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Abstrakt 

En flippers roll på marknaden avser individer som köper bostäder- och fastigheter, antingen 

på den nya marknaden eller på eftermarknaden, i syfte att tjäna på bostäderna och därmed 

aldrig flytta in i dem. Deras investeringar kallas för spekulantköp och har blivit vanligare de 

fem senaste åren. En flippers effekt på bostads- och fastighetsmarknaden är att dem skapar 

och påverkar marknadens prissättning. Denna studie har använt en induktiv forskningsmetod 

som kombinerar litteraturstudier och en empirisk ansats i form av intervjuer. Det har gjorts  

tre intervjuer med Boklok, Abacus och Järntorget bostad. Även intervjuer med FMF och 

teoretiker Hans Lind. Flippers investerar som mest i centrala Stockholm enligt antydning från 

FMF och är aktuella på båda marknaderna: den nya marknaden och eftermarknaden. Generellt 

finns ingen negativ syn på flipping, men farhågor existerar kring hur affären görs och i vilken 

utsträckning den kan påverka andrahands köpare och vad som skulle hända om marknaden 

vänder – och då hur konsekvenserna av flipping lägger sig hos byggherrarna. Resultatet visar 

att flipping kan medföra negativa konsekvenser i köpprocessen vid nyproduktion som medför 

störst risk om marknaden svänger, samt hos andrahandsköpare som kan få problem efter 

tillträde då flipping gjorts under felaktiga premisser. 

 

Sökord: Flipping, Flippers, Spekulantköp, bostads- fastighetsmarknaden  
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Abstract 

A flippers role in the market refers to individuals who purchase real estate, either in the new 

market or on the after market in order to serve the housing and thus never move into them. 

Their investment is called speculator investments and has become more common the last five 

years. A flippers effect on housing and real estate market is that they create and affect market 

pricing. This study has used an inductive research method that combines literature and an 

empirical approach representing interviews. There have been three interviews with real estate 

companies: BoKlok, Abacus and Järntorget Bostad combined with interviews with FMF and 

theorist Hans Lind. In Sweden, Flippers are investing most in central Stockholm, according to 

hints from the FMF but are current in both markets. Generally there are no negative view of 

flipping, but concerns about how business is done and to what extent it can affect other hand 

the buyers and what would happen if the market turns - and the consequences of flipping folds 

of the developers. The result shows that flipping can have negative consequences in the 

buying process of new construction when it is it brings the greatest risk of market swings, and 

of second-hand buyers who might have problems after admission if flipping was done under 

false pretenses. 

Keywords: Flipping, Flippers, speculator investments, real estate market  
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1. Inledning  

 

Bayer et. al. (2011) definierar en flipper som en bostadsspekulant som investerar i att köpa 

och sälja bostäder för vinningens skull snarare än för bosättningens skull. En Flipper köper en 

bostad med kunskap om att objektet har fel prissättning och vill tjäna på att investera i ett 

”dolt värde”. En flipper köper en bostad för att sedan sälja vidare bostaden och oftast dröjer 

det inte länge mellan köp och vidare försäljning. Bayer et. al. (2011) menar att flippers 

etablerar stora mängder kapital inom korta tidsperioder och har därför en betydelsefull roll på 

bostadsmarknaden som kan skapa kortsiktiga lösningar på likviditet. ’Flipping’ blev allmänt 

känt i USA mellan år 2004-2006 (Bayer et. al., 2011) där många investeringar och snabba 

påökningar i likviditet skapade en bostadsbubbla. Under denna tid hade billiga optioner till 

följd av ett intecknat marknadsundervärde uppmuntrat dessa typer av investeringar. ’Flipping’ 

skapade en marknadstillväxt genom att belysa fastighetsmarknadens prisöverkomliga 

bostäder. Tillväxten syntes i termer av antal låntagare och storleken på lån som väckte oro 

över hållbarheten i bostadspriserna. Bayer et. al. (2011) belyser att detta fortfarande är ett 

problem idag. En flippers funktion som en mellanhand kan göra det svårt för säljare och 

slutkonsument att tillhandahålla likviditet på en heterogen marknad på grund av att flippers 

styr pristrender vars dynamiska mönster antingen gör att en säljare avsätter sig bostaden till 

ett lägre pris och slutkunden köper bostaden till det dyrare. 

 

 Bayer et. al. (2011) menar att flippers effekter på bostadsmarknaden ger ett uppsving i 

bostadspriserna i kombination med en ökning av de traditionella värderingsförhållandena. I 

och med att flippers syftar att köpa och sälja bostäder och fastigheter utan att flytta in skapar 

dem prismönster på bostads- och fastighetsmarknaden som en artikel i DN menar liknar en 

börsuppgång. Dessa prisstrategier främjar en farlig utveckling som kan leda till en 

bostadsbubbla som senare enkelt kan krascha. I en intervju med KTH-professorn Stellan 

Lundström skriver DN att: ”Bostadsrallyt i Stockholm börjar likna börshysteri. Då en miljon 

kronor som placerades på Stockholmsbörsen 1990 är i dag värd 6,8 miljoner.” (Dagens 

nyheter, 2015) Prisuppgångarna på bostads- och fastighetsmarknaden har skett under de tre 

senaste åren - detta utgör farhågor kring likviditeten på bostadsmarknaden till följd av 

spekulationer runt hållbarheten i bostadspriserna. Denna studie kartlägger flipperaktivitet på 

den nya marknaden såväl som eftermarknaden. De spekulantköpare som köper fastigheter och 

bostäder för endast ett investeringssyfte.  
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1.1 Bakgrund 

 

En artikel från Fastighetsvärlden (2016) beskrev situationen på bostads- och 

fastighetsmarknaden idag där allt fler byggherrar försöker att stoppa flipperinvesteringar då 

Flippers effekt på marknaden skapar ett uppsving i bostads- och fastighetspriserna. Att 

spekulera kring nyproduktion och på eftermarknaden har skapat en prisutveckling där fler, 

både privatpersoner och företag, vill ge sig in i flipperrollen med hopp om att tjäna en slant. 

Enligt undersökningar gjorda menar byggherrarna efter estimeringar kring 

flipperinvesteringar att 10–20 procent av alla nybyggda bostadsrätter i Stockholmsområdet är 

spekulantköp som enbart köps som investering i syfte att sälja vidare i andra hand för ett 

högre pris. Fastighetsvärlden (2016) genomförde en intervju med Christian Dahlman, 

bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad där han menar sig ha sett en utveckling för att 

privatpersoner i större utsträckning är villiga att ge sig in i spekulationssnurran. Dahlman 

menar att Ikano Bostad ”uppfattar att en mindre andel av spekulanterna är personer som är 

insatta i branschen. Till dessa kommer en svans av opportunister som inte är insatta och 

kanske inte förstår riskerna. När priserna stiger som de gjort riskerar opportunisterna att bli 

fler” (Fastighetsvärlden, 2016) Vilket är något som bidrar till ett ytterligare uppsving av 

bostadspriserna som i sin tur kan leda till att byggherrarna får stora problem i att ”vanliga 

konsumenter” sedan har för lite likvida medel att kunna betala bostaden med. 

 

För att kunna minska flipper- och spekulantköp har de flesta stora byggbolagen börjat skapa 

restriktiva regler till vilka som skall få köpa samt hur köpet får gå till. De stora byggherrarna 

som har valt att strama åt reglerna är bland annat HSB, Riksbyggen, Boklok och Veidekke 

Bostad. Märker byggherrarna att det kan röra sig om flipper- och spekulantköp kan dessa 

välja att tacka nej till samtliga köpare. Bolaget Veidekke valde år 2015 att säga nej till runt 

100 misstänkta flippers/spekulanter gällande köp av nybyggda lägenheter i 

Stockholmsområdet.  (Fastighetsvärlden, 2016) En av Veidekkes åtstramade regler gäller 

bland annat för att det endast får vara en köpare per projekt – alltså endast ett aktuellt köp åt 

gången. Fastighetsvärlden (2016) intervjuade även Mälardalens försäljningschef, Erik 

Carlborg, på Veidekke som menar att Veidekke anser att större samarbeten mellan samtliga 

byggherrar och banker bör ske som alla har en gemensam vision att minska flipperns roll på 

bostads- och fastighetsmarkanden. Erik Carlborg menar på att de stora byggbolagen har ett 

ansvar för de personer som avser att stanna och bo kvar i samtliga byggprojekt och att om 
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flipper- och spekulantköp fortlöper kan det leda till juridiska processer som inte gynnar någon 

av de inblandade parterna. Erik Carlborg menar på att ett exempel på ett större samarbete är 

att ”Lånelöftena skulle till exempel kunna vara kopplade till ett projekt. Annars kan man 

använda ett lånelöfte flera gånger.” (Fastighetsvärlden, 2016) Att fler spekulantköp på dagens 

bostads- och fastighetsmarknad är ett tecken på en instabil marknad konstaterar de stora 

byggherrarna.  

 

1.2 Syfte & Problemformulering 

Syftet med denna studie är studera en Flippers roll på bostadsmarknaden ur ett 

marknadsperspektiv i relation till preventiva klausuler byggherrar som Boklok nyligen infört 

som syftar att minska spekulantköp. Vidare kartläggs också byggherrarnas åsikter kring 

spekulantköp. 

• Varför är byggföretagen negativa till Flippers vid nyproduktion?  

• Vid hantering av preventiva klausuler med koppling till Flippers vid nyproduktion, 

vad är orsaken till att byggföretagen inte vill ha in spekulation?  

• Vilka är effekterna Flippers får för likviditeten i marknaden? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Studien exkluderar juridiska- och politiska aspekter och kommer endast att fokusera på vilka 

effekter Flippers får för likviditeten i marknaden i relation till Byggherrarnas och 

Bokloks införda preventiva klasulregler. Studien bygger på insamlad empirisk data och 

kompletteras med en litteraturöversikt av tidigare forskning. 

 

1.4 Definition 

 

Flippers: Flippern är den professionella investeraren som ofta har tillgång till en bostads 

dolda värde genom ‘Superior information’. (Bayer et. al, 2011, s.2) ’Superior information’ 

kan handla om marknadsinformation: pristrender, konjunkturläge och statistisk data. En 

flipper har också stor kunskap inom ekonomi- och investeringsteorier som gör att förståelse 
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för bostadsmarknadsfundamenten underlättar att fatta rationella beslut som leder till stora 

investeringsmöjligheter. (Bayer et. al, 2011, s.2) Kallas även spekulanter.  
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2. Tidigare forskning 
2.1 Flipperns roll på bostadsmarknaden 

 

På den svenska bostadsmarknaden kan en flipper generera olika avkastning beroende på hur 

mycket risk dem är villiga att ta. Flippers i detta avseende kategoriseras efter hur mycket dem 

påverkar värdet av investeringen. En flippers inverkan på fastighetsmarknaden kan vara 

positiv, omärkbar eller negativ beroende av omständigheterna. (Bayer et al. 2011 s.3) Anacker 

& Schintle (2015)  beskriver dock att flippers kan ha effekter på bostadspriser och att en 

flippad bostad ofta är dyrare än alternativet (Anacker & Schintle, 2015, s. 286). 

 

Flippers kategoriseras i samtliga tre grader: 

 

- Den första graden är en investerare som går med trenden och tror att ett objekt är ett 

investeringstillfälle på grund av optimistisk prissättning. Flippers köper och säljer för 

att inkassera denna spridning då dessa investerings- och handelstillfällen ofta har låg 

risk om inte nästan riskfria på en likvid marknad. 

 

- Den andra graden är en investerare som går snäppet längre som ofta utför en 

värdehöjande insatts genom att investera och återställer skicket i en bostad för att 

skapa ett mervärde som denne sedan inkasserar på. Riskerna förknippas med ökade 

kapitalinsatser och att håll tider kan öka. 

 

- Den tredje graden är en investerare som ofta är en visionär och ser en otippad potential 

i en bostad och investerar för att framhäva denna. Det kan röra sig om en renovering 

som väsentligt förändrar skicket i objektet och skapar ett stort mervärde. Ett exempel 

kan vara att göra om kök, badrum och skapa ett eller flera special rum eller tillbyggen 

på tomt och trädgård (Anacker & Schintle, 2015 s. 290). Riskerna omfattar ofta att 

bostaden fokuserar på köpare med större köpkraft som kan resultera i längre hålltider 

och större investeringar.  
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2.2 Flipperns funktion på bostadsmarknaden 

 

De positiva effekterna flippers medför är ofta att dem gör bostadsmarknaden mer likvid. Det 

finns fler aktörer som gör att det finns mer pengar att spendera på bostäder, samt att 

bostadspriserna går mot ett equilibrium, eller jämnvikt. Att aktörer med ett 

informationsövertag hjälper till att reglera marknaden medför även att denna information 

sprider sig och stabiliserar då som sagt priset. Rationellt agerande på en marknad gör att 

priserna läggs efter vad som är fundamentalt för marknaden. Att antalet aktörer ökar bidrar 

ofta till att marknadseffektiviteten ökar, det vill säga att det går snabbare och köpa och sälja 

bostäder. Det dras många exempel på säljare som tvingas sälja hastigt, som till exempel folk 

som omlokaliseras för arbete eller dödsbon, även kallade motiverade säljare. Tiden det tar att 

sälja beror då ofta på hur många aktörer som just då efterfrågar denna specifika bostad. De 

förbättrande flipperklasserna hjälper även till att ge bostäderna på marknaden en bättre 

standard, särskilt för äldre bostäder som finns i mertal, framför allt i Stockholm. 

 

Studien som Bayer et. al. (2011, s.3ff) genomförde visade på att aktörer som tillträdde 

bostadsmarknaden nära Bostadsbubblans topp (2011:5-6), inte hade några som helst 

välfärdsförbättrande attribut. De hade tillgång till data på investerares kreditvärdighet och 

kunde utläsa att mertalet var investerare som redan hade lån på annan permanentbosättning, 

samt att de endast investerat en liten del av sin förmögenhet i denna investering. De tror att 

många av dessa investerare gick in på marknaden enbart på grund av att de trott att bubblan 

skulle finnas längre än den gjorde. De behöver inte ha agerat rationellt, utan kan helt enkelt ha 

följt med trenden som många andra. Att dessa naiva investerare följer med en trend och gör 

den större är vad som i många fall ger uppkomsten av så kallade bubblor. Detta kan även 

översättas till att bostadspriserna inte längre värderas enligt tillgångarnas fundamentala värde, 

utan att dessa hela tiden trissas upp till följd av irrationellt beteende som baserats på “en tro 

om stigande priser”.  

 

I en lågkonjunktur är välinformerade aktörer med all säkerhet en faktor som hjälper till att 

stabilisera marknaden då de som sagt tillför kapital och sätter ett prisgolv. (Bayer et. al, 2011, 

s.10ff) I en högkonjunktur kan som sagt stort spekulerande leda till utvecklingen av en ostabil 

marknad och öka pris validiteten signifikant. Även välinformerade investerare kan bidra till 

marknadens sönderfallande om de använder sitt informationsövertag och blåser upp bubblan 

ännu mer. Fastighetsvärlden (2016) släppte i sin artikel en summering på hur byggherrarna 
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gör för att minska spekulantköp och bolaget Veidekke och HSB har bara en Köpare per 

aktuellt köp åt gången På HSB så måste även köparen inte ha köpt och sålt vidare en lägenhet 

före tillträdet eller inom de fem senaste åren. medan Riksbyggen och Ikano bostad har stramat 

åt reglerna gällande förtur till att köpa bostadsrätter. Båda bolagen har ett eget bosparprogram 

där medlemmarna har kunnat tjäna poäng som gett dem förtur vid köp medan poängen 

numera dras direkt vid undertecknande av ett förhandsavtal: detta betyder att en medlem/kund 

kan använda poängen en gång.  Hos Boklok används en så kallad pristaksklausul som håller 

köparen till den köpta bostaden minst två år och då får köparen sälja vidare bostaden med en 

prisökning om högst 5 procent per år. Sedan finns även andra exempel på hur en byggherre 

kan strama åt reglerna, Wallenstam säljer exempelvis aldrig på ritning utan först när 

fastigheten/boendet börjar bli klart och det vanligaste köpsätt är genom budgivning. 

Wallenstam menar att: ”Är priset marknadsmässigt från början borde det inte finnas mycket 

utrymme för spekulation” resonerar bolaget.” (Fastighetsvärlden, 2016) 

 

2.3 Flipper- och Spekulantköp 

 

Vid flipper- och spekulantköp är timing och marknadsstatus viktiga aspekter i hur 

investeringarna, och köpen bör göras. Begreppen kring timing och marknadens dynamik har 

olika innebörd för rationella- respektive naiva investerare. För en rationell investerare som 

ofta köper objekt till underpris av motiverade säljare och sedan håller eller utför en 

värdehöjande åtgärd för att sedan sälja över marknadspris är inte lika beroende av timingen 

som en naiv investerare. Rationella aktörer har fler aktiviteter under perioder där priserna 

ligger stilla eller sjunker långsamt, medan naiva aktörer agerar i majoritet vid prisuppgångar. 

Den rationella aktören fokuserar även mer systematiskt på storstadsområden där 

prisuppgångar sker långsammare än i övriga områden.  

 

2.3.1 Beslutsfattande och kunskap 

 

Bayer et. al. (2011) noterar att en stor del av de transaktioner som gjordes under de år innan 

bubblan sprack i 2008, hade inga eller få välfärdshöjande effekter på grund av att 

investeringsbesluten inte var informationstillförande för bostadsmarknaden. Med det menas 

att investerarna i fråga hade väldigt ringa tidigare erfarenhet av bostadsinvesteringar, samt att 

marknaden i övrigt inte gynnades av vidare spekulering.   
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Det finns olika kostnader på att sitta på en bostad kontra förvärvskostnaden. De faktorer som 

påverkar kostnaden att “sitta på en bostad” är:  

 

1.) Behöver omlokalisera sig till annan ort. Det kan röra sig om allt från minskad resetid och 

bekvämlighets preferenser och hur dessa översätts till valuta.  

 

2.) Konsumtionsvärdet eller behovet av att bosättningen, eller kostnaden för att vistas 

regelbundet på orten, som underhåll, förbrukningskostnader, alternativkostnader och 

kostnader av dubbelbosättning. 

 

3.) Lånekostnader som beror på ränteutgifter och hur stor del av investerat kapital som är 

belånat. Riktiga investerare har även räntabilitet på eget kapital, som är högre en låneränta. 

Teoretiska kapitalkostnaden är ett vägt medelvärde av de olika klasserna. Flippern som 

förvärvat en bostad står ständigt inför försäljningsproblematiken där han konkurrerar mot 

andra bostadsägare som också söker köpare. Till följd av denna kan en flipper endast erbjuda 

ett högre reservationspris (lägsta pris för avyttring), än konkurrenterna, när dennes kostnader 

på att “sitta på bostaden” är lägre än konkurrenternas. För en Flipper är dessa kostnader ofta 

helt dominerade av (3) kapitalkostnaderna. Till följd av detta är därför kostnaden att sitta på 

en bostad, högre än för den som är permanent bosatt. Den som är bosatt i bostaden behöver 

inte avyttra bostaden lika snabbt som en flipper och kan sitta i lugn och ro och vänta på rätt 

köpare. Därmed kommer kapitalkostnaderna inte ha samma inverkan för dessa aktörer. (Bayer 

et. al., 201) 

 

2.4 Indirekta konsekvenser av flipping 

 

I sällsynta fall förekommer en del kriminella aktiviteter i samband med flippandet av 

bostäder, som till exempel: beläggningsbedrägeri, inkomstbedrägeri, anställningsbedrägeri, 

underlåtenhet att uppge skulder, smitning från vinstskatt, värderingsbedrägeri, cashback 

system, uppta lån med samma säkerhet hos flera kreditgivare (shot gunning). (Anacker & 

Schintle, 2015 s. 286) På senare tid har bostadsmarknaden blivit ett fenomen att analysera vad 

gäller prisbubblor och inflation. Traditionellt sätt har inte bostads- och fastighetsmarknaden 

varit ett föremål för analys som andra tillgångsmarknader har varit till följd av 

transaktionskostnader av bisarra storlekar. Däremot har en flippers effekter på bostads- och 

fastighetsmarknaden sporrat prisbubblor och främjat höga transaktionskostnader vid köp av 
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bostäder och fastigheter, Beattie (2016) menar att marknadens spekulativa beteende gör att 

bostadsmarknaderna går igenom perioder av "irrationellt överflöde" som kommer att orsaka 

sprickor i samtliga bostadsbubblor. Beattie (2016) menar att bostadsköpare bör stämma av 

långtidsmedelvärden innan viktiga beslut bostäder görs då spekulantköpen på marknaden 

skapar en instabil bostads- och fastighetsmarknad. Bostads- och fastighetsmarknadens 

dynamiska priser drivs i grund av utbud och efterfrågan. Det är logiskt att när efterfrågan ökar 

och om/eller utbudet minskar skapar ett uppsving i bostads- fastighetspriserna. Likaså har 

avsaknaden på bostäder en långsam reaktionstid för skapandet av ett större utbud. Trots ökad 

efterfrågan på bostäder tar det tid att bygga bostäder och fastigheter som gör att när 

efterfrågan är som störst skapar flippers ett spekulativt riskbeteende drivet av orealistiska och 

ohållbar kurstillväxt- och marknadsvärdesuppskattning som kan leda till att flippers 

investeringar till orimliga priser är kortsiktiga investeringar som skapar en ohållbar tillväxt för 

marknadens likviditet att kunna matcha. (Beattie, 2016) 
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3. Metod 
3.1 Induktiv forskningsmetod 

 

Studiens frågeställningar är formulerade på ett sätt som det empiriska resultatet skall kunna 

besvara därmed väljs den induktiva forskningsmetoden som fokuserar på empiri innan vald 

teori. (Blomkvist & Hallin, 2014, s.26) Studien har en empirisk ansats som innefattar 

intervjuer med Abacus, Järntorget bostad, Boklok, FMF, samt teoretiker Hans Lind. Då denna 

uppsats erhåller en empirisk arbetssätt som utgår ifrån ett identifierat problem används sedan 

tidigare forskning, teorier, för att utveckla en bättre förståelse för det empiriska resultatet. 

(Blomkvist & Hallin, 2014, s.45) Whittemore och Knafl (2005) belyser fördelen med 

litteraturstudier för evidensbaserad forskning och menar på att det finns en styrka i att 

kombinera olika metodologier för att uppnå ett starkt resultat. Den empiriska- och litterära 

ansatsen som studien bygger på delas in i kategorier utifrån syfte och forskningsfrågor. 

(Whittemore & Knafl, 2005) Den induktiva forskningsmetoden ger en större förståelse kring 

forskningsområdet och dess betydelse för fastighetsbranschen då det empiriska materialet 

belyser vilka teorier som blir intressanta att komplettera uppsatsen med. (Blomkvist & Hallin, 

2014, s.46)   

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Den valda metoden centrerar sig på att studera Flippers effekt på fastighetsmarknaden, ur ett 

empiriskt och ett holistiskt perspektiv, som ett fenomen som påverkar branschen i sin helhet. 

Genom en empirisk ansats i form av intervjuer som sedan kombineras med tidigare forskning 

så studeras branschens verklighet. (Bryman, 2011) Med det induktiva metodvalet är det inte 

ovanligt att uppsatsförfattare har ändrat problemformulering och frågeställningar under 

arbetets gång på grund av att det induktiva arbetssättet syftar att låta empiri generera teori. 

(Blomkvist & Hallin, 2014, s.26) Därför har uppsatsförfattare varit öppen för vad empirin 

innehåller och justerat syfte och frågeställningar utefter det. Då studien använder en induktiv 

metod kombinerad med litteraturstudier har uppsatsförfattare inledningsvis skapat en 

definitionsgrund för Flippers där deras effekt på fastighetsmarknaden förklaras. I inledning, 

bakgrund och tidigare forskning användes litteraturstudier, vetenskapliga artiklar och digitala 

källor med kvalitativt ursprung. Den teoretiska referensramen har anpassats till det insamlade 
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empiriska data som centrerar sig på pristaksklausuler och synen på flipper- och spekulantköp 

med respondenter från Boklok samt andra byggherrar kombinerat med insamlad data som 

centrerar sig på Flippers roll på fastighetsmarknaden med respondenter från FMF, och 

teoretiker Hans Lind. Uppsatsförfattare vill genom intervjugenomförande tolka, förstå och 

förmedla insamlad data som ”på ett sätt utgör en naturalistisk metod som induktivt studerar 

ett visst fenomen utan förutfattade hypoteser och där begrepp och teori väsentligen växer 

fram ur det observations- och intervjuarbete som undersökaren genomför”. (Larsson, 2005, 

sid. 95 ) 

 

3.3 Litterär ansats 

 

Studiens teoretiska referensram bottnar i tidigare litteraturstudier i form av tillgänglig 

litteratur på bibliotek samt vetenskapliga artiklar och digitala källor som funnits via sökträffar 

på internet. Den tidigare litteraturen som funnits på bibliotek är Böcker, och rapporter som 

använts för att ge läsaren en större förståelse kring ämnets ursprung.  Elektroniska data som 

använts har hämtats från relevanta hemsidor på Internet där även artiklar från nyhetssajter har 

använts som har relevans för flipperns roll och effekter på bostads- fastighetsmarknaden. Den 

litteratursökning som gjorts har genomförts på Stockholms Universitet där publicerad 

litteratur har använts som har relevans till byggherrarnas syn på flipper- och spekulantköp. 

Utöver det innehåller den litterära ansatsen även information som har mottagits från 

föreläsningar. 

 

3.4 Empirisk ansats 

De empiriska avsnitten i denna uppsats grundar sig dels på djupintervjuer med Boklok som 

fokuserar på deras pristaksklausul. Vidare har empiriskt material även framkommit vid via 

intervjuer med Mäklarsamfundet och teoretiker Hans Lind som är fokuserade på flippers roll 

på fastighetsmarknaden och dess effekt på marknadens likviditet. Intervjuerna har 

transkriberats så att uppsatsförfattare har kunnat lyssna igenom insamlad data ett flertal 

gånger och tolkat dess innehåll på bästa sätt genom hur respondenterna har uttryckt sig. 

(Bryman, 2011, s. 354). Via genomförd transkribering har empirin studerats genom 

tematisering som Bryman (2011:354) anser är bästa sättet att urskilja empiri från teori och på 

så sätt klargöra studiens struktur och plan. Respondenterna fick intervjuschemat skickat till 

sig innan så att dem kunde fundera kring samtliga frågor under intervjuernas gång. 
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3.5 Material 

 

Denna studie syftar att ge en djupare förståelse av flipperns roll på bostads- och 

fastighetsmarknaden genom att använda tidigare forskning i form av litteratur, rapporter, 

artiklar och övriga elektroniska källor. Den litterära ansatsen återfinns i kapitlet: Tidigare 

forskning. Utöver de material som använts i den litterära ansatsen har även studien material i 

form av empiriskt underlag som har tillhandahållits via genomförda intervjuer. De intervjuer 

som har hållits med teoretiker Hans Lind samt Mäklarförbundet har syftat att främja deras syn 

på flipper- och spekulationsmarknaden vid nyproduktion och eftermarknad för att på så sätt 

komplettera studien djup och ge större förståelse kring studiens ämnesområde. Intervjuer med 

Boklok har centrerat sig på hur byggherrar försöker minska flipper- och spekulantköpen 

genom pristaksklausuler och andra sätt på hur dem stramar åt reglerna kring köp vid 

nyproduktion. Vidare hade det varit av intresse att intervjua flippers- och spekulantinvesterare 

då det hade skapat mer dynamik i studien, dessvärre var det svårt att få tag på personer som 

jobbar med spekulantköp. Den insamlade data från intervjuerna, som empirisk ansats, har 

sedan analyseras, och kopplats till den tidigare forskningen. 

 

3.6 Datainsamling- och analys  

 

Enligt Bryman (2011:104) skall datainsamlingen och dess analys ske via fyra steg gällande 

material i form av litteraturstudier. Det första steget är att litteraturgranskningen skall ha ett 

klart syfte, det andra steget är att litteraturvalet skall uppnå samtliga kriterier av relevans för 

studien, det tredje steget är att gå igenom all litteratur som uppfyller samtliga krav för att 

sedan övergå till steg fyra som kan redogöra de betydelsefulla faktorerna i den tidigare 

forskningen. Denna typ av insamling vid kvalitativ data skall skapa större förståelse för 

ämnesområdet genom att gå in på djupet och beskriva olika fenomen och tolkningar som 

sekundärdata. (Kvale, 2014, s.50ff) Kvale (2014:50ff) menar att en intervju skall lika ett 

samtal mellan två personer där den som intervjuar fortfarande styr ”samtalet” genom att ha 

kontroll över intervjun och följa en röd tråd i form av ett frågeformulär eller liknande. 

Intervjuerna strukturerades upp enligt kriterier för en semistrukturerad intervju som enligt 

Blomkvist och Hallin (2014:71) är ”den allra vanligaste när man bygger upp ett empiriskt 

material med hjälp av intervjumetodiken”. Den intervjuguide som använts i samtliga 

intervjuer återfinns i Studiens ”Bilagor” som presenterar de frågor som ställts och 

representerar de teman som uppsatsförfattare har velat fokusera på.  
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3.7 Intervjuer 

 

Studien innehåller fyra genomförda intervjuer som har varit semistrukturerade. . 

Intervjufrågorna har varit av blandad form: både öppna, alternativa och ledande (Blomkvist 

och Hallin, 2014, s 72) Respondenterna är av olika slag då en av de genomförda intervjuerna 

har varit med Boklok, känd byggherre, medan de andra har varit med personer som har stor 

kunskap inom studiens valda ämnesområde. Intervjuerna genomfördes på telefon och den 

första kontakten gjordes genom ett samtal där tid bokades för att sedan genomföra den hela 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. I resultatdelen har intervjuernas insamlade 

data tematiserats i följande kategorier och underkategorier: Intervjuer med byggföretag - 

Bostads- och fastighetsmarknaden, Spekulantköp, Prissättning,  Prissättning på 

nyproduktionsmarknaden,  Faktorer som styr prissättningen på nyproduktionsmarknaden , 

Pristaksklausul samt Intervjuer med teoretiker - Bostads- och fastighetsmarknaden och 

Spekulantköp 

 

3.7.1 Urval 

 

Studiens genomförda intervjuer bygger på bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval som 

har baserats på respondenternas tillgänglighet och relevans till studiens problemformulering 

och syfte så att uppsatsförfattare har kunnat studera och analysera kring det fokus område som 

studien syftat att mynna ut i. (Bryman 2011, s. 194). Bekvämlighetsurvalet medförde den data 

som behövdes för att kunna erhålla en anständig empirisk ansats som kunde kombinerad med 

den tidigare forskningen för att på så sätt ge en helhetsbild i ämnesområdet (Bryman 2011, 

s.194-196) Den målinriktade urvalsaspekten betyder som sagt att urvalet är gjort genom att 

kolla av respondenterna relevans i relation till problemformuleringen och syfte. (Bryman, 

2011, s. 434). 

 

 

3.8 Studiens trovärdighet 

 

Enligt Bryman (2011:351) består den kvalitativa forskningens trovärdighet av fyra kriterier 

där den första är Tillförlitlighet. En studie blir tillförlitlig om de kvalitativa forskningsreglerna 

för metoden har följt och om respondenterna som deltagit i intervjuerna själva har fått ta del 
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av det egna bidraget. Det andra är att studien skall vara överförbar. Detta innebär att studien 

skall erhåller vissa kriterier där det skall gå att kolla om studien kan överföras/användas för 

individer i andra miljöer. Studiens själva metod/forskningsprocess skall kritiskt granskas och 

godkännas (peer reviewed) av andra individer vilket är Brymans (2011:351) tredje krav som 

är Pålitlighet. Det sista kravet är att studien går att stödja och bekräfta – studien skall inte 

innehålla egna värderingar och synsätt. Uppsatsförfattare att denna studie uppfyller samtliga 

krav samt att den är enligt Bryman (2011:169) generaliserbar då den ämnat har följt samtliga 

regler och normer inom den valda forskningsprocessen och att studiens resultat vidare kan 

användas för att skapa en förståelse för flipperns roll på bostads- och fastighetsmarknaden. 

 

3.10 Etiska överväganden 

 

Vid genomförande av intervjuer menar Bryman (2011:131-132) att det finns samtliga 

riktlinjer som skall följas som handlar om etik. Det första är att det skall finnas ett samtycke, 

respondenten skall bli nog informerad om studiens syfte och hens delaktighet. Vidare handlar 

det om konfidentialitet: här har respondenterna gett sitt samtycke till intervjun och 

uppsatsförfattare har fått använda namn i studien. Det sista kravet kring nyttjande är vidare 

information kring studiens bakgrund, syfte och hur den kan komma att användas vidare. 

Bryman (2011:132-133) beskriver att det finns risker vid genomförande av intervjuer där den 

information som ges kan vara känslig – i detta fall så har intervjuer gjorts med företag och 

teoretiker som handlar om flippers: en annan part. Hade intervjun fokuserat på en flippers 

egna perspektiv i kombination med byggherrarna och teoretikernas hade uppsatsförfattare 

behövs ha andra namn för respondenterna då en flipper- eller spekulantköpare nödvändigtvis 

skulle vilja att allmänheten tog del av deras riktiga identitet. I denna studie finns inte den 

risken av att skada någon identitet. 
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4. Referensram 

4.1 Fastighets- bostadsmarknaden 

 

DiPasquale & Wheaton (1992:185-190) beskriver fastighetsmarknaden i sin artikel med deras 

4Q-modell som beskriver marknaden som en mängd marknader som går ihop med varandra. 

Modellen består av: hyresmarknaden, tillgångsmarknaden och bygginvesteringsmarknaden. I 

modellen är indelad i fyra områden där den fjärde marknaden representerar nyttobyggande: se 

nedan, Figur 1.  

 
Figur 1: DiPasquale & Wheaton (1992:188) Real estate: The property and Asset markets 

 

I sin tur består dessa marknader av mindre delmarknader som kan bedöma utbud och 

efterfrågan, upp- och nedgångar i priser och generellt ge en inblick i fastighetsmarknadens 

dynamiska rörelser. Modellen gör sig väldigt användarvänlig för analyser av den långsiktiga 

jämviktens effekt på och utanför samtliga marknader. Genom att bistå med en förståelse för 

hur fastighetsmarknaden verkar genom marknads- och pristeorier som demonstrerar 

sambandet till utbud och efterfrågan får läsaren en översiktlig, och djupare förståelse kring 

hur marknaden fungerar. (Di Pasquale & Wheaton, 1992:188-190) 4Q-modellen utgör 
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relevans för flipperområdet då utbud av fastigheter och bostäder skapar en pristrend i 

förhållande till kostnaden för att ersätta eller bygga dem – modellen påverkas i det långa 

loppet på en marknad där flippers är aktiva på det vis att tillgången av fastigheter och bostäder 

likställs med marknadspriserna i samband med ersättningskostnader som kan tillkomma vid 

nyproduktion. Di Pasquale & Wheaton (1992:188-190ff) menar dock att marknadspriserna 

och ersättningskostnaderna kan avvika på kort sikt till följd av förseningar i byggprocessen. 

Di Pasquale & Wheaton (1992:186) förklarar följande: 

 

”In the long run, the asset market should equate market prices with replacement costs. In the 

short run, however, the two may diverge significantly because of the lags and delays that are 

inherent in the construction process. For example, if demand for the ownership of space 

suddenly rises, then with a fixed supply of assets, prices will rise as well. With prices now 

above construction costs, new construction takes piace. As this space arrives on the market, 

demand is satisfied and prices begin to fall back towards the cost of replacement.” (Di 

Pasquale & Wheaton, 1992, s.186) 

 

Detta betyder alltså att bostads- och fastighetsmarknaden och 4Q-modellen kan belysa en 

minskning i vissa fall, i förhållande till flipping, när utbudet blir mindre än efterfrågan då 

flippers köper upp bostäderna och ger marknaden en en bild av att vara mer turbulent än vad 

den är vilken sin tur påverkar prisbilden och sätter press på andrahandsköpare som köper 

bostäder i brist på felaktiga utrymmen, eller tillgänglighet. Detta kan göra att bostads- och 

fastighetsmarknadens temperatur kan verka hetare än vad den är då flippers ockuperar 

lägenheter som på så sätt skapar en högre efterfrågan. Kostnaderna på bostads- och 

fastighetsmarknaden blir relativa i relation till tillgängligheten på hem och efterfrågan på 

hushåll där intäkter och kostnader, som flippers bollar med, ”ockuperar tillgänglighet” i 

förhållande till kostnaderna för att konsumera andra varor.  

 

”The link between the markets for assets and property occurs at two junctions. First, the rent 

levels determined in the property market are central in determining the demand for real 

assets. After all, in acquiring an asset, the investors are really purchasing a current or future 

income stream.” (Di Pasquale & Wheaton, 1992, s.186-187)  
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Bostadsmarknaden kan i sin tur beskrivas som ett forum där hem byter ägare. Region Skåne 

(2015:16) ser bostäder som varor som är helt beroende på utbud och efterfrågan. Detta är på 

grund av att ”Val av bostadsort baseras på flyttarens preferenser och möjlighet till jobb, 

studier, attraktivare bostadsmiljö, närhet till familj eller andra viktiga skeenden i livscykeln. 

Utbud, efterfrågan och pris på bostäder är avgörande för individens möjlighet att flytta.” 

(Region Skåne, 2015, s.16) Vidare menar Region Skåne (2015) att bostads- och 

fastighetsmarknaden kommer att förändras drastiskt i Sverige under de kommande åren pga. 

de nya och stora flyttströmmarna till följd av den väldiga immigrationen. Detta kommer att 

skapa en större efterfrågan på bostäder då det idag redan brister i utbud. Det är just i en 

Bostadsmarknad som erhåller inflation som en Flippers roll blir som mest synlig. Ka Yui 

Leung & Chung-Yi (2013:3) menar att flippers är något positivt för fastighets- och 

bostadsmarknaden för att dem kan förbättra marknadens likviditet. I deras analys förbättrar en 

flipper likviditeten genom att omfattningen av deras närvaro blir ombytliga på så sätt kan 

bostadsmarknaden bli mer volatil till följd av detta. 

 

4.2 Prissättning, utbud och efterfrågan 

  

Prissättning på bostäder kan ske på olika sätt, JM arbetar exempelvis med fasta priser som 

alltid sätts inför försäljningens start av en bostad. Tidsperspektivet på denna prissättning sker 

strax innan 2 år som bostaden kan flyttas in i. Faktorer som läge och utformning på bostaden 

bestämmer priset tillsammans med storleken, innehållet. Sedan kollar JM som byggherre på 

den loka prisnivån och jämför med denna samtidigt som relationen till utbud och efterfrågan 

mäts på den lokala marknaden. JM menar på att ”Tillgång och efterfrågan på marknaden kan 

ibland förändras under den tid vi bygger och säljer bostäderna.”(JM, 2016) I dessa fall 

behöver byggherren fixa till priset genom justering på specifika bostäder som priser ibland 

också kan justeras på andrahandsmarknaden. Priserna på marknaden drivs av utbud och 

efterfrågan, som konstaterat går priserna upp när efterfrågan inte möts detta kan leda till en 

hektisk, och het marknad som inte har råd med en långsam reaktion i form av att det tar lång 

tid att bygga bostäder och att i utvecklade och populära områden det finns en avsaknad av 

mark. Säkert nog, om det finns en plötslig eller långvarig ökning av efterfrågan kommer 

marknaden fortsatt se ett uppsving i prisutvecklingen. (Lind, 2013)Däremot är flipperns roll i 

svängarna av en het marknad en orsak bakom att flippers har ett relativt sett dåligt rykte på 

den svenska marknaden då den allmänna synen i överlag ser på bostäder som en konsumtion 

snarare än investering. Stockholm direkt (2015) släppte en artikel som belyste missnöjet med 
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flipping på Stockholms bostads- och fastighetsmarknad. I artikeln framkommer det att 

bostadspriserna år 2015 ökat 16 procent och lockat mer flippers till att vilja investera - ca 20-

25 procent menar Jonas Palén som marknadschef på Einar Mattsson att estimatet av flippers 

cirkulerar kring av alla de intressenter som vill köpa ett utav deras nybyggen i 

Stockholmsområdet. Byggherren Skanska byggde 2015 över 300 lägenheter i 

Stockholmsområdet och valde att säga nej till köpare som dem inte ansåg skulle bosätta sig i 

hemmen. I artikelns intervju med Magnus Lambertsson menar han på att ”Finns det inga skäl 

till köp så tackar vi alltid nej. Vi tackar nej till flera varje vecka. Vi vill ju sälja bostäder för 

att folk ska bo i dem.” (Stockholm direkt, 2015) 

 

4.2.1 Eftermarknad och nyproduktion 

Det går antingen att köpa sitt hem genom nyproduktion eller på eftermarknaden, där 

begagnade lägenheter säljs. Lind (2013) släppte en krönika som centrerar sig på varför det 

inte byggs mer nyproduktion trots att efterfrågan, specifikt i storstäderna, är så stor. Mattias 

Fröjd som publicerade krönikan utgick från att: ”vi startar i en marknad i jämvikt där 

priserna på befintliga bostäder ungefär motsvarar produktionskostnaden. Tobin’s Q som 

definieras som kvoten mellan priset på befintliga hus och kostnaden för att bygga nytt ligger 

kring 1 och det är inte särskilt lönsamt att bygga. Storyn går sen följande sätt. När 

efterfrågan stiger så ökar priset på fastigheter och Tobin´s Q ökar och blir större än 1. Det 

blir lönsamt att bygga och om det inte finns några hinder så kommer byggandet att öka och 

efter ett tag kommer det ut nybyggda hus på marknaden så att priserna (och hyrorna) pressas 

igen.” (Lind, 2013) I krönikan så framkommer det alltså att byggherrarna gärna påbörjar nya 

byggprojekt efter bedömningar att projekten kan medföra framtida intäkterna som förväntar 

sig bli större än byggkostnaderna genom att kunna räkna på metoden Tobins Q. 

 

(1) 

Figur 2: Tobin’s Q formula (Tobins Q, 1969) 
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När det är bestämt att en nyproduktion kommer att dra in pengar för byggherrarna behöver 

företaget se över en plan för skapandet av en bostadsrättsförening som i sin tur skall fungera 

som ett verktyg som upprätthåller föreningens ekonomi. Bostadsrättsföreningen äger sedan i 

sin tur byggnaden. (Bolagsverket, 2012) När bostadsrättsföreningen köper en nyproduktion så 

använder dem de finansiella medel som utgörs av de insatser och försäljningar som har gjorts 

på förhand – vidare så går banken in och finansierar resterande genom lån. Byggherrarna 

ansvarar för nyproduktionen tills att allt är färdigställt, och alla dokument, avtal och papper 

har signerats. När bostadsrättsföreningen erhåller ett fullt ansvar efter godkänns besiktning 

betalar samtliga köpare de sista vid tillträdesdagen. (Boverket, 2007, s. 8)  

 

4.3 Spekulationsköp 

Flipper- och spekulantköp syftar till att göra en investering genom att tjäna mycket pengar på 

kort tid. Akerlof (2013:488) menar att det finns många marknader där köpare använder någon 

information och befintlig statistik för att bedöma kvaliteten på potentiella inköp. På bostads- 

och fastighetsmarknaden är inte flipperns roll ett incitament för att de som jobbar med 

spekulantköp marknadsföra kvalitets varor av sämre lager, eftersom att avkastningen för god 

kvalitet skulle falla. Nu är dessutom varan i fråga ett hem där efterfrågan är stor och utbudet 

generellt litet vilket betyder att ett lågt utbud eller en minskning av den genomsnittliga 

kvaliteten på ”varor” och även i storlek på marknaden kan ge en god avkastning. Akerlof 

(2013:288) Menar att en basal ekonomisk regel som denna även bör uppfattas på sociala 

marknader där den privata avkastningen skiljer sig åt och i vissa fall kan öka likviditeten för 

de parter som är iblandande. Spekulantköp kan därför ge potentiella ökningar av välfärd och 

likviditet som kan gynna bostads- och fastighetsmarknaden.  

 

Då flipper- och spekulantköp sker på både nyproduktioner och eftermarknaden vill en flipper 

gärna sälja innan tillträde, sälja kort efter tillträde eller hyra ut efter tillträde och sälja vid 

”rätt” tidpunkt för att erhålla högsta möjliga avkastning. (DN, 2015) I studien gjord av 

Engström & Lind (2013:3) beskriver dem spekulationsköp på eftermarknaden som 

flipperinvesteringar där köpet avser lägenheter med renoveringsbehov som rustas upp för att 

sedan säljas vidare. Evans (2005) menar att spekulationsköp i regel handlar om att vara 

delaktig i riskfyllda transaktioner genom att dra nytta av fluktuationer i marknadsvärdet på en 

handelsvara genom att använda det som ett finansiellt instrument, snarare än att försöka dra 
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nytta av de underliggande finansiella attribut som ingår i instrumentet spekulation såsom 

inkomst av kapital, ränta eller utdelning. (Evans, 2005) 

 

4.3.1 Investering och lönsamhet  
 

I artikeln av Anacker & Schintle (2015: 287ff) definieras en flippertransaktion av tre faktorer, 

där (1) bostaden ökat mer än 10% årligen, där (2) transaktionen repeterats inom 180 dagar för 

samma fastighet, samt (3) om samma fastighet varit föremål för fler än tre transaktioner för 

datamaterialet. Materialet omfattar alla bostadstransaktioner på en specifik ort i en 

Amerikansk delstat mellan 1998-2001. Delstaten har haft en kall marknad med få 

transaktioner och stagnerande eller sjunkande bostadspriser. Där identifierades endast 1,92% 

som flipperaktivitet som uppfyllde alla tre kriterier. Data som Bayer et. al. (2011) behandlat 

visar på att de som köpt och sålt många bostäder lär sig känna marknaden bättre och ofta 

köper under marknadspris och säljer aningen över marknadspriset. I studien så visar data 

(Bayer et. al, 2011, s.23) att de som flippade ett fåtal bostäder köpte för 3,5% under 

marknadsvärdet och sålde för 4,9% över, medans de som flippade över 11 bostäder under 

samma tidsperiod kunde köpa för 21% under marknadspris och sälja för 9% över. Vidare 

kunde tidsperioden delas in i en kall period mellan 1992-1998 och en het period 1999-2005 

för bostadsinvestering. Resultaten stämmer överens med vad som redan har nämnts om 

marknadstiming.  

 

De investerare som är välinformerade agerar på områden som ökar långsammare nära 

storstadsområden medan den naiva investeraren spekulerar och följer trenden. Vidare visar 

data att många av transaktionerna var av spekulativ art nära bubblans topp skapade mer 

validitet på bostadsmarknaden utan att ha tillfört mer meningsfull information om marknaden. 

Denna utgjorde därmed en negativ konsekvens på den ekonomiska välfärden. resultaten 

överensstämmer med teorin, där oinformerade spekulanter, även kallade noise traders, inte 

visats bidra till en ökad välfärd, eller effektivare marknad.(Bayer et. al, 2011, s.34) Studien 

som utfördes av Anacker och Schintler visar ingen anledning för flippers att agera på en kall 

marknad där priserna faller annat än att husen renoveras och återsäljs, eller att flipping kanske 

skulle kunna vara en front för annan verksamhet. Det dras exempel om låtsas renoveringar 

och penningtvätt men författarna vet inte säkert. (Anacker och Schintler2015 s. 297) Gällande 

avkastningen har modellen nominella värden som inte speglar transaktion- eller 

besättningskostnaders och de verkliga vinsterna är såldes lägre än vad som presenteras. För 
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Flippern som omsätter ett fåtal bostäder är avkastningen i snitt 23,4% och håll tiden ca 1 år 

per bostad, medan flipperns som omsätter fler än 11 bostäder hade en avkastning på 53,1% 

och en hålltid på ca ett halvår per bostad. (Bayer et. al, 2011, s.24) 
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5. Resultat 

5.1 Intervjuer med Boklok, Abacus, Järntorget Bostad och FMF kring Bostads- och 

fastighetsmarknaden samt flipperns roll på marknaden. 

5.1.2 Bostads- och fastighetsmarknaden  

Vid intervju med Oklok kring synen på spekulantköp och flippers framkom det att 

Stockholmsområdet erhåller stora tendenser av köp och snabba försäljningar som gör att 

marknaden rycker till och blir hetare. Frågan kring hur detta kan synas svarade Boklok 

följande på: ” Vissa kunder är helt öppna med att de avser sälja bostaden direkt efter köp. 

Andra kan t ex fråga hur de går tillväga för att hyra ut bostaden i andra hand direkt efter 

köpet. I vissa projekt ser vi det först när det är dags för inflyttning. Att vissa kunder helt 

enkelt inte flyttar in.” (Boklok, 2016) Alla respondenter fick svara ”Pass” på de frågor dem 

inte ville- eller kunde svara på men när Abacus (2016) - som också fokuserar på 

Bostadsutveckling och jobbar mycket med att ta fram planer med kommuner kring hur ny 

projektering skall gå till för att producera och sälja nyproduktioner på bästa sätt – också svarar 

på frågan kring hur bostads- och fastighetsmarknaden ser ut i Stockholm höll dem och med 

genom att svara: ”Den är rätt så het, kan man säga” (Abacus, 2016) Järntorget Bostad 

(2016), som är ett dotterbolag till Abacus, menade att på grund av den markanta 

prisuppgången på nyproduktion samt eftermarknaden så har bostads- och fastighetsmarknaden 

varit allt annat än seg.  Prisutvecklingen har gått upp sista åren vilket har gjort det enkelt att 

sälja vilket är en del i att marknaden ser ut som den gör. Som byggherre har ”Marknaden 

nästan gått upp innan man ens hunnit skriva på tillträdesdag som köpare. Marknaden kan 

däremot inte gå upp hela tiden – så det bör stagnera eller bli en större nedgång – detta kan 

främst bero på hur politiken kring branschen kommer att utforma sig.” (Abacus, 2016)  

5.1.3 Prissättning  

5.1.3.1 Prissättning på nyproduktionsmarknaden och faktorer som styr den 

 

När frågan ställdes till Abacus: Hur prissättning på bostäder görs jobbar dem aktivt med att 

analysera och estimera kring det aktuella marknadspriset. Metoder som eftermarknaden leder 

oss till ett bra estimat – samt prenumererande tjänster som man kan se prisutveckling på som 

fungerar som ett bra verktyg (värderingsdata).  Vid intervju med FMF (2016), som är en 

verksamhet som jobbar som Sveriges äldsta och största organisation för fastighetsmäklare, 80 
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% av branschen samlar dem.  Utbildning av mäklare, kommunikation mellan mäklare och 

politik som rör dem + samhällsutveckling osv., menar dem på att det är ett Utbud och 

efterfrågan – i sthlm: Stort glapp mellan efterfråga och utbud, 240 av 290 kommuner upplever 

bostadsbrist – detta blir extra tydligt i tillväxtregioner. Prissättning på nyproduktion: En mall 

för hur man skall prissätta skall följas – följer marknadsvärde. Hyresregleringar gör att 

byggherrana måste följa i dessa ramar.  (FMF, 2016) Vad gäller Flipper- 

spekulantinvesteringar: Privatpersoner att köper bostäder för investeringens skull: ”dem 

existerar, det är inte olagligt” (FMF, 2016) En flipper: fler investeringar eftermarknad eller 

nyproduktion: Fastighetsmäklare får inte vara involverade i flipperinvesteringar. Indikationer 

från byggbolagen har sagt att det förkommer spekulationer för privat personer och det är allt 

som har kommit att svara på då dem inte vet var det görs mest investeringar. Vid frågan kring 

Hur Abacus (2016) ser på en flippers roll på marknaden menar dem på att det är en 

spekulantköpare som har hittat sitt sätt att tjäna pengar genom att köpa tidigt, och sälja fort 

genom att dra nytta av prishöjningar på marknaden. Inte heller Järntorget bostad (2016) Ser 

inga större problem med flippers om dem håller sig till regler för renovering och ett 

minimiantal.  

Båda byggherrana förklarar att det blir svårt att få ett samlat grepp kring hur många bostäder 

dem köper och om likviditeten på marknaden verkligen påverkas. Idag jobbar både Abacus 

och Järntorget bostad (2016) att dem vid misstänksamhet, av att en köpare har investerat i 

andra nya projekt, ställer kontrollfrågor och gör extra kreditbedömningar för att få en 

översiktlig koll men säger däremot inte nej till flipperköp då det än så länge inte har skapat 

problem eller är olagligt. Om dem skulle strama åt eller sätta någon slags extra kontroll för att 

ha en översikt på flipperköp kan detta göras genom undersökningar som innehåller kryssrutor 

osv. vid avtalsskrivning. Vidare ställs frågan om Utbud och efterfrågan på 

fastighetsmarknaden där Järntorget Bostad (2016) svarar att ”bostäderna säljs snabbt idag än 

vad bostäder gjordes fem år sedan och då kan man säga att om vissa projekt går långsamt idag 

var det normalt förr och inget negativt. Marknaden är så ansträngd nu att det är mer 

chockerande om den skulle få ett ännu större uppsving i priser och blir hetare. Hade vi 

däremot dubblerat priserna på våra nybyggnadsprojekt skulle det inte sälja lika snabbt och 

kanske stabilisera marknaden. Idag är det ju som så att har priserna satts ett halvår tidigare är 

tillträdesdatum så har marknaden med stor sannolikhet gjort att bostäderna ökat i värde.”  
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5.1.4 Prisklausul 

Vid intervju med Boklok var det övergripande fokusen på deras införda pristaksklausuler, och 

benämnt som två års regel. Vid frågan kring varför Boklok har infört dessa erhölls följande 

svar ”På BoKlok bygger vi bostäder till lägre priser för de många människorna. Våra 

bostäder är i första hand till för dem och inte för spekulationsköpare. Det är inte minst ett 

önskemål från många av våra kunder med pristaksklausuler.” (Boklok, 2016) Anledningen 

till detta är för att synen på spekulantköpen är relativt negativa. Byggherren vill bygga 

bostäder för konsumenter som avser att bo i dessa, inte sälja till dem som endast ser till att 

göra vinster på korta perioder samtidigt som att dem ser ”positivt på att våra bostäder har ett 

högt andrahandsvärde, men vår affärsidé bygger på att de som köper också vill bo i våra 

bostäder. ” (Boklok, 2016) Genom att strama åt samtliga regler så ser Boklok positivt på ett 

utfall där spekulantköpen kan minska genom att vid nya projekt lägga in en så kallad 

pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar. Detta innebär att köparen fram till 2 år efter 

köpet (upplåtelseantal) av oss inte får sälja sin bostadsrätt till högre pris än vad kunden själv 

betalt och eventuella värdehöjande åtgärder i lägenheten (som renovering) jämte en 

prisökning om 5 % per år. Boklok hade kunnat göra som konkurrerande byggherrar och ta 

mer betalt för bostäderna, alternativt till och med auktionera ut dem men dem menar på att 

deras affärsidé bygger på att erbjuda bostäder till lägre priser. Dem har en prispolicy som 

sätter ett övre tak för hur mycket dem tar betalt för bostäderna. Dessutom menar dem att det 

ofta sker ett uppsving i priserna under tiden, från kundens köp till inflyttning.  

 

Hittills har pristaksklausulen använts sedan något år tillbaka i mer eller mindre samtliga 

projekt i Stockholmsområdet och i vissa andra städer där Boklok menar att: ” Vi får väldigt 

positiv respons från majoriteten av våra kunder. De är måna om att de andra som köper 

bostad i samma kvarter också flyttar in och blir grannar.” (Boklok, 2016) Rent rättsligt har 

inte klausulen prövats i domstol än, däremot bedömer Bokloks jurister att den håller. Vad som 

är viktigt att komma ihåg är att Styrelsen inte kan neka säljaren från att sälja, däremot kan 

styrelsen neka att den nya köparen blir medlem i bostadsrättsföreningen eftersom priset strider 

mot stadgarna, och då faller avtalet. Klausulen hade eventuellt kunnat uppmuntra till 

andrahandsuthyrning med höga hyror – däremot blir Andrahandsuthyrning är en fråga för 

styrelsen i bostadsrättsföreningen. Det är ingenting Boklok kan påverka utan regleras. Det 

finns regler för hur höga andrahandshyror man får ta ut. Vid frågan om Bokloks två års regel 

kände Abacus (2016) absolut till den och berättar att dem själva har funderat i samma banor 
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men vill vänta och analysera konsekvenserna som kommer upp till ytan till följd av klausuler 

som denna. Järntorget bostad (2016) upplevde klausulen som svår, då det blir svårt att hålla 

privatpersoner till ett avtal då saker i ens privata liv påverkar förutsättningar ur olika aspekter 

som omöjligen kan hålla individer till liknande avtal. När frågan kring pristaksklausulen ställs 

till FMF (2016) menar respondenten att flera byggbolag jobbar i preventivt syfte med olika 

klausuler men på olika sätt. Principen är att minska spekulantköp kan så klart vara positivt i 

det mån att det är positivt att byggbolagen tar ansvar för att minska den höga graden av 

spekulation. Vidare svarar FMF på: Hur upplever du att denna typ av preventiv överkomlig 

klausulen är? ”Om det ens är juridisk överkomligt går att ifrågasätta, jag är tveksam till om 

bostadsrättsföreningen kan ställa dessa krav” (FMF, 2016) 

 

5.2 Intervju med teoretiker  

5.2.1 Bostads- och fastighetsmarknaden 

Intervjuer med teoretiker Hans Lind som jobbat som Professor i fastighetsekonomi på KTH är 

välbekant med ämnet och har själv studerat kring flipperns roll på bostadsmarknaden. Han 

menar att det är viktigt att skilja förklara skillnaden mellan en bra flipper och en dålig flipper. 

Vad en flipper gör är att flytta ett objekt på en marknad till en annan. Lind (2016) menar att 

vissa vill ha nya lägenheter, vissa vill ha renoverade medan vissa vill ha begagnade utan 

renoveringar. Idag har vi en marknad, och efterfrågan där folk gärna köper nyrenoverade 

lägenheter för att slippa renovera själva och på så sätt är flipping något bra. Det är inget 

olagligt, men det som går att diskutera är om det är etiskt korrekt. Dåliga flippers är dem som 

är oseriösa, gör snabba ”quick fixes” och dåliga renoverar som på så sätt lurar köpare. Ett 

annat problem är affärens snabbhet i dessa fall där köparna har för dålig tid att kolla upp 

bostaden. Detta öppnar problem i form av att folk köper i blindo en övervärderad bostad. Att 

se till Juridiska aspekter mot flipping är det inget ovanligt så länge dem håller sig till ramarna 

att göra legitima renoveringar, däremot är det upp till bostadsrättsföreningarna att se över 

flipping. Lind (2016) menar på att flippers omöjligen kan vara något positivt för dem vilket 

borde leda till att dem säger nej till köparen, vilket dem kan göra. Det är upp till 

bostadsrättsföreningen. Vid frågor kring prissättning på nyproduktion menar Lind (2016) att 

flipping har fått en större marknad även här då byggherrarna lägger sig i underkant genom att 

sätta väldigt låga priser på nya projekt som i sin tur öppnar upp för flippers som investerar i 

nyproduktion. Många kan boka upp sig för att köpa flera bostäder, sedan sälja vidare när 
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priserna har gått upp innan tillträde. Prissättningen idag är försiktig då byggherrana inte vill 

sitta fast med bostäder. När det kommer till två års regel som Boklok använder 

(pristaksklausulen) menar Lind (2016) att ”Alla regler tar med sig svårigheter”. Vidare menar 

han att den inte fyller någon funktion då han anser att marknaden kommer att plana ut och då 

spekulantköp att minska. Det handlar om att marknaden skall stabiliseras – inga regler 

behövs. Vad Flippers har gjort idag är att köpa nyproduktion för att dem erhåller orealistiska 

förväntningar. Dem tror att det blir en bra avkastning när priserna går upp, och kan skapa sin 

verksamhet genom att leva på marknadens ”missmatch” på utbud och efterfrågan. Lind (2016) 

upprepar sig själv och menar att färdiga renoveringar är något positivt som skapar en marknad 

för en seriös flipper. Den kortsiktiga flipping verksamheten har under den senaste tiden ökat, 

men kommer att försvinna om 5-7 år pga. att bostadspriserna kommer att stabiliseras och då 

kommer inte heller orealistiska förväntningar på stigande priser att legitimeras. Prognosen för 

de närmsta fem åren är att flipperverksamheten kommer att försvinna. Lind (2016) menar på 

att det inte lär bli en krasch, utan snarare en prispunka i form av en långsam nedgång – men 

de närmsta två åren lär inget hända. 

5.3 Spekulantköp 

FMF (2016) hade svårt att uttrycka sig kring spekulantköp då inte finns någon direkt statistik 

för en flippers roll och effekter på marknaden idag. Däremot menar FMF (2016) på att en 

Flippers negativa effekter på marknaden är ju att bostadsrättsföreningarna, vid bostadsbrist, 

önskar ju att hemmen skall användas. Det ser inte heller bra ut i bostadsrättsföreningen om 

dem har 20 lägenheter där 80 % av dem säljs var tredje månad. Risken på eftermarknaden är 

vidare att renoveringar som görs för upprustning görs på fel sätt menar FMF (2016) och detta 

påverkar andrahandsköpare och kan skapa fel värderingar på bostadsmarknaden, på 

bostäderna. Fel värdering på bostaden kan ge en felaktig ökning på samtliga bostäder i 

lokalområdet som då gör att andrahandsköpare betalar orimliga priser. Vidare ställdes 

följande fråga till FMF: Kan flipperköp skada er verksamhet? Där följande svar erhölls: ”Vi 

företräder fastighetsmäklare som sköter affären. Det påverkar ej vår affär. Däremot får 

fastighetsmäklare absolut inte göra gemensamma vinningar (gå ihop med en släkting för att 

dem sitter på dold information) eller egna då detta representerar fastighetshandel som är 

olagligt. På så sätt kan de skada oss, vårt rykte, om mäklarna bryter mot lagen” (FMF, 2016) 

Skulle däremot marknaden plana ut så kommer förmodligen flipperinvesteringar minska och 

det kommer att komma en krasch med tanke på den toppen som bostads- och 

fastighetsmarknaden nu har nått. Vidare ställs frågan kring hur prisutvecklingen kommer att 
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se ut? Där FMF (2016) svarar att ”Vi är restriktiva kring att svara på detta då 15 % utgjorde 

prisutvecklingen 2015. Då var vi säkra på att det skulle dippa – dessvärre har det inte gjort 

det och nu de första fem månaderna i 2016 ligger vi redan på 13 %.”. FMF (2016) menar på 

att det som kan komma att påverka prissättningen är omvärldsfaktorerna. Däremot har det inte 

skett några större skillnader i jämförelse med förra året. ”Amorteringskravets effekt lär blir 

intressant att få se hur den banar ut sig – dessvärre tror vi inte att det kommer att skapa någon 

negativ effekt.” (FMF, 2016) 
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6. Diskussion 

6.1 Flipper- och spekulantköp 

Det som definierar en flipper är: Investerare som går med trenden, Investeraren som går 

snäppet längre och Investeraren som ofta är en visionär, lyckotänkande/känslor. Alla tre syftar 

att köpa och sälja fort för att tjäna en större summa på kort tid. Studiens teoretiska ansats i 

kombination med den empiriska kan konstatera att flippers roll på marknaden är av stor 

betydelse när det gäller att skapa och sätta pristrender. Ett uppsving i priser på marknaden 

skapar fantastiska möjligheter för flipping att vidareutvecklas och sätta ett starkare fäste i 

branschen. Det som skiljer sig från den teoretiska ansatsen och dem empiriska är nivån på 

problemet flipping utgör. Flipping är relativt nytt på marknaden och baserat på de intervjuer 

som gjorts är det intressant att få reda på att respondenterna generellt inte ser några stora 

farhågor med flipping, främst för att det inte finns några regler eller lagar som säger att det är 

förbjudet. Det största problemet som dem är överens om är hur det säljs i andra hand, 

huruvida det är en bra flipper eller en dålig sådan som sköter och gör renoveringar och 

upprustningar på rätt sätt kontra dem som gör ”Quick fixes” och lurar andra handköpare att 

betala för en övervärderad, och felvärderad bostad. På så sätt finns följande risker med 

flippers på marknaden: Beläggningsbedrägerier, Anställningsbedrägerier och att svarta pengar 

omsätts i renoveringsinsatser. 

Syftet med denna studie är studera en Flippers roll på bostadsmarknaden ur ett 

marknadsperspektiv och i detta fall om bostäder renoveras på fel sätt på eftermarknaden och 

säljs för dyrt kan detta ge skapa problem för andrahands köparens likviditet. Likviditet kan 

därefter påverkas om marknaden senare står med flera köpare som betalat för övervärderade- 

eller felvärderade bostäder och sedan inte får sålt dem eller kan betala för dem, eller betala för 

de fel som behövs rättas till. Felen kan i vissa fall vara såpas stora att bostadsrättsföreningarna 

blir indragna och kan i sin tur påverka bostadsrättsföreningens likviditet. Hur det konkret det 

går till vid "Flippers vid nyproduktion" då dem köar, köper och säljer skiljer sig avsevärt från 

"Flippers" på eftermarknaden då dem köper renoveringsobjekt och rustar upp dem fort för att 

slänga upp dem på marknaden igen. I relation till Bokloks införda Pristaksklausul och 

byggherrarnas åsikter kring spekulantköp går det vidare att konstatera att det finns en division 

i branschen där vissa byggherrar har börjat med åtgärder som syftar till att minska flipping 

medan andra inte tycker att det påverkar marknaden särskilt mycket. Denna uppsats 

identifierar till synes en del företag som vill ha ett finansiellt upplägg som mer liknar 
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terminsaffärer än optioner då de byggherrar som Bokok har infört klausuler av olika slag som 

skall skydda mot en allt för växlande bostads- och fastighetsmarknad och kursrisker. Genom 

klausuler som liknar terminsaffärer tänker sig dessa byggherrar att dem lättare kan beräkna 

och estimera kring utfallet samtliga affärer i framtida intäkter. (Sparbanken Skåne, 2016) 

Dessa byggherrar verkar tycka att den största farhågan med flipping är just risken av affären 

och om likviditeten finns. Detta är också en risk för flipperinvesteringar i sig då de 

privatpersoner som skuldsätter med hopp om att göra lönsamma affärer kan leda till 

ekonomiska kriser i eventuella bostadsbubblor. 

 Affärsrisken för byggherrarna vid spekulantköp är om marknaden plötsligt skulle få ett 

nedsväng, då kan det hända att köpen inte blir av. Speciellt inte om en flipper har signerat upp 

sig för fler än en nyproduktion. Som Lind (2016) konstaterade vill inte byggherrarna sitta kvar 

med lägenheter som inte säljs, därför prissätter dem väldigt snällt som gör att dem enkelt 

täcker sina kostnader men ändå får en bra avkastning. De olika klausulerna, exempelvis som 

Bokloks två års regel reglerar och sätter sin prägel på utformningen av avtal. Tanken är att 

binda kunden vid köpet, däremot uppstår då frågan om detta är juridisk hållbart. Det som går 

att spekulera kring är huruvida kundernas förståelse för dessa klausuler tas emot och faktiskt 

förstås och vad som skulle hända i en eventuell rättslig process om situationer uppstår där 

köparen faktiskt inte kan bo kvar i bostaden. Vidare går det att konstatera att flipping handlar 

om att: Köpa billigt och sälja dyrt,  olika flippers sitter på olika information om marknaden 

som påverkar hur dem fattar beslut och genomför sina investeringar. Dessa flippers investerar 

beroende på deras riskbenägenhet, och olika beroende av marknadstiming. Alla flippers har 

olika kostnadsförutsättningar och ingår inte i kriminell verksamhet därför är synen på flipping 

dividerad och regleringar som klausuler  varken positiva eller negativa – detta är upp till de 

enskilda byggherrarna. 

I liknelsen vid börskrascher i historien går det också att spekulera kring huruvida flipping kan 

påverkas. Fastighetsmarknaden fungerar på en liknande sätt då den också är beroende av att 

efterfrågan är stor så priserna ökar. Detta innebär också att en kraftig nedgång på börsen kan 

ske om efterfrågan sjunker vilket även skedde 2008. I artikeln från Dagens nyheter (2008) 

pekades år 2008 ut som det värsta börsåret där bolånekrisen i USA, med bostadslån som gavs 

ut till höger och vänster gjorde det svårt att kartlägga och identifiera risker, gjorde att 

bostadsbubblan sprack. När bubblan spricker som skapar fallande priser på bostäder, 

”Fallande råvarupriser”, (Dagens nyheter, 2008)  påverkas privatpersonen och marknadens 
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likviditet för att fallande priser ger utrymme för flipperverksamheten där flippers kan gå in 

med stor köpkraft och sitta på flera bostäder för att vänta tills börsen vänder och marknaden 

stiger. 

6.2 Priser på bostad- och fastighetsmarknaden 

Flipping blir en aktuell verksamhet i elastiska bostads- och fastighetsmarknader som är heta 

och dynamiska. I dessa marknader kan det uppstå en problematik att sätta rätt priser, värdera 

bostäder på rätt sätt och få någon slags stabilitet i bostadsvärden. Å andra sidan vad definierar 

en bra värdering av en bostad, och när en bostad säljs: vem menar på att den skulle vara 

övervärderad? Studien har belyst att så länge bostadsbrist råder kommer inte priserna att falla 

– men å andra sidan kan inte priserna stiga för evigt. I tillväxtorter som Stockholm, och lokala 

områden som är populära där det inte längre går att bygga mer kan bara uppdaterade 

kontroller av marknaden påverka hur prissättningen görs. Ser man även tillnyproduktion är 

frågan kring hur mycket byggherrarna skulle våga höja priserna på nya projekt då risken finns 

att bostäderna inte säljs. Skulle nyproduktion exempelvis ligga närmre marknadspriset väger 

riskerna, och eventuell finansiering större än priset som sätts ut för försäljning. Detta bevisar 

det Lind (2016) påpekade att byggherrarna lägger sig lägre prismässigt på marknaden för att 

locka till köpare.  

 

I dessa fall lockar dem till sig flippingverksamheten och uppmanar till den, i  Tobins Q (1969) 

kan effekten av detta synas tydligt i 4Q-modellen där fastställandet av priser, lägre priser, 

ökar efterfrågan speciellt när utbudet är begränsat. 4Q-modellen kartlägger hur priser och 

hyror på fastigheter sker genom beslut som kopplas till marknadsandelen och vidare när det 

gäller bostadsmarknaden är beståndet av antalet bostäder, marknadspriset och likviditet som 

bestämmer betalningsviljan av alla intressenter som ser till att köpa bostad och är efterfrågan 

större syns en tydlig uppgång i priserna som flippers drar nytta utav. Bostads- och 

fastighetsmarknaden, genom 4Q-modellen, pekar också på att en långsiktig jämvikt mellan de 

olika marknaderna (i tillgångs- och fastighetsmarknaderna) är att sträva efter. En 4Q-modell 

tillämpad att beskriva den kortsiktiga marknadsdynamiken belyser tydligt en obalans (en 

hetta) på marknaden som kan vara en effekt av flipperns roll på marknaden och varför 

byggföretagen är negativa till Flippers vid nyproduktion är att dem han tendenser att röra om 

på marknaden lite för mycket men även för att dem utgör en risk rent affärsmässigt. Vad som 

kan hända då är att byggherrarna är rädda för att i slutändan stå med bostäder dem inte får sålt 
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om marknaden vänder för hektiskt. Däremot är hantering av preventiva klausuler, som skapats 

på grund av flipping, något som också kan komma att skapa juridiska problem då köparen i 

teori endast binder sig till köpet av en lägenhet, inte längden av att vara bosatt. Det händer så 

mycket privat att vid en rättegång så kan klausulen vara svår att upprätthålla. En orsak till att 

byggföretagen inte vill ha in spekulation är ju anledningen till att preventiva klausuler 

däremot skapas – dessvärre bör andra alternativ ses över som ett större samarbete alla 

byggherrar emellan där dem eventuellt skulle kunna hålla en statistisk kontroll över misstänkt 

flipping och på så sätt hjälpa varandra att minska den för att behålla en mer stabil rytm på 

bostads- och fastighetsmarknaden. De effekter Flippers får för likviditeten i marknaden är att 

den negativt kan påverka andrahandsköparen. Är det en seriösflipper och sköter investeringar 

rätt, och håller sig inom ramarna för en ren affär skall detta inte påverka likviditeten negativt. 

Är det däremot någon som jobbar oseriöst, snabbt och erhåller dold information för andra 

handköparen kan detta få en rad av negativa effekter som skapar dålig likviditet på marknaden 

på grund av att bostäder värderas för högt, och andrahandsköparen i praktiken betalar för 

mycket. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att studera en Flippers roll på bostadsmarknaden ur ett 

marknadsperspektiv i relation till de ny införda preventiva klausuler som byggherrar som 

Boklok jobbar med som syftar att minska spekulantköp. Vidare har studien kartlagt 

byggherrarnas åsikter kring spekulantköp och samlat in data från teoretiker Hans Lind kring 

ämnesområdet. Det har blivit en tydlig ökning i flipper- och spekulantköp däremot finns ingen 

precis data som kan bistå med en statistik kring hur många som är aktiva i denna typ av 

verksamhet, hur vanligt det är, eller vilket procent på marknaden som är flippinverksamhet. 

De negativa aspekterna med flipping är att affären mellan flippers och byggherrar kan gå snett 

om marknaden vänder och nyproduktion inte blir såld, den andra negativa aspekten är affären 

mellan flippers och andrahands köpare där ett problem uppstår om affären inte har gjorts på 

ett snyggt sätt där de renoveringar som skett har varit slarviga och kan påverka andrahands 

köparens likviditet i negativ riktning. Rent allmänt som skapar inte Flippers någon fara på 

bostads- fastighetsmarknaden om dem har bra med kapital och är seriösa. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Att studera en flippers roll på marknaden från en flippers synpunkt, samt kartlägga hur 

spekulantköp görs och hur processen ser ut för att ge en store förståelse för läsaren från den 

andra parten. Det skulle också vara intressant att studera relationen mellan flipping och 

styrningen av bostadsrättsföreningarna även flipping i relation till börsen och banker där där 

bolånekrisen i USA som gjorde att bostadsbubblan sprack skulle vara ett bra underlag som 

tidigare forskning att utgå ifrån. 
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Bilagor 2 

INTERVJUSCHEMA:	  FMF	  och	  Hans	  Lind	  

FOKUS:	  flippers	  roll	  på	  bostads-‐	  och	  fastighetsmarknaden	  och	  en	  flippers	  effekt	  på	  marknadens	  
likviditet.	  

1.	  Vill	  du	  förklara	  er	  verksamhet/vad	  du/nigör?	  

2.	  Hur	  skulle	  du	  förklara	  flipper-‐	  och	  spekulantinvesteringar?	  

3.	  Vilken	  roll	  upplever	  du	  att	  en	  flipper	  har	  på	  bostads-‐	  fastighetsmarknaden?	  

4.	  Hur	  upplever	  du	  att	  bostads-‐fastighetsbranschen	  är	  i	  stockholm?	  Ut	  bud	  och	  efterfrågan?	  

5.	  Hur	  upplever	  ni	  att	  prissättning	  på	  nyproduktion	  görs	  idag?	  

6.	  Vilka	  Faktorer som styr prissättningen på nyproduktionsmarknaden?	  

7.	  var	  upplever	  du	  att	  en	  flipper	  gör	  fler	  investeringar,	  på	  Eftermarknaden	  eller	  vid	  nyproduktion?	  

8.	  Känner	  ni	  till	  två	  års	  regel?	  (Om	  så	  ställ	  följdfrågor	  som	  är	  relevanta)	  

9.	  Hur	  upplever	  ni	  att	  flippers	  påverkar	  marknaden?	  Hur	  tycker	  ni	  att	  dem	  påverkar	  marknadens	  
likviditet?	  

10.	  Kan	  ni	  beskriva	  en	  flippers	  positiva,	  respektive	  negativa	  aspekter	  på	  bostads-‐
fastighetsmarknaden?	  

11.	  Hur	  kan	  flipper-‐	  och	  spekulantköp	  skada	  er	  verksamhet?	  

12.	  Hur	  upplever	  ni	  att	  flippers	  och	  spekulantköpares	  kortsiktiga	  lån	  påverkar	  samtliga	  verksamheter	  
som	  har	  relation	  till	  bostads-‐fastighetsmarknaden?	  

13.	  Upplever	  ni	  att	  dem	  som	  jobbar	  med	  flipper-‐	  och	  spekulantinvesteringar	  på	  något	  sätt	  fungerar	  
som	  tidstjuvar	  och	  skapar	  en	  större	  bostadsbrist?	  

14.	  Hur	  ser	  ni	  på	  en	  flippers	  investering	  och	  lönsamhet?	  

15.	  hur	  påverkar	  flipperinvesteringar	  andra	  köpare	  på	  bostadsmarknaden?	  

16.	  Vilka	  juridiska	  aspekter	  finns	  mot	  flipperinvesteringar	  idag?	  

17.	  Vilka	  blir	  de	  indirekta	  konsekvenserna	  av	  flipping?	  

18.	  	  Vilka	  faktorer	  påverkar	  flipping	  på	  marknaden	  såsom	  timing,	  investeringstrender	  osv?	  

19.	  Hur	  upplever	  ni	  att	  en	  flipper	  utför	  sitt	  beslutsfattande?	  

20.	  Upplever	  ni	  att	  flipping	  har	  blivit	  större	  idag	  än	  för	  ca.	  10	  år	  sedan	  –	  och	  hur	  ser	  man	  detta?	  
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Bilagor 3 

INTERVJUSCHEMA:	  	  AB,	  &	  Järntorget	  bostad	  samt	  BOKLOKK	  

FOKUS:	  2ÅRS	  REGELN	  

1.	  vad	  jobbar	  ditt	  företag	  med?	  

2.	  Hur	  ser	  era	  arbetsprocesser	  kring	  nyproduktion	  ut?	  

-‐	  hur	  prissätter	  ni	  bostäderna?	  (ev.	  pristak,	  byggkostnader,	  avkastningskrav,	  prismetoder)	  

	  -‐	  Vilka	  risker	  finns	  med	  nyproduktion	  för	  er	  verksamhet?	  

3.	  Hur	  upplever	  ni	  att	  bostads-‐	  fastighetsmarknaden	  ser	  ut	  i	  sthlm?	  

4.	  vad	  är	  2	  årsregeln?	  När	  infördes	  den?	  

5.	  Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  2	  års	  regeln	  infördes?	  Vilket	  syfte	  har	  den?	  

6.	  Hur	  ser	  ett	  ev.	  samarbete	  ut,	  i	  samband	  med	  2årsregeln,	  med	  mäklare	  och	  andra	  aktörer	  på	  
marknaden?	  

7.	  Hur	  ser	  ni	  på	  en	  flippers	  roll	  på	  bostads-‐	  fastighetsmarknaden?	  

8.	  hur	  tycker	  ni	  att	  dem	  påverkar	  marknaden?	  Hur	  tycker	  ni	  att	  dem	  påverkar	  marknadens	  likviditet?	  

9.	  Kan	  ni	  beskriva	  en	  flippers	  positiva,	  respektive	  negativa	  aspekter	  på	  bostads-‐fastighetsmarknaden?	  

10.	  Hur	  kan	  flipper-‐	  och	  spekulantköp	  skada	  er	  verksamhet?	  

11.	  Är	  Kortsiktiga	  lån	  något	  som	  påverkar	  er	  verksamhet?	  

12.	  Hur	  har	  ni	  rent	  juridiskt	  fått	  igenom	  ett	  avtal	  som	  binder	  köpare	  efter/före	  tillträde?	  

13.	  Upplever	  ni	  att	  dem	  som	  jobbar	  med	  flipper-‐	  	  och	  spekulantinvesteringar	  på	  något	  sätt	  fungerar	  
som	  tidstjuvar	  och	  skapar	  en	  större	  bostadsbrist?	  

15.	  För	  nyproduktion	  är	  det	  amorteringsfritt	  i	  fem	  år;	  hur	  upplever	  ni	  att	  sambandet	  mellan	  det	  nya	  
amorteringskravet	  och	  två-‐årsregeln	  i	  relation	  till	  flippers	  roll	  på	  fastighets-‐	  bostadsmarknaden	  ser	  
ut?	  

16.	  Om	  en	  nyproduktion	  säljs	  inom	  femårsramen	  får	  även	  den	  nya	  köparen	  ta	  del	  av	  fem	  års	  regeln	  
gällande	  amorteringsfritt?	  

17.	  Hur	  ser	  utbud	  och	  efterfrågan	  ut	  på	  nyproduktion	  på	  sthlms	  bostads-‐	  fastighetsmarknad?	  

	  


