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Lågkonjunktur 
   
I denna uppsats beskriver vi bostadsrättsbyggandet och byggmarknaden i Stor-Stockholm under 
åren 2005-2010. Perioden är särskilt utvald för att skildra hela konjunkturcykeln, från 
högkonjunktur till återhämtning från en lågkonjunktur. Arbetet har sin utgångspunkt i att 
identifiera de strategier byggbolagen haft under dessa år och fokuserar på hur bolagen agerade 
under finanskrisen som slog väldigt hårt mot ekonomin, inte minst byggsektorn. När vi startade 
arbetet ställde vi oss frågan; vad väljer byggbolag att göra i en konjunkturnedgång, sänka priserna 
eller anpassa kvantiteten? Denna fråga går som en röd tråd genom hela arbetet då det visade sig 
att bolagen anammade båda strategierna, men i en kombination.  
 
Arbetet är till stor del av kvalitativ karaktär. Vi har valt att intervjua nyckelpersoner vid 
nyproduktion av bostadsrättsbyggande i fyra olika byggbolag. Två av företagen är börsnoterade 
och två av dem är medelstora icke-noterade bolag. Utöver det har vi träffat en person som driver 
ett eget byggbolag men även har lång erfarenhet av branschen från ett av de större bolagen. 
 
Tidigt märkte vi att det föreligger en problematik på byggmarknaden som skapar en ond cirkel. 
Företagen vill inte ta risker under lågkonjunktur samtidigt som de helst undviker sänkta priser 
och minskad produktion. Resultatet blir att de inte får sina lägenheter sålda och därmed minskar 
möjligheten att få byggkreditiv då bankerna anser att företag som har en hög andel osålda 
lägenheter och låg likviditet är en riskfylld affär. Detta leder i sin tur till att företagens produktion 
stannar av. För att ta reda på vilken strategi som bör vara mest lönsam, samt under vilka 
marknadsförutsättningar, har vi även gjort en prissimulering av olika försäljnings- och 
byggalternativ. Denna simulering pekar på att byggbolagen måste bli mer nytänkande. Detta 
kopplas sedan samman med litteraturstudien, intervjuerna och våra egna tankar i en analys. 
 
I rapporten presenterar vi våra teorier och tankar kring hur byggmarknaden och 
bostadsrättsbyggandet skulle kunna bli mer effektivt. Det handlar delvis om att uppmuntra till ett 
jämnare byggande under hela konjunkturcykeln genom att fördela riskerna mellan alla inblandade 
parter. Det handlar även om att förenkla de lagar som påverkar processerna kring 
markplanläggning.  
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In this paper we describe the condominium building and construction market in Stockholm 
during the years 2005-2010. We have chosen this period in order to describe the economic cycle, 
from boom to recovery from a recession. The work has its basis in identifying the strategies that 
construction companies had over these years, and focuses on how companies acted during the 
financial crisis that struck very hard on the economy, especially the construction sector. When we 
started work we asked ourselves; what does construction companies choose to do in a downturn, 
lower the prices or adjust the quantity? This question is the main theme for the paper as it turned 
out that the companies embraced both strategies, but in a combination.  
 
The work is largely qualitative in nature. We have chosen to interview people with key roles at the 
new construction of condominium properties in four different construction companies. Two of 
them are listed companies on the NASDAQ OMX Stockholm (Swedish Stock Exchange) and 
the other two are medium sized unlisted companies. In addition, we met a person who runs his 
own construction company but also has extensive experience in the industry from one of the 
major companies.  
 
Early on we noticed that there is a problematic issue in the construction market, which creates a 
vicious circle. Businesses do not want to take risks during a recession, while they prefer to avoid 
lower prices and reduced production. The result is that they do not get their apartments sold, 
thereby reducing the possibility of getting credentials for their new projects as banks believe that 
companies with a high percentage of unsold apartments and low liquidity is a risky business. This 
in turn leads the companies' production to a halt. To find out which strategy should be most 
profitable, and under what market conditions, we have also made a price simulation of various 
sales and construction options. This simulation suggests that construction companies must 
become more innovative. This is then merged with the literature review, interviews, and with our 
own thoughts on the subject in an analysis.   
 
In this report we present our theories and thoughts on how the construction market and housing 
construction could become more effective. It is partly about encouraging a consistent 
construction during the recession by allocating risks among all involved parties. It is also about 
simplifying the Swedish laws that affect the processes of land planning. 
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Förord 
 
Denna uppsats har skrivits under våren 2011 vid Kungliga Tekniska Högskolan som ett 
avslutande moment på kandidatprogrammet Fastighet och Finans.  
 
Arbetet har varit mycket intressant och lärorikt. De teoretiska studierna tillsammans med 
tänkvärda samtal med kunniga personer inom byggbranschen har bidragit till en djupare insikt 
och ett nytt intresse i ämnet.  
 
Vi vill tacka Bo Jacobsson Fastighetschef på JM, Christofer Söderström VD på Explicitum, 
Staffan Grundmark Affärschef för Projektutveckling bostad på Besqab, Johan Westring 
Exploateringschef på Besqab, Göran Eriksson Avdelningschef Stockholms Stad Syd på NCC och 
Martin Arkad VD på Järntorget för att de tagit sig tid för en intervju med oss och därmed gjort 
det möjligt att genomföra denna uppsats. 
 
Ett särskilt varmt tack till vår handledare, Hans Lind, för all hjälp och som alltid visat intresse för 
vår uppsats. 
 
Stockholm, maj 2011 
 
 
 
Åsa Blomkvist   Veronika de Jonge 
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1. INLEDNING 
Påverkan från omvärlden har blivit alltmer påtaglig, konjunktursvängningar i världen ger direkta 
effekter på Sveriges ekonomi. Inte minst inom byggsektorn är man beroende utav någon form av 
förutsägbarhet då byggprojekt ofta pågår under flera års tid. Därför är det viktigt att 
byggföretagen utvecklar långsiktigt hållbara strategier. Detta för att möta alla involverades behov 
och intressen genom hela konjunkturcykeln. 

 

1.1 Bakgrund 
Under den starka högkonjunkturen 2005 - 2007 startades många nya bostadsrättsbyggen i 
Stockholm. Produktionen höll en jämn takt fram till och med hösten 2008 då 
marknadsförhållandena vände. En lågkonjunktur kan resultera i fallande priser, minskad 
produktion eller en kombination av dem båda. Olika branscher kännetecknas av olika grad av 
priselasticitet, det vill säga hur stor förändring som sker i priset när efterfrågan på varan ändras. 
Vid konjunkturnedgången 2008 föll exempelvis oljepriset kraftigt, trots att efterfrågan endast föll 
i ringa mån.1 Detta tyder på en hög priskänslighet. I branscher som präglas av låg priskänslighet, 
exempelvis byggsektorn, förändrades priserna knappast något. Däremot minskade efterfrågan 
vilket ledde till minskad produktion då flertalet planerade projekt stoppades eller fördröjdes. Vad 
gäller byggmarknaden i Sverige och då framförallt Stockholm är det typiskt sett 
produktionsvolymen som minskas kraftigt medan nyproduktionspriserna förblir relativt 
oförändrade. I lågkonjunktur råder ett lägre kostnadsläge, vilket innebär nedsatta 
produktionskostnader. Om dessa förhållanden utnyttjades av byggföretagen skulle de kunna 
färdigställa nya projekt i lågkonjunktur och ha dessa redo för försäljning när konjunkturen, samt 
efterfrågan med den, åter går upp. Många företag anser dock att den förhöjda risken med att 
bygga i lågkonjunktur är övervägande. Med tanke på det potentiella lönsamhetsutrymmet kan det 
anses lämpligt att en undersökning om att bygga i lågkonjunktur genomförs.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att genom observation av priser och byggtakt på marknaden 
undersöka hur bostadsrättsbyggandet förändras under konjunkturcykeln. Likväl diskuteras om 
det på något vis går att minimera risken för byggföretagen för att stimulera en ökad produktion i 
lågkonjunktur, samt om ett förändrat byggande skulle kunna dämpa effekterna vid 
konjunktursvängningar. Vidare utreds lämpligheten i att basera sina beslut på prognoser av 
efterfrågan inom en bransch där ett projekt ofta tar 5 - 8 år från idé till dess att kunden flyttar in i 
sin färdigställda bostad. Vi tror därför att det skulle vara långsiktigt lönsamt för byggbolagen att 
bibehålla sin produktion även under lågkonjunktur. 
 
Frågeställningen kan sammanfattas som: 
Varför bygger man inte mer i lågkonjunktur?  
Kan byggande i lågkonjunktur stimuleras med en mer extensiv riskfördelning?  
Vilka faktorer ligger bakom valet mellan prissänkning och kvantitetsjustering? 
Kan en jämnare byggtakt dämpa effekterna av konjunktursvängningar? 

                                                 
1
 Kalbro et al., 2009, s.50 
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2. METOD 
Detta är en iakttagelse av byggbranschen i Stockholmsområdet under olika konjunkturlägen. 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie där vi gick igenom tidigare forskning avseende vilka 
faktorer som kan påverka produktionstakten av bostadsrätter. Vi har sökt fakta i 
forskningsrapporter och facklitteratur samt genom KTH bibliotekets databas. Därefter har vi 
arbetat fram egna teorier och hypoteser för att besvara de frågor som presenterats ovan. 
 

2.1 Avgränsning 
Tidsperioden som undersökts är främst 2005-2010 för att få med såväl högkonjunktur som 
lågkonjunktur. Vissa jämförelser med fastighetskrisen under 90-talet och IT-kraschen år 2001 har 
emellertid gjorts. Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att omfatta endast bostadsrättsfastigheter 
uppförda av privata aktörer i Stockholmsområdet. Denna avgränsning motiveras av att 
marknaden för hyresrätter inte är lika konjunkturkänslig som för bostadsrätter. Att vi valt att 
fokusera på privata aktörer grundar sig i beslutet om att avgränsa oss till bostadsrättsbyggande. 
Bostadsrätter byggs nästintill aldrig av allmännyttan och i de fall det faktiskt sker är det i regel 
någon av de större privata aktörerna som utför byggnationen på entreprenad. Avgränsningen till 
Stockholmsområdet beror dels på att byggtakten av bostadsrätter ser olika ut på en regional nivå 
men även på att Stockholm är en marknad som till följd av ett expansivt byggande reagerar 
snabbt på ändrade ekonomiska marknadsförutsättningar. Ytterligare en anledning är att det 
underlättat arbetet rent praktiskt då vi kunnat genomföra djupgående intervjuer med de företag vi 
valt att kontakta. 

 

2.2 Intervjumetod 
För att uppnå vårt syfte krävdes information direkt ifrån byggherrarna, anledningen till detta var 
att undersöka hur dessa upplevt marknadssituationen de senaste åren. Vi har genomfört öppna 
intervjuer där vi följt en i förväg planerad mall med utvalda frågeområden. Denna typ av intervju 
är kvalitativ till sin karaktär och då utgör ord och beskrivningar det data man får ut av intervjun.2 
En fördel med detta är att intervjun blir mer omfattande och ger respondenten tillfälle att ställa 
motfrågor om något är otydligt. Ytterligare en fördel är möjligheten till att ställa följdfrågor vilket 
öppnar upp för en diskussion mellan respondenten och frågeställaren. Nackdelen med en intervju 
av kvalitativ karaktär är att det är mycket mer tidskrävande i jämförelse med exempelvis en 
strukturerad intervju eller en enkätundersökning, en konsekvens av detta blir därför färre 
respondenter. Intervjuerna har skett genom ett personligt möte med alla respondenter och har 
spelats in digitalt via en bärbar PC för att i efterhand kunna gå tillbaka och optimera 
informationsflödet. Som komplement till inspelningen har en av oss fört anteckningar för att få 
en första indikation på vad som uppfattats som viktigt. Intervjuerna har följt nedanstående 
disposition: 

- Sammanhang 

- Inledande frågor 

- Huvudfrågor 

- Sammanfattning 

 
I den inledande fasen sammanhang har vi informerat respondenten om vilket syfte intervjun ligger 
till grund för, varför just denna person valts för intervju, hur svaren behandlas senare samt bett 
om godkännande till att spela in intervjun. Därefter har vi inlett med neutrala frågor om 
personens bakgrund i yrket, detta för att få ett naturligt flyt i utfrågningen och för att få personen 
att känna sig bekväm, men också som en sista säkerhetskontroll för att denna person lämpar sig 
för just vår undersökning. Då vi genomfört öppet riktade intervjuer har vi haft ett antal 
huvudfrågor som återkommit med samma formuleringar i samtliga intervjuer, men ibland i 

                                                 
2
 Höst et al, 2006, s. 91 
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varierande följd beroende på hur intervjun fortskridit. Syftet med frågorna var att kunna göra en 
jämförelse mellan företagens strategier och affärsrisk under konjunkturförändringar och byggde 
på funderingar som uppkom under förarbetet och litteraturstudien. Efter intervjuerna har vi valt 
ut de frågor vi fått tydligast och mest jämförbara svar på och behandlat dessa i avsnitt 4, Resultat 
från intervjuer, som återfinns på sida 18. När intervjun avslutats har vi kort sammanfattat det 
som diskuterats och enligt oss varit särskilt intressant för att ge respondenten tillfälle till 
ytterligare kommentar. Detta upplägg är utformat efter råd i boken Att genomföra examensarbete av 
Höst et al (2006). 

 

2.3 Urval av respondenter  
Målet med urvalet var att få tala med personer med lång erfarenhet både av 
Stockholmsmarknaden och av strategier i beslutsfattande vid bostadsrättbyggande. Detta då syftet 
med intervjuerna var att fånga aktörernas bild av hur marknaden fungerar och varför man tar de 
beslut man gör vid konjunkturförändringar. I urvalet använde vi oss av ett tillvägagångssätt där vi 
sammanställde alla markanvisningar i Stockholms Stad under åren 2005-2010, dessa inhämtades 
från Stockholm Stads stadsförvaltning. För fullständig information om markanvisningar under 
perioden hänvisar vi till Stockholm Stads hemsida (www.stockholm.se/trafikstadsplanering). 
Därefter kontaktade vi de byggherrar som fått flest anvisningar och bad om en intervju. Totalt 
kontaktade vi 10 stycken företag och träffade sedan 5 nyckelpersoner inom 
bostadsrättproduktion i 4 av dessa företag, se tabell 1. Vi intervjuade även en person som under 
flera år arbetat i ett av Stockholms största bostadsrättsproducerande företag, men som numera är 
egenföretagare, för att ta del av hans oberoende kompetens.  

 
Tabell 1. Markanvisningar Stor-Stockholm 2005-2010 
Tabellen visar det totala antalet bostadsrättslägenheter de responderande företagen byggt de senaste sex 
åren. Sammanställningen avser samtliga markanvisningar per år. 

Företag/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOT 

JM 230 50 610  60 138 1088 

NCC  274  60 245 98 677 

Järntorget 153 16  177   346 

BESQAB 35 95 50 60 15   255 

Källa: Stockholm Stads stadsförvaltning 

 

2.4 Simulering 
En simulering kan ge en bra bild av ett händelseförlopp. För att förstå resultatet av intervjuerna 
bättre har vi gjort en prissimulering där vi jämför fem möjliga beslutssituationer byggbolag kan 
ställas inför i olika konjunkturlägen. Syftet med simuleringen är främst att fånga upp 
problematiken respondenterna beskrivit i intervjuerna och med hänsyn till det analysera i vilka 
lägen vissa strategier är att föredra samt anledningen till det. I simuleringen har vi gjort 
förenklande antaganden i en lönsamhetskalkyl och diskonterat framtida värden för att underlätta 
en jämförelse av resultaten.  

 

2.5 Studiens giltighet 
För att mäta en studies giltighet brukar man utgå från tre perspektiv; reliabilitet, validitet och 
representativitet. I vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod där materialet noggrant 
valts ut och analyserats grundligt. I metodavsnittet redovisas tillvägagångssättet i vår 
undersökning tydligt för att läsaren enkelt ska kunna följa alla antaganden vi gjort under 
processens gång. Därför anser vi att denna studie har en stark reliabilitet. Genom att bygga våra 
analyser på intervjumaterial, samt relevanta modeller och teorier för att hitta mönster mellan hur 
byggandet förändras och hur konjunkturen svänger, tror vi att ett så sanningsenligt resultat som 
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möjligt uppnåtts och anser av den orsaken att validiteten är hög. I valet av respondenter 
begränsade vi oss till att träffa representanter från privatägda företag av varierande storlek, men 
med hög marknadsandel, för att framställa en så representativ bild av marknaden som möjligt. En 
mer specificerad beskrivning av urvalet finns under rubrik 2.3 Urval av respondenter på sida 8. 
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3. TEORI 

3.1 Markanvisning 

Att få en markanvisning innebär att byggherren får en utfästelse av kommunen att under en viss 
tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om genomförandet av ett 
exploateringsprojekt. Normalt brukar det då tecknas ett markanvisningsavtal. Om syftet med 
markanvisningen uppfylls får byggherren rätt att förvärva marken och ett köpeavtal med villkor 

för exploateringen skapas.
3
 

 

3.2 Nyproduktion av bostadsrätter 
Vid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligaste förfarandet att en entreprenör registrerar en 
bostadsrättsförening med sina anställda i föreningens styrelse och sedan uppför en byggnad åt 
föreningen. Vanligtvis säljer entreprenören en obebyggd fastighet till bostadsrättsföreningen och 
tecknar samtidigt ett avtal med föreningen om att uppföra en byggnad på fastigheten. För att 
föreningens slutgiltiga anskaffningskostnad ska vara känd förbinder sig entreprenören att stå 
risken för överskjutande kostnader. Detta för att bostadsrätterna ska kunna upplåtas innan 
byggnaden är klar, vilket bekräftas av respondenterna som berättar att många privata byggföretag 
normalt inte ens startar själva produktionen innan 30-50 % av lägenheterna är försålda. När 
byggnaden är klar avgår entreprenörens anställda ur styrelsen och ersätts av dem som förvärvat 
nyttjanderätt i fastigheten.4 
 
Ett vanligt byggprojekt kännetecknas av en nästan unik, fristående konstellation av olika aktörer. 
Det är därför svårt att föreställa sig en utveckling av mer effektiva processer när alla aktörer har 
starka incitament att agera kortsiktigt utifrån sina egna intressen.5 Situationen kan ses som en 
Nash-jämvikt där det inte lönar sig för en part att ensidigt ändra strategi, trots att man inser att 
det skulle kunna vara långsiktigt lönsamt. En förutsättning för att företagen ska kunna skapa mer 
långsiktiga affärsplaner är en mer förutsägbar planeringsprocess av mark.6 I maj 2011 infördes en 
ny plan- och bygglag. Bland annat innebär lagen att handläggningstiderna hos kommunerna ska 
snabbas upp, ett krav på kontrollplan och kontrollansvarig införs, byggnadsnämnden skall göra 
arbetsplatsbesök på byggen och kommunen får en tydligare roll i byggprocessen. 7 

 

3.3 Konjunkturcykeln 
Konjunktur kan förklaras som den rådande ekonomiska tendensen på marknaden. 
Konjunktursvängningar innebär därför i princip att kapacitetsutnyttjandet i ekonomin förändras.  
Svängningarna resulterar i en konjunkturcykel som består av två delar, hög- och lågkonjunktur.8 
En konjunkturcykel, det vill säga en uppgång och en nedgång, fortlöper ofta i cirka 4 - 7 år. 
Eftersom Sverige är ett litet land som är starkt beroende av sin utrikeshandel påverkas det i stor 
utsträckning av konjunkturläget i omvärlden. Därmed måste en prognos av omvärlden göras i 
samband med att en prognos av svensk konjunkturutveckling skall ställas.9  

 

3.3.1 Konjunkturpolitik 
Det som orsakar en konjunkturnedgång är att investeringarna i privat sektor sjunker, detta i sin 
tur leder till en minskad efterfrågan på varor och tjänster. Enligt keynesiansk konjunkturpolitik 
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bör staten se till att efterfrågan ökar igen. Detta görs främst genom två tillvägagångssätt, 
penningpolitik eller finanspolitik. Det förstnämnda handlar om att staten/riksbanken skall 
stimulera penningpolitiken genom att antingen sänka räntan eller öka penningmängden. Det 
senare handlar om att staten genom att styra sin egen budget kan öka efterfrågan. Detta kan göras 
antingen genom att öka sina egna utgifter eller sänka skatten för att få igång den privata 
konsumtionen på nytt.10 

 

3.3.2 Högkonjunktur 
En högkonjunktur kännetecknas av en period med hög tillväxt. Normalt anses tillväxten hög om 
den är över två procent.11 Vanligtvis ökar kapacitetsutnyttjandet, arbetslösheten sjunker och 
inkomsterna ökar under högkonjunktur. För några decennier sedan var det också vanligt att 
identifiera högkonjunkturen med en period av hög inflation och en lågkonjunktur med en period 
av låg inflation.12 
 

3.3.3 Lågkonjunktur 
Tvärtemot högkonjunktur är lågkonjunktur en längre period av låg tillväxt. Tillväxten brukar 
under lågkonjunkturer ligga under två procent, men kan även vara negativ.13 Under lågkonjunktur 
sjunker kapacitetsutnyttjandet och arbetslösheten stiger.14  
 

3.3.4 Konjunkturbeskrivning 2005-2010 

När ekonomin återhämtat sig efter fastighetskrisen på 90-talet var tillväxten högre än på många 
år. En bidragande faktor till den snabba uppgången var den så kallade ”nya ekonomins” inträde 
på marknaden. Den tekniska expansionen ledde till en långsamt växande bubbla och 2001 
tvärvände konjunkturen. Efter denna nedgång återhämtade sig ekonomin relativt snabbt och en 
jämn produktionstakt hölls mellan 2002-2005. En av de främsta anledningarna till detta var att 
satsningar på informationsteknologi återigen genomfördes.15  
 
Under 2006 nådde högkonjunkturen sin kulmen och inga indikationer på nedgång syntes i 
framtidsprognoserna. Andelen företag som ansåg sig ligga på konjunkturtoppen ökade och 
sektorn med bäst konjunkturutveckling var byggsektorn. Produktionen var hög och 
projekteringen fortlöpte. De flesta branscher gjorde ett förbättrat resultat och byggsektorn höll 
högst produktionsnivå av alla.16 
 
Även under 2007 stod Sverige starkt. Den nationella BNP-tillväxten beräknas till 3,5 procent och 
den globala till 5,2 procent.17 Men trots god progressivitet och starka offentliga finanser i Sverige 
uppstod orostecken, främst i USA. Prognoser varnade för fallande hus- och aktiepriser vilket 
skulle kunna leda till förhöjt hushållssparande. Flera bolåneinstitut gjorde stora förluster, vilket 
ökade risken för en kollaps på marknaden. Att dessa förluster var spridda över hela världen 
gjorde att situationen bedömdes som ännu mer allvarlig.18 Den globala BNP tillväxten beräknades 
avta de kommande åren i och med penningpolitiska åtstramningar och den cykliska avmattningen 
i investeringstakten19. Inom byggbranschen ökade sysselsättningen fastän det var svårt för 
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17
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företagen att hitta kompetent och kvalificerad arbetskraft. Detta ansågs vara det största hindret 
för expansion.20 
 
Hösten 2008 ändrades marknadsförhållandena då lågkonjunkturen och finanskrisen lamslog stora 
delar av världsekonomin, inte minst i Sverige. Tillståndet i den finansiella sektorn var, jämfört 
med index, det sämsta sedan 90-talet.21 Det kan också tilläggas att förändringen var 
anmärkningsvärt stor i byggverksamheten där högkonjunktur förvandlades till lågkonjunktur på 
bara ett halvår, se figur 1.22 Lågkonjunkturen och den finansiella krisen som uppstod påverkade 
många branscher där krediter är en nödvändighet för att kunna expandera, därmed även 
byggbranschen som blir stagnerande utan belåningsmöjligheter.23 Då knappt några byggkreditiv 
beviljades fick byggföretagen skjuta upp eller avsluta sina planerade projekt, vilket påverkade 
deras ekonomi. Många företag tvingades säga upp personal för att hålla sin budget berättar våra 
respondenter. Krisen prognostiserades vid sitt utbrytande att bli den värsta finanskrisen sedan 
andra världskriget. Detta visades vara en felaktig prognos, redan ett år efter konjunkturbotten var 
produktivitetsnivån tillbaka på samma läge som före krisen.24 

 

 
Figur 1 Konjunkturbedömning år 2008 - 2009 per industri 
Figuren beskriver konjunkturprognosen per industri, hösten 2008 - våren 2009. Den dramatiska 
förändringen ledde byggbranschen från hög- till lågkonjunktur på bara några månader.  
Källa: SCB 

 
Antalet påbörjade byggprojekt under hösten 2008 och våren 2009 var nästan obefintliga. Detta 
kom att påverka företagens ekonomi och organisation. Många var tvungna att skära ner sina 
kostnader vilket främst innebar uppsägning av personal. Då krisen inte blev lika långvarig som 
väntat återanställer idag de flesta företagen sin personal igen. Hur marknaden kommer påverkas i 
framtiden är ännu ovisst, men att byggandet kommit igång och marknaden är på väg åt rätt håll 
igen är ett faktum, uppger företagen vi träffat. 
 

                                                 
20
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 Konjunkturinstitutet, 2008, s. 17 
22
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24
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Trots en svår kris återhämtade sig ekonomin relativt snabbt. På ett år gick svensk BNP från 
rekordlåga -5,3 % (2009) till rekordhöga 5,5 % (2010). Svensk inflation har även den gått från -2,3 
% (2009) till 3,2 % (2011).25 Denna starka återhämtning ser man inte bara i landets ekonomi som 
helhet utan även i de enskilda branscherna. Speciellt byggbranschen är en av dem som går 
snabbast framåt idag. I Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer från 2010 ser man att både 
sysselsättningen, nystartade projekt och tillväxt ökar kraftigt från föregående kvartal.26  

 

3.4 Fastighetscykler 

3.5.1 Cykler på fastighetsmarknaden 

Det finns två tolkningar kring teorierna om cykler på fastighetsmarknaden. En första tolkning är 
att en cykel är en regelbunden svängning på marknaden, till exempel en vanlig konjunkturcykel 
med 4 -7 år mellan konjunkturtopparna. En andra tolkning är att cykler enbart betyder 
svängningar, utan något krav på ett regelbundet mönster. Dessa svängningar kan skilja sig mycket 
över såväl tid som till avstånd mellan ”topp” och ”dal”. Den senare beskrivna tolkningen liknar 
mer en process styrd av slumpen än ett regelbundet mönster.27 Wheaton (1999) presenterar i en 
artikel definitioner av dessa två mönster som ett resultat av en ekonomisk händelse: 
 

 Över- och underproduktion. Som en reaktion på en positiv (negativ) efterfrågechock 
kommer fastighetsbeståndet öka (minska) och sedan passera modellens stabila 
tillstånd, vilket leder till överproduktion (underproduktion), innan det konvergerar till 
ett stabilt tillstånd igen. 

 Svängningar. Som en reaktion på en positiv (negativ) efterfrågechock kommer 
fastighetsbeståndet upprepade gånger passera genom modellens stabila tillstånd i 
växlande riktningar.  

 
Flera forskare argumenterar för att fastighetsmarknadens mottaglighet för instabilitet och 
svängningar är ett resultat av produktens långa livslängd samt gapen mellan kapital, efterfrågan 
och färdigställande. Wheaton studerade kontorsmarknaden i USA 1987 och fann en cykel på ca 
10 år. Huruvida detta bör ses som ett problem eller endast är något som kan förväntas direkt 
relaterat till det faktum att världsekonomin ibland är mer trögrörlig är något som Brunes (2005) 
tar upp i sin licentiatuppsats. Brunes ställer sig även frågan om denna cykel är mer ansträngd än 
den skulle behöva vara.28 Korrekta framtidsbedömningar leder till stabilitet, medan myopiska 
förväntningar frammanar svängningar, läs mer om detta i avsnitt 3.5 om beteendeteorier (se sida 
15). Wheaton menar dock att inom modern ekonomi avfärdas cykliskt beteende på marknaden 
ofta som systematiska fel av okunniga analytikers framtidsbedömningar. Med rationella 
förväntningar borde marknadscykler inte förekomma. Moderna ekonomer tenderar följaktligen 
att söka förklaringen till varje överproduktion i en unik anledning.29  

3.5.2 Konsekvenser av fastighetscykler 

När man talar om fastighetscykler uppenbaras vidare två olika företeelser på marknaden, dessa 
beskrivs närmare i detta avsnitt. 

 

 Förändrat byggande. Under vissa perioder är byggandet av exempelvis kontor och 
bostäder högt, under andra är det lågt. 

                                                 
25

 Konjunkturinstitutet, 2011 
26

 VVS forum, 2010 
27
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 Förändrade priser på fastigheter. Under vissa perioder stiger priserna kraftigt (i reala 
termer) medan de under andra perioder faller kraftigt. I detta sammanhang talas ibland 
om prisbubblor. 

 
Under finanskrisen rasade priserna på bostäder, bland annat i USA, i Sverige fördröjdes många 
nya byggprojekt men priserna påverkades inte lika tydligt som i många andra länder. Frågan är 
om det på den svenska marknaden i praktiken faktiskt inte föreligger någon anmärkningsvärd 
prissvängning i lågkonjunktur, men däremot en förändring i hur mycket det byggs.30 Denna 
problematik illustreras i figur 2 och 3.   

 

Figur 2  Antal färdigställda bostadsrätter i Stor-Stockholm 2005-2010 
Detta diagram visar antalet färdigställda bostadsrätter i Stor-Stockholm under perioden 2005-2010. Efter 
finanskrisen minskade antalet färdigställda bostadsrättslägenheter på grund av att många projekt 
fördröjdes eller omvandlades till upplåtelseformen hyresrätt under denna period istället. 
Källa: SCB 
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Figur 3 Prisförändring av försålda bostadsrätter i Stockholm 2005-2010 
Bilden beskriver prisförändringen för lägenheter med upplåtelseformen bostadsrätt under 2005-2010. 
Anledningen till att tabellen beskriver Stockholm och inte Stor-Stockholm beror på att för få försäljningar 
ägt rum under finanskrisen för att kunna sammanställa en graf. Det är andrahandsmarknaden som 
bestämmer bostadspriserna på marknaden, i grafen kan noteras att både under lågkonjunkturen 2001 och 
den under 2008-2009 stagnerar priserna snarare än att sjunka. 
Källa: Svensk Mäklarstatistik AB 

3.5 Beteendeteorier vid beslutsfattande 

En relevant fråga vid studier av fastighetscykler är om aktörerna agerar rationellt. Om en 
beslutsfattare har en klar bild över problemet och all relevant data kring situationen finns 
tillgänglig är beslutsfattandet enkelt. Brunes(2005) undersöker i sin rapport om överproduktionen 
på hyresrättsmarknaden i Stockholm under 90-talet berodde på att investerares agerande varit 
påverkat av förutfattade meningar. Då undersökningen till flera aspekter ligger mycket nära den 
vi själva utför anser vi att den till stor del går att applicera även på byggandet av bostadsrätter i 
Stockholm, trots att Brunes rapport fokuserar på kontor. Brunes finner följande tre 
beteendeteorier särskilt intressanta att ta i beaktande när investeringsbeslut ska tas.  
 

 Myopic behaviour 

 Herd behaviour 

 Overconfidence 
 
De tre nämnda beteendena är följaktligen viktiga att ha i åtanke när investeringsbeslut ska fattas. 
Brunes beskriver ytterligare tre faktorer som kan påverka resultatet i en situation då produktionen 
redan startats och rådande marknadsförhållanden plötsligt ändras. Dessa är: 

 

 Confirmation bias 
 Sunk cost fallacy 
 Status-quo bias 

 
De sex begreppen kommer att beskrivas nedan och hänvisas även till i senare diskussioner då 
intervjuerna analyseras. 
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3.5.1 Myopic behavior (myopiskt beteende) 
Om aktörer handlar efter myopiskt beteende, det vill säga om man enbart agerar utifrån den 
aktuella situationen, ökar svängningar på marknaden.31 En enkel beskrivning är att man tror att 
dagens priser kommer att bestå även i framtiden och agerar efter de förutsättningarna32. 
Wheatons klassiska exempel är ”hog-cycle”. Bakgrunden till modellen var att bönder bestämde 
sig för hur många grisar de skulle föda upp genom att se till det aktuella marknadspriset. Vid ett 
högt pris såg många en potentiellt god affär och började föda upp grisar, vilket ledde till ett lågt 
pris året därpå. Många slutade då föda upp grisar varpå priset steg igen.33 Investerare som handlar 
efter myopiskt beteende tar inte hänsyn till tidigare erfarenheter i sina förväntningar. Dessutom är 
myopiskt beteende vanligare i högkonjunktur då många hoppas att marknadsförhållandena ska 
bestå.34 Risken för kortsiktigt agerande kan också vara större vid byggande av just 
upplåtelseformen bostadsrätt än för hyresrätt. Det företag som bygger ett hyreshus, som det 
sedan ska förvalta under många år, har starkare motiv till att bevaka det långsiktiga värdet.35  

 

3.5.2 Herd behavior (flockbeteende) 
Detta begrepp kan närmast beskrivas som ett flockbeteende. En investerare imiterar andra 
investerares beteende utan att själv ta reda på exakt vad som ligger bakom beslutet. Det tycks 
finnas tre olika sätt att trigga ett flockbeteende i en investeringssituation. Det första sättet handlar 
om managerns, beslutsfattarens, rykte. Managern är rädd för att skilja sig alltför mycket från hur 
andra managers agerar då det skulle kunna skada dennes trovärdighet och karriärmöjligheter. Man 
menar också att om flera begår samma misstag samtidigt så uppfattas det inte som lika illa. Det 
andra sättet är att om managern ser sina möjligheter till avancemang som små, är denne mindre 
benägen att ändra sitt beteende och flockbeteendet kan därför uppstå lättare. Den tredje 
situationen då flockbeteende kan uppstå är om det finns osäkerhet och förvirring på marknaden 
eller i företaget. I en sådan miljö är det enklaste beslutet det som de flesta andra tar.36 

 

3.5.3 Overconfidence (övertro) 
Övertro förekommer när sannolikheten för att ha rätt överstiger andelen korrekta 

bedömningar. En manager bör därför hitta en god balans mellan noggrannhet och 

självförtroende. Problemet med övertro är att fler investerare än vad som är lönsamt kan ledas 

in på samma marknad, något som tämligen snabbt skapar ett problem då detta för de flesta 

företag kommer innebära förluster. Det finns vissa situationer i samband med 

investeringsbeslut då man lätt kan identifiera övertro. Exempelvis då man tror att alla andra 

kommer göra en negativ affär men att man själv trots detta kommer att gå med vinst. Vissa 

investerare agerar ganska okänsligt mot risk, i en högriskmarknad kan deras övertro driva 

dem att acceptera kontrakt med hög risk i tron att de kan vinna mot oddsen. Det har dock 

påvisats att risken för övertro minskar när beslutsfattaren får regelbunden återkoppling till 

sina beslut.
37 

 

3.5.5 Confirmation bias (partisk bekräftelse) 
Detta innebär att beslutsfattaren undermedvetet undviker negativ information om ett projekt och 
bara är mottaglig för positiv information som bekräftar den egna åsikten. Risken ökar då för att 
varningssignaler om att fel investeringsbeslut har tagits inte uppmärksammas förrän långt in i 
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processen. Erfarenhet och förkunskaper minskar risken för partisk bekräftelse.38 

 

3.5.6 Sunk cost fallacy (icke återvinningsbara kostnader) 
Sunk costs innebär icke återvinningsbara kostnader, det vill säga kostnader som redan uppburits 
och ej kan återkallas. I traditionell mikroekonomi får man inte ta hänsyn till redan nedlagda 
kostnader i en lönsamhetskalkyl utan enbart ta hänsyn till framtida utfall. Begreppet är starkt 
kopplat till förlustaversion på så vis att människor överlag är förlusträdda och i oproportionerligt 
högre grad ogillar förluster än de uppskattar vinster och därför inte alltid agerar rationellt i 
ekonomiska beslut. 39  

 

3.5.7. Status-quo bias (oförändrat läge) 
Denna teori innebär att beslutsfattaren har en tendens att hålla sig till sin första lösning och inte 
överväga alla tänkbara alternativ. Detta kan till viss del bero på att människor är ovilliga att betala 
de övergångskostnader som kan uppstå i och med förändringar. Även detta är därför kopplat till 
begreppet förlustaversion.40 
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4. RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA 
I detta avsnitt presenteras samlad empiri rörande 8 av de diskussionsfrågor vi framförde under 
våra intervjuer. Direkt under varje fråga finns motivet bakom frågan. Inledningsvis sammanfattar 
vi kort vilka svar vi fått. Inget svar är dock tänkt att hänvisa till ett specifikt byggbolag utan vi vill 
snarare ge en bild av vilka olika mönster och strategier det finns under olika konjunkturlägen i 
byggbranschen, svaren bygger därtill på respondenternas personliga reflektioner och erfarenheter. 
Vi avslutar sedan varje fråga med en egen diskussion och återknyter till lämplig teori. 

 

4.1  Hur påverkade nedgången på den svenska marknaden hösten 2008 
byggbranschen? 
Vi vill veta vilken strategi man använder i hög- respektive lågkonjunktur. Hur påverkades företagen av de nya 
marknadsförhållandena efter finanskrisen? Förändrades kostnadsfördelningen i företagen? Om ja, på vilket sätt 
och hur fattades de besluten? 
 
Byggbranschen var under högkonjunkturen 2005-2007 en av de branscher med högst avkastning 
vilket lockade in många nya aktörer utan någon direkt kompetens i branschen. Våra respondenter 
beskriver en ny trend där riskkapitalister ger sig in på marknaden och konkurrerar med de 
etablerade bolagen. Detta i sig upplevs inte som något problem då det ökar konkurrensen på 
marknaden, men våra respondenter beskriver flertalet av de nya aktörerna som ”finanskillar” från 
Stureplan, vilket understryker att de endast är verksamma av ekonomiska intressen. Detta har lett 
till att markpriserna trissats upp och idag är nästintill lika höga som produktionskostnaden per 
kvadratmeter. Förr tävlade företagen om kvalitet, vem som kunde bygga med bäst kvalitet men 
till lägst pris. Konsekvensen blir att kunderna, utöver att priserna stiger, får bära risken då dessa 
aktörer själva inte bygger och därmed avskriver sig från ansvar för kvalitetsbrister.  
 
Den största skillnaden mellan lågkonjunkturen under 2008-2009 och tidigare lågkonjunkturer är 
att finansinstituten blev mycket påverkade denna gång. Finanskrisen gjorde att byggbolagen inte 
kunde hitta finansiärer till att starta nya projekt vilket inte varit lika vanligt under tidigare 
lågkonjunkturer. Kunder backade ur köp och företagen märkte att de riskerade att stå med osålda 
bostäder i lager vilket skulle tynga balansräkningen därför började lägenheter reas ut. De 
börsnoterade bolagen sade båda upp ca 25 % av sina anställda under finanskrisen. Man hänvisar 
till lågkonjunkturen under fastighetskrisen i början av 90-talet och menar att agerandet var ett sätt 
att handla efter en “läxa” man lärt sig då vissa av företagen fortfarande har samma 
koncernledning och VD som under fastighetskrisen. Ett av de icke börsnoterade företagen 
agerade genom att avvakta, dra in all marknadsföring och istället spara alla medel till en mycket 
offensiv period av marknadsföring några månader senare. Genom noggrann planering och tydliga 
delmål lyckades man istället skapa en företagskultur med motiverade och engagerade 
medarbetare. När andra företag sakta började återanställa den uppsagda personalen kunde detta 
företag istället nyanställda. För dem blev 2009 resultatmässigt det bästa året någonsin i företagets 
historia, trots den dåliga starten med totalt stopp i försäljningen. 
 
Vi är inte säkra på om det här företagets lyckosamma utfall är ett exempel på tur eller skicklighet. 
Större börsnoterade företag har högre press på sig att agera slagkraftigt, visa på handlingskraft 
och upprätthålla goda resultat för aktieägarnas skull. Detta kan förklara varför deras strategi blir 
mer ryckig än i ett mindre och snabbfotat företag som kanske i större utsträckning handlar efter 
mottot “vinna eller försvinna”. I de större företagen tror vi man känner en säkerhet i att göra likt 
andra stora bolag. De två större bolagen vi träffat använde samma strategier, dra ner på 
personalstyrkan, skjuta upp projekt och anordna stora kampanjer för att få sitt bestånd sålt. Här 
kan man se en viss tendens till flockbeteende. Ett sådant företag är nog mycket mer försiktigt 
med att agera i enlighet med hur det mindre företaget gjorde då det hade kunnat skapa oenigheter 
i styrelsen och skadat företagets trovärdighet och rykte. Vi tror även att ett stort bolag blir extra 
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pressat att agera mer kraftfullt utifrån den aktuella situationen och de aktuella tendenserna på 
marknaden. Kommer en nedgång förväntas man agera och kan då inte avvakta. Utifrån 
Wheatons teori bidrar härmed de stora bolagen till de stora svängningarna i konjunkturen, enligt 
honom bör man hellre avvakta och se hur marknaden utvecklas på längre sikt.  

 

4.2 Hur ställer ni er till pris- kontra kvantitetsanpassning när efterfrågan 
sjunker? 
Vi vill se vad som är utmärkande för byggbolagen för att sedan jämföra dem sinsemellan. Vad gör man först 
respektive helst, sänker priserna för att sälja av beståndet eller minskar nyproduktionen?  

 
Flera respondenter berättar hur kunderna drog sig ur affärer vilket resulterade i att de endast 
sålde ett tiotal lägenheter under hösten 2008 och våren 2009. Alla de responderande företagen 
berättar också om att de ordnade riktade kampanjinsatser mot sina kunder. Det kunde handla om 
ett års fri avgift, ett rum på köpet eller nedsatta priser.  Men då ingen visste hur långvarig krisen 
skulle bli hade företagen svårt att få finansiärernas och företagsledningarnas stöd till nya 
projektstarter under hösten 2008 och våren 2009, detta gällde speciellt de större bolagen. Ett av 
de medelstora företagen hade inte lika svårt att få nya projekt startade under denna period då de 
tack vare en hög andel eget kapital fick byggkreditiv beviljade.  
 
Vår uppfattning är att respondenterna är överens i den här frågan. Första prioritet är att sälja 
lagret av färdigställda lägenheter, detta kan om det behövs ske genom sänkta priser, större 
marknadsföringssatsningar och extrainsatta visningsdagar eller liknande. Intrycket vi får är att 
företagen hellre sänker priserna än att stoppa produktionen då det andra alternativet inte är 
långsiktigt strategiskt. Dock blir minskad produktion snabbt en konsekvens av den minskade 
efterfrågan om trenden inte vänder snabbt. Problemet vi ser är att det skapas en ond cirkel då 
företagen indirekt blir tvungna att sänka priserna för att få byggkreditiv. Trots detta märks inte så 
stor förändring på marknaden, på längre sikt ser det bara ut som att priserna stagnerar i 
lågkonjunktur. Som vi tidigare sagt blev företagen tvungna att sänka priserna eller på andra sätt få 
igång försäljningen. Till en början använde byggbolagen metoder som att erbjuda kunderna ett 
avgiftsfritt år, vilket är en väldigt liten prissänkning procentuellt sett. När man insåg finanskrisens 
allvar tvingades man att sänka försäljningspriserna betydligt mer för att överhuvudtaget kunna 
hitta kunder. 

 

4.3 Vilka hinder respektive fördelar medför det att starta nya projekt under 
en lågkonjunktur? 
Förändringar i utbud och efterfrågan är ganska kortsiktiga prognoser och produktionstider är ofta långa. Med 
andra ord anser vi att marknaden borde ha hunnit återhämta sig igen innan det är dags för försäljning. Tar 
företagen detta i beaktande? 
 
Alla respondenter kan se fördelar som billigare produktionskostnader och att arbetskraften finns 
inom företaget. Dessa fördelar vägs dock inte upp mot risken som helt enkelt bedöms vara för 
hög. De företag som har en alternativ investeringsmöjlighet fokuserar därför på den istället under 
lågkonjunktur.  
 
Finansinstituten var under finanskrisen hårt pressade vilket ledde till att de ställde extra hårda 
krav på fastighetsbolagen. Bolagens interna krav var också strängare. Under denna period krävdes 
av flera företag att 50-60 % av lägenheterna var försålda för att ett projekt skulle godkännas. Det 
skapades ett Moment 22 då kunderna inte vågade ta eller ens fick bolån vilket resulterade i att det 
inte startades många nya projekt. Detta ska jämföras med tiden före lågkonjunkturen då det 
knappt krävdes några förbokningar i Stor-Stockholm för att få starta nya projekt. Bankernas krav 
baserades till stor del på byggföretagets egen kassa och hur många osålda bostäder som fanns i 
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lager. En av respondenterna berättar att de fick lån till ett nytt projekt utan att ha några 
förbokningar alls, just på grund av deras finansiellt starka situation. Byggbolagen märkte alltjämt 
av finansinstitutens återhållsamma attityd under en lång tid efter att kunderna åter börjat visa 
intresse för bostadsmarknaden. En av respondenterna berättar att de under sommaren 2009 
märkte att efterfrågan ökade igen, men av 8 nya planerade projekt fick de enbart finansiering till 3 
stycken av dem. 
 
Vi tror att ett större risktagande inte skulle skada ekonomin i företagen alltför mycket. Då man nu 
tar en ekonomisk förlust genom att sänka priserna tror vi att man även kan välja att ta en risk och 
fortsätta bygga i den mån de finansiella institutionerna tillåter. Det är viktigt att komma ihåg att 
konjunkturnedgången 2008 var ett extremläge. Finanskrisen ledde till att nedgången fick 
allvarligare konsekvenser än i vanliga fall då bankerna inte brukar vara de som har slutgiltig 
beslutsrätt i företagens verksamhet, utan snarare företagsledningarnas krav på åtstramning.  

 

4.4 Är en jämnare produktionstakt en förutsättning för effektivitet? 
En lågkonjunktur karaktäriseras inom byggbranschen som en period med uppsägningar vilket 

ofta resulterar i att nyutexaminerade söker arbete i andra branscher. Rapporten “Skärpning 

gubbar” som gavs ut 2002 av byggkommissionen diskuterar hur många byggföretag under 

lågkonjunkturen på 90-talet tappade byggkompetens och kunskaper i att upphandla byggande 

i och med den minskade produktionen.
41

 När konjunkturen äntligen går upp tar det tid innan 

man kan nå samma produktivitet igen och utvecklingen blir därmed lidande. Vi vill veta om 

byggbolagen gör något för att motverka detta.  
 
Alla respondenter är medvetna om detta problem. De menar att många uppsagda byter till en 

helt annan bransch eller söker sig till kommunala tjänster istället. En av respondenterna har 

dessutom varit med om just detta och valde istället för att återvända till företaget att starta 

egen firma. Respondenterna har även varit med om att man skickar anställda på utbildning 

under sämre tider istället för att varsla, detta fungerar dock bara under kortare perioder. Ett 

jämnare byggande och balans är något respondenterna tycker att man ska eftersträva men då 

alla företag försöker få ut så mycket som möjligt av situationen när det är högkonjunktur så 

skapas alltid motsatt effekt när konjunkturen tillslut vänder. De ser ingen självklar lösning på 

detta problem utan menar att det är något man får lösa efter hand problemet uppenbarar sig.  

 

Respondenternas svar visar på en enighet om att kompetensgapet som kommer utav att många 

medarbetare tvingas lämna är ett stort problem, inte minst för företagets fortsatta utveckling. 

Konjunkturnedgångar ser ofta olika ut, finanskrisen var väldigt unik, vilket gör att det blir 

svårt att lösa nya problem med gamla metoder. Att ha en kompetensbredd inom företaget tror 

vi är eftersträvansvärt för att företagen skall komma framåt med sin verksamhet och i sina 

strategier. Det är även tydligt att många av de som tvingas gå vid uppsägningar är 

nyutexaminerade, som sedan snabbt hittar arbeten inom andra branscher vilket gör att de ofta 

försvinner helt. Vi tror att det är angeläget för företagen att behålla en bredd av personal inom 

företaget, både de med lång erfarenhet av branschen men även de med nya kunskaper, inte 

minst inom ny teknik. 

 

4.5 Kan ett jämnare byggande bidra till att dämpa konjunktursvängningar?  

Fråga har uppkommit ur det faktum att man ofta talar om att ”bygga sig ur kriser”, skulle man istället 
möjligtvis kunna bygga för att undvika kriser?  
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Vad gäller frågan om ett jämnare byggande skulle kunna dämpa konjunktursvängningar är 
respondenterna tveksamma. De tar upp exempel som olika bidrag och andra lättnader staten satt 
in för att få igång byggandet i tider då ekonomin varit trögrörlig men menar att det snarare har en 
kontraproduktiv effekt. Man vill såklart gärna komma ifrån ”gasa – bromsa”-tendenser men tror 
att det mer allmänt handlar om att öka bostadsbeståndet på marknaden än att bygga på ett visst 
sätt. Genom att förenkla reglementet kring nybyggnationer tror man även att byggandet skulle 
gynnas på lång sikt. Statliga insatser rörande bostäder bör enligt företagen snarare åtnjutas 
konsumenterna än dem själva då de kommer bygga oavsett.  
 
Respondenterna anser också att en stor del av ansvaret ligger i det finansiella systemet då ett 
jämnt byggande kräver finansieringslösningar i form av byggkreditiv likaväl som bolån till den 
privata sektorn. Ett effektivt arbete i kommunernas planläggningsprocesser är en förutsättning 
för att en jämnare byggtakt ska bli möjlig, mycket utav den byråkrati som föreligger försvårar 
arbetet då den är tids- och resurskrävande. En oro kan noteras beträffande om dessa problem 
kan växa sig ännu större i och med införandet av den nya plan- och bygglagen. 
 
Vi anser att en fungerande bostadsmarknad är viktigt för att samhället skall fungera. Utan en 
fungerande bostadsmarknad blir resultatet en sämre ekonomi där människor inte kan flytta eller 
arbeta var de vill. I gengäld är bostadsmarknaden en viktig del av konsumenternas ekonomi då 
bostadsköpet för många antagligen är den största investering de gör under sin livstid. Det är vår 
åsikt att en jämnare byggtakt skulle resultera i jämnare priser och minskar risken för upptrissade 
effekter vid en konjunktursvängning. Vidare håller vi med respondenterna om att reglementet 
kring bostadsbyggandet försvårar förutsättningarna för ett jämnare byggande. De långa 
handläggningstiderna för bland annat detaljplanläggning och bygglov är ett problem för 
företagen. Detta är ett problem i många kommuner, speciellt i Stockholm Stad där planläggning 
och bygglov tar längre tid än i många andra orter i landet. 

 

4.6  Ett scenario med osålda bostadsrätter i lågkonjunktur, vad gör man?  
Företaget har färdigställt en flerbostadsfastighet och har osålda lägenheter när lågkonjunkturen slår till. Hur länge 
finner man det lönsamt att låta byggnaden stå tom? Hur ser man på att starta nya etapper om det fortfarande 
finns osålda nyproducerade lägenheter i företaget? 
 
Flera av företagen har använt sig av olika former av rabatter, exempelvis en bil på köpet eller ett 
avgiftsfritt år för att öka försäljningen när efterfrågan minskar. Man finner det dock 
problematiskt att sänka priserna alltför mycket. Detta beror inte bara på minskad vinstmarginal 
utan även att man inte vill skapa osämja med de kunder som köpt sin lägenhet till ett högre pris 
redan vid produktionsstart. Det är också viktigt för företaget att inte sända budskapet att man 
befinner sig i en kris till kunderna. Få svarade att de skulle påbörja själva konstruktionen av nya 
hus om det fortfarande fanns osålda lägenheter i lager. Alternativet är att sälja till ett allmännyttigt 
fastighetsbolag och omvandla till förvaltningsfastighet istället för att åtminstone få igen pengarna, 
eller helt enkelt vänta ut tiden. 
 
Efter litteraturstudien och våra intervjuer med företagen kan vi konstatera att konjunkturcykeln 
och byggnationscykeln inte är helt synkroniserade. Byggmarknaden reagerar långsammare på en 
konjunkturnedgång än vad mer priskänsliga branscher gör i och med att man vill färdigställa de 
projekt man har pågående. Vi tror att om man därefter påbörjar ytterligare nya etapper, det vill 
säga under lågkonjunkturen, kommer marknaden troligtvis hinna vända innan dessa är klara för 
inflyttning. Att få en etapp färdigställd tar som vi tidigare sagt ca 1-2 år och en lågkonjunktur 
brukar i vanliga fall pågå i 2-3 år. I och med denna förskjutning tror vi man på ett bättre sätt kan 
möta efterfrågan på marknaden. Vi tror även att man skulle kunna öka sina vinster samt minska 
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prissvängningarna genom ett mer konstant utbud som matchar den ständigt ökade inflyttningen i 
Stockholm. Detta är något vi räknar på i prissimuleringen (se sida 24) för att avgöra vilken den 
mest lönsamma strategin är vid en förändring i konjunkturen.  

 

4.7 Ett scenario med obebyggd mark i lågkonjunktur, vad gör man? 
Företaget har förvärvat mark till ett nytt projekt varpå marknaden plötsligt svänger. Vi vill veta vilka hinder 
respektive fördelar byggbolagen ser med att bygga i lågkonjunktur. Hur länge finner man det lönsamt att äga 
mark utan att bebygga den? Hur tar man dessa beslut? 
 
Alla respondenter kan se fördelar med att bygga i lågkonjunktur. De avser då billigare 
produktionskostnader och att arbetskraften finns i företaget. En person poängterar också att 
lågkonjunktur är en tid för utvärdering och reflektion i företaget, vad kan man effektivisera och 
var finns kompetensen? Generellt sett ser ingen några större problem med att starta helt nya 
projekt då det normalt tar minst 5-8 år tills dessa lägenheter ska säljas, dessa fördelar överväger 
dock inte den ökade risken som följer med byggande i lågkonjunktur då ingen kan svara på hur 
länge lågkonjunkturen håller i sig.  Om företaget redan lagt ner kostnader på marken anser 
respondenterna att det är bättre att fortsätta bygga. Men om det är en nyförvärvad markbit där 
man inte fått bygglov är den inte värd mer än ”lingonriset” och man kan låta tiden ha sin gång. 
För att fatta så korrekta beslut som möjligt berättar företagen att det måste göras individuella 
beräkningar i varje enskilt fall, men de berättar också att man oftast inte har problem med att 
behålla marken en längre period om man bedömer att exploateringsplanerna i området kan leda 
till en hög värdestegring. En åsikt som framförts under intervjuerna är dock att flera bolag 
bedömer värdet av tidigare inköpt mark utifrån köpeskillingen istället för dagens marknadsvärde. 
 
Ekonomisk teori uppmanar till att inte ta med sunk costs (se sida 17), det vill säga en utgift som 
gjorts för flertalet år sedan, i en investeringskalkyl vid en lönsamhetsberäkning. Istället bör det 
göras en bedömning av det aktuella markvärdet för att sedan bestämma om man skall bebygga 
marken eller sälja av den. Att ta med sunk costs är inte ekonomiskt rationellt och vi tror att det är 
viktigt med rationalitet för att uppnå ett långsiktigt och förutsägbart byggande. Likt scenariot i 
avsnitt 4.6 anser vi att det vore positivt med en ökad produktion under lågkonjunktur så länge 
företaget har den finansiella styrkan att bära risken. I vår prissimulering genomförs beräkningar 
på ett liknande scenario.  

 

4.8 Skulle en fast produktionsvolym gynna marknaden? 
Detta scenario presenterades för våra respondenter:” Företaget beslutar att producera 500 lägenheter per år och 
auktionerar sedan ut dessa vid ett förutbestämt tillfälle så att köparna bestämmer priset. Priserna stabiliseras då 
vilket signalerar till kunden att det inte finns någon anledning att vänta ut marknaden och man kan skapa 
långsiktiga kundrelationer. Fasta ersättningar samt provision även till underleverantörer för att fördela de risker 
som uppstår på grund av varierande ersättning vid olika marknadstillstånd” Detta är ett mycket förenklat 
scenario men vi vill veta om respondenterna tror att en fast produktionsvolym kan skapa trygghet för 
underleverantörer och är en förutsättning för teknisk utveckling. Avsikten är givetvis inte att som under 
miljonprogrammet producera så många lägenheter som möjligt per år. Det vi syftar till är istället att byggtakten 
skall hålla en jämn nivå så att kvalitet och teknisk utveckling kan maximeras. Antalet lägenheter kommer 
givetvis variera beroende på företagens kapacitet, men 500 lägenheter ansåg vi vara ett rimligt snitt med hänsyn till 
de responderande företagens varierande storlek.  
 
Respondenternas angreppssätt till frågan varierar men deras åsikter är sammanfattningsvis ganska 
lika. Alla är överens om att upphandlingen med underleverantörerna troligen skulle bli ett stort 
problem då dessa redan är mycket pressade och sannolikt inte har tillräckliga marginaler för att gå 
med på ett förslag som detta. Långsiktiga relationer med dessa är dock något som man försökt 
upphandla tidigare. De kan alla se de positiva resultaten av scenariot men anser ändå att det 
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innebär för stor risk att bygga enbart på spekulation. Det är särskilt de börsnoterade företagen 
som är tveksamma till modellen. En respondent beskriver modellen som en utopi som skulle vara 
bra för marknaden men omöjlig att uppnå. Andra tror att man skulle kunna använda sig av 
modellen till en viss del av företagets totala produktion. Ett av företagen ser den egna strategin 
med fasta försäljningspriser som företagets styrka och vill av den anledningen inte anamma en 
sådan här modell. 
 
Vi håller med om att det skulle kunna bli problematiskt att bilda provisionsavtal med 
underleverantörerna. Det verkar råda en jämvikt på marknaden där det inte lönar sig för någon 
aktör att ensidigt ändra strategi. Somliga av företagen funderade i termer kring hur mycket de är 
villiga att förlora i ett sådant här scenario. Om det handlade om ex. 70 % - 30 % i uppdelning 
mellan den fasta ersättningen och provisionen så ansåg de att 70 % var väldigt lite och att det kan 
bli svårt att få med en koncernledning på ett avtal av denna typ. Vår åsikt är att företagen redan 
tar stora ekonomiska förluster i lågkonjunktur i den bemärkelsen att man då sänker sina priser 
eller använder andra ekonomiska lockmedel för att hitta kunder. Det kan tyckas märkligt att 
företagen inte är villiga att utforma en strategi som borde vara mer långsiktigt lönsam rent 
relationsmässigt. Dagens system lämnar utrymme för missnöje bland kunder då det kan anses 
orättvist att de som köpt sin lägenhet i ett tidigt skede ibland får betala ett högre pris än de som 
köpt senare. Vi anser därmed att en utveckling av ett scenario som detta skulle kunna gynna 
företagen på längre sikt och att det perspektivet är viktigt att ha i åtanke inom byggbranschen.  
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5. PRISSIMULERING 
Oavsett om man anser att det finns en regelbundenhet i konjunktursvängningar eller ej så vet 
man att de kommer inträffa med en viss periods mellanrum. En konjunkturcykel anses pågå cirka 
4-7 år varav det ofta är lågkonjunktur 2-3 av dessa år. På grund av det faktum att byggbranschen 
är väldigt konjunkturkänslig så är det viktigt att planera sin verksamhet så att man kan maximera 
avkastningen. För att på bästa sätt kunna hantera konjunkturnedgångar bör man därför förbereda 
sig för de olika scenarion som kan uppstå. 
 
Vi har utvecklat två olika fall för att belysa problem ett byggföretag kan ställas inför. I det första 
fallet antas att en bostadsrättsfastighet står färdigställd när lågkonjunkturen slår till och dilemmat 
är huruvida man skall sälja lägenheterna direkt eller om man bör avvakta. Det andra fallet belyser 
samma problematik med skillnaden att man endast köpt mark och funderar på om man skall 
bygga direkt eller vänta med att bygga. Fallen prövas mot två olika avkastningskrav, 3 % 
respektive 6 %. Även dessa siffror finns redovisade i tabell 2.  
 
Vi har i beräkningarna inte tagit hänsyn till eventuellt upptagna lån, förvaltningskostnader eller 
produktionstiden för en fastighet. Vi tar ej heller i beaktande att företagen kommer betala skatt på 
sina vinster. I och med denna förenkling återspeglar simuleringen inte alla påverkandefaktorer 
och därför förstärks de positiva effekterna av att avvakta med byggande/försäljning. Vi bedömer 
dock att dessa kostnader är så pass låga att de inte skulle påverka simuleringens utfall. För att göra 
beräkningarna så enkla som möjligt är de uträknade per lägenhet och därefter har resultatet 
multiplicerats med 100. Om inget annat anges gäller de grundläggande antagandena i tabell 2. 
Slutligen är de belopp som utfaller 2 år framåt i tiden diskonterade med nuvärdeformeln som 
definieras nedan.  

 

 
 

 

 

 
Formel 1. Formel för diskontering av en framtida betalning.  
Där 
slutvärde = det framtida belopp vi vill veta nuvärdet av 
r = kalkylränta, diskonteringsränta 
n = antal ränteperioder (år) 
 

 
Tabell 2 

 
 
 

Grundläggande antaganden  

Antal lägenheter 100 

Försäljningspris 4 000 000 

Produktionskostnad 2 500 000 

Markkostnad 500 000 

Avkastningskrav 1 3 % 

Avkastningskrav 2 6 % 
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I tabell 2.1 redovisas den förväntade avkastningen av 100 sålda lägenheter under de förhållanden 
som rådde då projektet planerades och då antas ingen lågkonjunktur.  

 
Tabell 2.1 

Basalternativ   

Försäljningspris 4 000 000 

Produktionskostnad 2 500 000 

Markkostnad 500 000 

Resultat 100 000 000 

 

5.1 Fall 1 

Här antas att 100 lägenheter står färdigställda när lågkonjunkturen slår till och du ställs då inför 
två alternativ. 
 
Alternativ 1: Sälja i lågkonjunktur trots fallande priser. 
Vi antar ett fall på försäljningspriser med 20 % i detta alternativ. I detta alternativ får 
avkastningskraven ingen påverkan då allt sker samma år. Dessa antaganden redovisas i tabell 3. 

 
Tabell 3 

Fall 1     

Alternativ 1 3 % 6 % 

Försäljningspris 3 200 000 3 200 000 

Produktionskostnad 2 500 000 2 500 000 

Markkostnad 500 000 500 000 

Resultat 20 000 000 20 000 000 

 
 
Alternativ 2: Skjut upp försäljningen två år och sälj i högkonjunktur.  
Försäljningspriset är 4 000 000 SEK och nuvärdesberäknas för att bli jämförbart med om 
försäljning skett idag, produktionskostnaderna är dock redan i dagens värde.  Beräkningarna 
prövas mot avkastningskrav om 3 % och 6 %. Dessa antaganden redovisas i tabell 3.1. 

 
Tabell 3.1 

Fall 1     

Alternativ 2 3 % 6 % 

NV Försäljningspris 3 770 384 3 559 986 

Produktionskostnad 2 500 000 2 500 000 

Markkostnad 500 000 500 000 

Resultat 77 038 364 55 998 576 
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5.2 Fall 2 
Mark för att bygga 100 lägenheter har anskaffats. Sedan slår lågkonjunkturen till och även här står 
man följaktligen inför flera alternativ. 
 
Alternativ 1: Bygga och sälja i lågkonjunktur. 
Vi antar att produktionskostnaderna sjunker med 10 % och att försäljningspriset går ned med 20 
%. I detta fall får avkastningskravet ingen påverkan då allt sker samma år. Dessa antaganden 
redovisas i tabell 4. 

 
Tabell 4 

Fall 2     

Alternativ 1 3 % 6 % 

Försäljningspris 3 200 000 3 200 000 

Produktionskostnad 2 250 000 2 250 000 

Markkostnad 500 000 500 000 

Resultat 45 000 000 45 000 000 

 

 
Alternativ 2: Skjut upp projektet i två år och både bygg och sälj i högkonjunktur 
Vi antar 10 % högre produktionskostnader i en uppåtgående marknad. Resultatet diskonteras för 
att bli jämförbart med om försäljning skett idag. Beräkningar är gjorda mot avkastningskrav om 3 
% och 6 %. Dessa antaganden redovisas i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 

Fall 1     

Alternativ 2 3 % 6 % 

Försäljningspris 4 000 000 4 000 000 

Produktionskostnad 2 750 000 2 750 000 

Markkostnad 500 000 500 000 

Resultat 75 000 000 75 000 000 

NV Resultat 70 694 693 66 749 733 

 

 
Alternativ 3: Bygga i lågkonjunktur och sälja i högkonjunktur om två år. 
Vi antar att produktionskostnaderna minskat med 10 %. Försäljningspriset kommer att 
nuvärdesberäknas för att bli jämförbart med att försäljning skett idag, produktionskostnaderna är 
dock redan i dagens värde.  Beräkningar är gjorda mot avkastningskrav om 3 % och 6 %. Dessa 
antaganden redovisas i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 

Fall 2     

Alternativ 3 3 % 6 % 

NV Försäljningspris 3 770 384 3 559 986 

Produktionskostnad 2 250 000 2 250 000 

Markkostnad 500 000 500 000 

Resultat 102 038 364 80 998 576 

 
5.3 Mest lönsamma strategin 
Det finns många olika tillvägagångssätt vid ett byggprojekt. Ovanstående fall åskådliggör hur 
diffust det kan vara att välja strategi. Nedan kommer därför dessa olika fall ställas mot varandra 
för att bedöma vilken den mest lönsamma strategin är för maximal avkastning. 
 
Dilemma 1. 
Sälja i lågkonjunktur eller avvakta med försäljningen i två år?(Tabell 3 och 3.1) 
I intervjuerna är det tydligt att de responderande företagen är överens om att en effektiv strategi 
vid konjunkturnedgång är prissänkning. Detta är en strategi man väljer på grund av osäkra 
framtidsprognoser. Har man många osålda lägenheter i lager som belastar balansräkningen är det 
mycket svårt att få nya byggkreditiv. Alternativet till sänkta priser är att avvakta med försäljning 
tills marknaden återhämtat sig, men detta är som tidigare nämnts en riskfylld strategi.  Nedan 
illustreras att om man väljer att sänka priset med ca 6 % respektive 12 % i alternativ 1 direkt så 
ger det samma utfall som om man väntar två år med att sälja. Men i och med att betalningsviljan 
är sämre i lågkonjunktur blir företagen troligen tvungna att sänka priserna ytterligare för att hitta 
köpare. Prissänkningarna under finanskrisen var extrema i och med att lågkonjunkturen 
prognostiserades till att bli långvarig, likt den på 1930-talet. Vi tror att förutsättningarna för ett 
jämnare byggande underlättas om företagen vågar sänka priset för att bli av med sina bostäder 
istället för att vänta flera år och sedan eventuellt få dem sålda till det nypris de initialt krävde.  
Därmed tror vi att det finns ytterligare viktiga aspekter än de ekonomiska när det kommer till att 
snabbt göra sig av med bostäderna. Bland annat tror vi att företag som under en längre period har 
bostäder i lager kan skapa sig själva ett dåligt rykte då det i kundens ögon kan se märkligt ut att 
ett företag inte får sina bostäder sålda. När samma lägenheter dyker upp till försäljning gång på 
gång och företaget inte lyckas sälja dem väljer kunderna att vänta ännu en tid för att få ett ännu 
lägre pris. Dessutom kan lägenheterna bli mindre attraktiva för konsumenterna då trender och 
byggstil förändras med tiden. 
 
Tabell 5 nedan beskriver följande: För att det ska vara lika lönsamt att sälja idag som om två år 
skulle försäljningspriset behöva överstiga 3 770 383 SEK vid ett avkastningskrav på 3 % 
respektive 3 559 985 SEK för ett avkastningskrav på 6 %. Detta härleds från att dessa priser ger 
samma vinst (resultat) som alternativet att sälja i högkonjunktur. Dessa priser är alltså de lägst 
acceptabla om man ska tjäna på att sälja i lågkonjunktur. Detta är ca 6 % och 12 % minskning 
från det ursprungliga priset 4 000 000 kronor. 
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Tabell 5 

 
Dilemma 2. 
Det mest lönsamma alternativet i fall 2 är helt klart att bygga i lågkonjunktur för att sedan sälja 
lägenheterna i högkonjunktur, se tabell 4.2.  Men om lågkonjunkturen ser ur att bli långvarig, 
vilket är då det lägsta försäljningspris som kan accepteras i högkonjunktur för att det ska bli 
lönsamt att avvakta med exploateringen?  
 
Bygga i lågkonjunktur eller skjuta upp produktionen i två år?(Tabell 4 och 4.1) 
För att få byggkreditiv till ett fortsatt byggande kräver finansinstituten vilket tidigare nämnts att 
företaget inte har alltför många osålda lägenheter i lager plus en viss andel förbokningar, detta 
gäller speciellt i lågkonjunktur. Det måste ändå påpekas att ett av företagen vi träffat sänkte sina 
priser med 25 % tidigare än de flesta konkurrenterna, nämligen så tidigt som i augusti 2008. De 
flesta lägenheterna blev snabbt uppbokade men redan i oktober samma höst hade alla kunder 
dragit sig ur affären på grund av den osäkra marknaden. Företaget ansåg dock att detta projekt 
som ännu bara var i produktionsstadiet hade god potential att lyckas och tack vare starkt eget 
kapital i företaget beviljades de trots allt kreditiv. Följaktligen kunde bolaget fortsätta bygga under 
hela lågkonjunkturen utan förbokningar, samtidigt som andra bolag fick avslag på sina 
ansökningar om kreditiv. Detta resulterade i att företaget slapp uppsägningar och gjorde positivt 
resultat trots krisen.  
 
Vi tror att det kan finnas en poäng med en ordentlig prissänkning i ett tidigt skede för att öka sina 
chanser att fortlöpa med verksamheten. Att utforma strategier för detta ändamål är något vi 
tycker att de mindre bolagen vi träffade lyckades bättre med än vad de större gjorde. För att 
avvakta med att bygga måste man vara säker på att priserna kommer stiga igen innan den avtalade 
exploateringstiden går ut om det beslutet skall löna sig. I diskussionerna med respondenterna är 
det tydligt att de bedömer risken att bygga i lågkonjunktur som högre än vad vi gör. Vi baserar 
våra antaganden på att de senaste lågkonjunkturerna vänt relativt snabbt och framför allt 
snabbare än vad prognoserna antytt. I figur 3 på sida 16 tydliggörs det att byggcykeln inte löper 
identiskt med konjunkturcykeln. Då produktionstiden för en fastighet är cirka två år och en 
lågkonjunktur i regel pågår i 2-3 år, anser vi att risken för att priserna inte skall ha börjat 
återhämta sig efter produktion i lågkonjunktur är relativt liten.  
 
Detta illustreras i tabell 5.1: För att tjäna på att skjuta upp produktionen, måste försäljningspriset 
vid den senare tidpunkten överstiga 3 727 405 SEK vid 3 % direktavkastningskrav respektive 
3 755 620 SEK vid 6 % avkastningskrav. Detta härleds från att dessa priser ger samma vinst 
(resultat) som alternativet att bygga och sälja i lågkonjunktur. Följaktligen finns en vinstmarginal 
om cirka 270 000 SEK för att man ska tjäna på att skjuta upp produktions- och 
försäljningstidpunkten. Det vill säga även om man inte skulle uppnå det önskade priset om 

Fall 1 
 

Alternativ 1 
 Sälja i låg 

Alternativ 2  
Sälja i hög 

Lönsamhetsmarginal till 
alternativ 1 

Direktavkastningskrav 3 % 6 % 3 % 6 % 3 % 6 % 

Försäljningspris 3 200 000 3 200 000 4 000 000 4 000 000 3 770 383 3 559 985 

Produktionskostnad 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Markkostnad 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Resultat 20 000 000 20 000 000 77 038 364 55 998 576 77 038 300 55 998 500 

NV Resultat 20 000 000 20 000 000 77 038 364 55 998 576 77 038 300 55 998 500 
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4 000 000 SEK är affären fortfarande lika lönsam som alternativet att bygga och sälja i 
lågkonjunktur, så länge priset överstiger de i tabell 5.1.  
 

Tabell 5.1 

Fall 2 
 

Alternativ 1  
Bygga i låg sälja i låg 

Alternativ 2  
Bygga i hög sälja i hög 

Lönsamhetsmarginal till 
alternativ 2 

Direktavkastningskrav 3 % 6 % 3 % 6 % 3 % 6 % 

Försäljningspris 3 200 000 3 200 000 4 000 000 4 000 000 3 727 405 3 755 620 

Produktionskostnad 2 250 000 2 250 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 

Markkostnad 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Resultat 45 000 000 45 000 000 75 000 000 75 000 000 47 740 500 50 562 000 

NV Resultat 45 000 000 45 000 000 70 694 693 66 749 733 45 000 000 45 000 000 
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6. ANALYS 
Perioden 2005-2010 som ligger i fokus i denna uppsats har varit unik i många olika avseenden. 
Den högkonjunktur som rådde mellan 2005 och 2007 var väldigt stark, vilket gjorde att 
svängningen på marknaden 2008 blev dramatisk. Finanskrisen tog lågkonjunkturen till en ny nivå 
då den påverkade de finansiella institutionerna på ett sätt som inte varit lika påtagligt tidigare. 
Byggbolagen har under perioden haft svårt att få byggkreditiv till nya projekt då de haft för 
många osålda lägenheter i lager och kunderna har i sin tur haft svårt att få bolån vilket skapat en 
ond cirkel. Detta påverkar företagen i den bemärkelsen att vid en förändrad efterfrågan påverkas 
främst produktionsmängden och inte priserna. Trots detta ser vi ett mönster bland företagen där 
man hellre sänker sina priser i ett första skede och sedan succesivt anpassar produktionsnivåerna 
beroende på hur konjunkturen fortlöper. Läget borde ha kunnat se annorlunda ut om 
lågkonjunkturen inte drabbat bankerna så pass hårt. Krisen under 90-talet visar tecken på att 
ungefär samma anpassningar gjordes i de större företagen även då, trots att det förelåg större 
möjligheter till kreditiv. En markant skillnad mellan nedgången på 90-talet och 2008 är att den på 
90-talet började som en branschkris, inom fastighetsmarknaden, men spreds sedan till 
bankväsendet. Finanskrisen 2008 började tvärtemot 90-talskrisen i de finansiella institutionerna 
och förgrenades sedan till resten av marknaden. I båda fallen fanns orostecken men företag och 
investerare valde att blunda för dessa och fortsatte agera på en överhettad marknad. Vi anser att 
ett förändrat byggande skulle kunna dämpa konjunktursvängningarna vilket även 
finansinstitutionerna borde se som något positivt. 
 
En byggcykel går som tidigare nämnts inte helt parallellt med en konjunkturcykel. Byggcykeln 
pågår ofta en period in i en lågkonjunktur alternativt under hela perioden i och med att pågående 
projekt sällan stoppas, däremot märkts det tydligt i det minskade antal nya projekt som startas. Vi 
tror att om företagen i ett tidigt skede sänker priserna och säljer av sina färdigställda bostäder 
indikerar det att man vill framåt. Det genererar också likvida medel vilket visat sig vara ett krav 
för att få ansökningar om byggkreditiv beviljade, vilket i sin tur är en förutsättning för fortsatt 
produktion. 
 
Byggföretagen finner det svårt att starta nya projekt i lågkonjunktur då framtiden är oviss och 
affärsrisken bedöms som hög. Har man fått en markanvisning i ett område där ingångsvärdet 
uppskattas som högt, vill man emellertid heller inte slösa bort den investeringsmöjligheten. 
Oavsett fördelen med lägre produktionskostnader är kostnaden för att behålla marken obebyggd 
så pass låg att möjligheten till att fördubbla sin vinst om man skjuter upp produktionen 
fortfarande är stor. Utifrån de redovisade antagandena i prissimuleringen ser man tydligt att 
priserna inte behöver sjunka särskilt mycket i en lågkonjunktur för att det ska vara mer lönsamt 
för företagen att vänta ut marknaden istället för att starta produktionen direkt. Detta är den 
största anledningen till att det byggs så lite i lågkonjunktur. Företagen vi besökte återkom flertalet 
gånger till diskussionen kring vilken risk man är villig att ta, speciellt de större bolagen var 
överens om att det är alltför osäkert att bygga i lågkonjunktur och på spekulation. Vi tror trots 
detta att det finns flera viktiga perspektiv att ta hänsyn till, bland annat innebär fortsatt 
produktion förskoning från uppsägningar. En annan aspekt till detta är att de som blir uppsagda 
först oftast är de som anställts senast vilket många gånger är nyutexaminerad personal. Därmed 
förlorar man antagligen en stor del av den grupp inom företaget som har kompetens inom ny 
teknik och nytänkande.  
 
Att det för vissa företag var svårt att få byggkreditiv under finanskrisen har många gånger berott 
på brist på eget kapital. Genomförs försäljning av färdigställda lägenheter i lågkonjunktur, trots 
lägre vinster än vad som kanske är önskvärt, tillgängliggörs likvida medel och företaget framställs 
som en bättre låntagare för banken och kan erhålla de fördelar som medföljer en fortsatt 
verksamhet. Den modell vi förespråkar, med ökad produktion under lågkonjunktur och 
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försäljning när marknaden vänder, har beprövats i vissa företag under denna nedgång och 
resulterade i att de gjorde sina bästa resultat någonsin. Därmed tror vi att det finns stora värden i 
att både bygga efter sina tidigare erfarenheter och kunskaper men också i viss mån på 
spekulation. I lågkonjunktur säljer många privata byggherrar till allmännyttiga företag och bygger 
hyresrätter istället. Vi anser att det är positivt att byggandet fortlöper även under sämre 
konjunkturlägen, även om det då inte är främst bostadsrätter som byggs. Vi tror även att det är en 
fördel att det finns en möjlighet att kunna sälja av sina bostäder till allmännyttiga bolag om det 
resulterar i att man kan hålla verksamheten igång och kunna ge sina anställda nya uppdrag.  
 
Många bolag skulle nog kunna trygga ett jämnare resultat genom en riskfördelning likt den modell 
som vi beskriver i avsnitt 4.8, dock är det ofta svårt att vara den första som tillämpar en ny och 
obeprövad strategi. Det skulle kräva långsiktiga partnerskap i flera led och förhandlingstiderna 
kan bli långa och kostsamma. Vi förstår också att många underleverantörer som redan har små 
marginaler skulle vara tveksamma till modellen. Däremot skulle det för den företagare som söker 
trygghet och ett långvarigt samarbete kunna vara en bra lösning. Vi tror inte heller att modellen 
lämpar sig för alla företag eller i alla lägen, men för ett nystartat företag som inte klarar av att bära 
hela risken själv och inte har tillräckligt med eget kapital ser vi en möjlighet i denna strategi. 
 
Långa handläggningstider och mycket byråkrati kring byggprojekt ser vissa respondenter som ett 
problem då det tar både tid och resurser från företaget. Vi tror att många av de hinder som finns 
är följder av att ha en öppenhet i de demokratiska processerna vilket är en förutsättning för att 
marknadsekonomin skall fungera alls. Det bör finnas en fördel i en effektiviserad planprocess 
från myndigheternas sida men det återstår att se vilket effekt den nya plan- och bygglagen 
kommer att ha. I samtalen med våra respondenter framgick det tydligt att byggbranschen inte 
eftersträvar ett större politiskt inflytande över plan- och byggprocessen. Utformningen av den 
nya plan- och bygglagen kommer emellertid till stor del resultera i att kommunernas inflytande 
över byggandet ökar. Detta tycker vi indikerar att företagen och politikerna inte alltid lyssnar på 
och förstår varandra, vår åsikt är att en förutsättning för effektivitet i framtiden måste innefatta 
mer lyhördhet från båda parter.  
 
Vad gäller beteendeteorierna kan vi inte identifiera någon direkt övertro mer än att man innan 
krisen verkade övertygade om att de goda tiderna skulle fortsätta längre än de faktiskt gjorde. I 
och med detta skapades också partisk bekräftelse då företagen inte ville se de indikationer som 
fanns på att marknaden var överhettad. Även om dessa tecken inte var särskilt tydliga på den 
svenska marknaden påverkades den amerikanska marknaden redan under årsskiftet 2007-2008 
vilket borde bidragit till en större försiktighet. Hade man reagerat i ett tidigare skede tror vi att 
konsekvenserna i Sverige inte blivit lika allvarliga. Detta kan i sin tur härledas till myopiskt 
beteende. Kortsiktigheten i prognoser av efterfrågan tvingar hela branschen att handla efter hur 
marknaden ser ut i dagsläget. Vi tycker dock att bolagen till viss del tagit konsekvenserna från 
tidigare lågkonjunkturer i beaktande och försökt agera handlingskraftigt och förutseende, detta 
skedde dock i ett försent skede. Gällande bolagens strategier vid konjunkturnedgången verkar de 
anse att de fattat sina beslut oberoende av konkurrenterna. Vi är av åsikten att det är ett tecken på 
flockbeteende när många agerar på samma sätt helt ”oberoende”. Främst de större företagen 
tycks ha följt i varandras fotspår, troligen för att visa handlingskraft mot aktieägarna men även 
för att inte urskilja sig från mängden då detta skulle kunna skapa ofördelaktiga rykten. Bolagen 
har visat sig ovilliga att avsluta påbörjade projekt som de redan investerat stora summor pengar i, 
detta kan man associera till sunk costs. Att ta hänsyn till tidigare utgifter i en 
lönsamhetsberäkning är inte ekonomiskt rationellt. Här anser vi att det uppstår en risk för det 
man i ett engelskt uttryck kallar ”Throwing good money after bad money”. 
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7. SLUTSATS 
En av de främsta anledningarna till att företagen inte bygger mer i lågkonjunktur är den ökade 
risken som uppstår på grund av osäkra framtidsprognoser vid en marknadsnedgång. Trots 
fallande produktionskostnader anses detta inte kompensera för ovissheten att inte lyckas sälja 
lägenheterna eller alltför låga vinster om marknaden inte hunnit återhämta sig. Om företagen 
däremot skulle välja att bygga mer i lågkonjunktur och vänta med försäljning till högkonjunktur 
så skulle de kunna maximera sina vinster. Vi anser att den tidsförskjutning som föreligger mellan 
utbud och efterfrågan inte utnyttjas tillräckligt av byggföretagen. De mindre företagen tycks ha 
haft en fördel i bostadsrättsbyggandet under finanskrisen genom att vara snabbfotade och inte 
behöva ta hänsyn till lika många olika intressenter. Detta ökade deras konkurrensfördelar under 
konjunkturnedgången och fortsatte under hela krisen. Alla bolagen blev tvungna att göra 
prissänkningar för att sälja sitt befintliga bestånd under finanskrisen. Likväl kan man inte se 
någon långvarig nedåtgående pristrend på Stockholms bostadsmarknad, tvärtom är priserna idag 
uppe på samma nivå som innan lågkonjunkturen. Trots de prissänkningar man tvingades 
genomföra lyckades de mindre bolagen ändå upprätthålla sitt byggande. Detta styrker vår hypotes 
om att bygga en del på spekulation under lågkonjunktur kan vara lönsamt både på kort och på 
lång sikt. Ett ökat utbud av bostäder redan innan efterfrågan stiger motverkar också pris- och 
hyreshöjningar i det befintliga beståndet vilket bidrar till att en jämnare nivå kan upprätthållas, 
vilket bör kunna dämpa konjunktursvängningarnas påverkan på ekonomin som helhet.  
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