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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Uppsatsens syfte är att söka förklaringar till prisbildningen på mark i Stockholm. Frågor som 
Är markpriserna i Stockholm ett hinder för bostadsbyggandet? besvaras. Det råder 
bostadsbrist i Stockholm vilket innebär en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. När 
utbudet av bostäder inte ökar i samma takt som efterfrågan, blir följden höga bostadspriser. I 
Stockholm är att det är ont om byggbar mark, vilket skapar stor konkurrens om den mark som 
finns tillgänglig. Ökade bygg- och markkostnader leder också till ökade bostadspriser på 
nyproduktion. De högsta markpriserna finns i Stockholms innerstad och i andra attraktiva 
områden. Uppsatsen är en litteraturstudie som kompletteras med två intervjuer. Det empiriska 
källmaterialet består av böcker, arbetsrapporter, artiklar och uppsatser. Resultatet pekar på att 
prisbildningen på mark beror på en rad faktorer, exempelvis tillgång, efterfrågan samt 
planprocessens längd. 
 
 
Nyckelord: mark, markpris, Stockholm, markplanering, regional planering, bostadsmarknad.  
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1. Inledning 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i markpriser samt vad som förklarar skillnaden på markpriser 
i Stockholms stad. Målet är att i ett större perspektiv förstå varför marknaden för byggbar 
mark ser ut som den gör. Varje stad eller region har en unik bostadsmarknad och därmed 
unika behov. I vilken utsträckning påverkar markpriserna, priserna på färdiga bostäder? Vilka 
konsekvenser får markpriserna och bostadspriserna i Stockholm? Utgångspunkten för 
uppsatsen är den bostadsbrist som råder i Stockholmsregionen. Varje år i sju år framöver 
skulle det behövas ungefär 9000 nya bostäder för att täcka behovet av bostäder i Stockholm.1 
Idag finns det ont om byggbar mark i Stockholm. Det skapar stor konkurrens om den mark 
som finns, vilket i sin tur pressar upp priserna.2 Byggkostnaderna kan minska med 20–30 
procent, vilket skulle kunna sänka hyran med 2000–3 000 kronor per månad utan att 
kvaliteten försämras.3 Under förutsättning att aktörerna i byggprocessen samarbetar bättre. 
Det förutsätter också nya upphandlingsformer, ny byggteknik och effektivare byggprocess. 
Detta framgår av ett pilotprojekt, som Boverket presenterat. Undersökningar som gjorts i flera 
kommuner i södra och mellersta Sverige visar att det går att bygga nya hyresrätter i 
flerbostadshus till hyresnivåer mellan 900 och 1 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta 
och år. Kostnaderna vid nyproduktion i storstadsområden är idag ofta dubbelt så höga, trots 
att det kostar i stort sett lika mycket att bygga på alla orter. Markpriser, upphandlingar, 
kommunal handläggning och former för entreprenader kan vara några förklaringar till 
skillnaderna.4 Allt fler människor i storstäderna flyttar ut från de centrala stadsdelarna och 
pendlar till arbetet. Detta har lett till att även perifera områden börjar få bostadsbrist, vilket 
märks i Stockholmsområdet. En annan tendens idag är att flyttströmmar även går till vissa 
landsbygdskommuner.5 För att uppnå mål som till exempel bostadsförsörjning är det viktigt 
att kommunen för en aktiv markpolitik. Det är därför intressant att studera kommunens politik, 
hur de prissätter mark för bostadsändamål och vad de grundar prissättningen på. 
Kommunerna kan genom sitt eget markinnehav påverka vad som ska byggas. Med stöd av 
planmonopol, markinnehav och tydlig prispolitik av mark, kan kommunerna utveckla 
bostadsbyggandet i önskvärd riktning.6  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den bostadsbrist som finns i Stockholm, 
undersöka vilken roll markpriset splar för bostadsbyggandet samt att ta reda på huruvida 
markpriset fungerar som ett hinder för bostadsbyggandet. Uppsatsen syftar också till att 
förklara vad markpriset beror på. För att illustrera detta genomförs en allsidig beskrivning av 
markpriset i Stockholm samt vad som påverkar markens prissättning. 
 
Till syftet kopplas två frågeställningar: 
 
Är markpriset i Stockholm ett hinder för bostadsbyggandet? 
 
Vad förklarar prisbildningen på mark i Stockholm? 
 
                                                 
1http://www.stockholm.se/files/62500-62599/file_62512.pdf  2006.11.23  s 105 
2 Hällqvist, Sundström (2001) s 7 
3 Modig (2005) s 6f 
4 Ibid. s 10f 
5http://www.fastighetsagarna.se/system/fastighetstidningen/article.asp?articleId=11834  2007.01.03  
6 Boverket (2005) s 3 
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1.1.1 Studiens målsättning 
Det kan tyckas enkelt, marknaden betalar vad de tycker marken är värt i förhållande till vilket 
pris som kan tas ut vid försäljning. Men verkligheten är aldrig så enkel, det finns en rad 
faktorer som påverkar priset på marken. Resultatet av studien är av relevans för 
samhällsplaneringen i stort och då särskilt i Stockholm. Invånarna betalar allt mer för boende 
i Stockholm. Många människor flyttar till Stockholm för att söka bättre arbeten och därmed 
växer regionen. Denna studie kan ses som ett komplement till tidigare forskning och är på så 
sätt ett led i en kunskapsutveckling av markanvändning och prissättning på mark. 

1.2 Problemformulering 
Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västermanländs län, råder det bostadsbrist i 
Stockholmsregionen och det behövs tusentals nya lägenheter varje år fram till år 2030, för att 
täcka det ökade bostadsbehovet.7Ett problem är att det finns ont om mark att bygga på i 
Stockholm. Det skapar stor efterfrågan på den tillgängliga marken. Det byggs större och 
exklusivare lägenheter som ger större intäkter, och konkurrensen om marken har ökat. Detta 
tillsammans har pressat upp markpriserna de senaste tio åren. Marknaden för stora och 
exklusiva bostäder har börjat minska och det som främst efterfrågas är nu små, billiga 
lägenheter för unga och ensamstående. För att de företag som finns på byggmarknaden ska 
vilja bygga bostäder som ger lägre intäkter måste de få tag på som kan förvärvas till ett så lågt 
pris som möjligt och samtidigt ge så höga intäkter som möjligt.8  

1.3 Avgränsning 
Den tid som står till mitt förfogande för denna uppsats kräver avgränsning av materialet. 
Arbetet avgränsas till att handla om markpriset i Stockholm, eftersom det är där de mest 
dramatiska prisökningarna förekommer. Jag gör också vissa jämförelser med övriga landet. 
Uppsatsen har för avsikt att endast behandla mark som avses för bostäder. Jag syftar till att ge 
en bild av markpriserna i Stockholm idag, men jag gör även en kortare beskrivning av de 
förändringar som skett av markpriset över tid. Det gör jag för att visa den markanta ökning av 
markpriset som skett. Jag gör också vissa historiska beskrivningar för att ge läsaren en 
bakgrund till dagens situation. 
Skillnad i försäljningspris på bostäder beroende på markpriset eller bebyggelsens utformning 
har inte studerats i detalj då en sådan studie är alltför omfattande i ett arbete av denna storlek. 
Vissa slutsatser har dock kunnat dras då markprisets andel av den totala byggkostnaden är 
känd. 

1.4 Begreppsförklaringar 
I uppsatsen förekommer vissa centrala begrepp som inledningsvis kräver en förklaring. 
 
Exploateringsavtal och markanvisningsavtal:  
Ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och byggföretaget. När ett område ska 
bebyggas eller förtätas och bebyggelsen ska uppföras av ett byggföretag, skrivs ett 
genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar bebyggelsens 
utförande och projektets kostnadsfördelning. Det finns två typer av genomförandeavtal; 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Exploateringsavtal används då exploatören äger 
huvuddelen av marken. Markanvisningsavtal används då kommunen äger huvuddelen av 
marken.9 
                                                 
7Östling & Norrman (2004) s 6 
8 Hällqvist & Sundström (2002) s 7 
9 Karlbro (2000) s 112 
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Planmonopol: 
Kommunen har planmonopol i Sverige . Det betyder att kommunen styr över 
markanvändningen som i sin tur är reglerad genom lagstiftning för planering och 
tillståndsprövning. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, 
den ska indikera vad kommunen vill bevara eller förändra i miljön.  
Planmonopolet innebär att kommunen har ansvar för planprocessen och beslutar om 
upprättandet av detaljplan. Initiativet kan också komma från markägaren eller 
byggföretaget.10  
 
Egna hem: 
I uppsatsen avses med ”egna hem” villor eller radhus. Tillskillnad från flerfamiljshus som 
avser hus med flera lägenheter där fler än en familj kan bo.11 
 
Avgäld:  
Avgäld är en avgift som betalas för rätten att nyttja marken.12 
 
Tomträtt: 
Kommunen hyr ut tomträtter genom ett tomträttsavtal, vilket ger innehavaren rätt att disonera 
över marken. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en hyra som kallas 
tomträttsavgäld. Innehavaren kan överlåta tomträtten och upplåta rätten att nyttja marken. Det 
betyder att banker och andra långivare inte ser något problem med att belåna en tomträtt. 
Värdering av en tomträtt sker efter samma principer som för fastighet. 
I tomträttsavtalet redovisas hur hög hyran ska vara och på hur lång tid avtalet gäller. För 
tomträtter som upplåtits före 1954 gäller ofta en avtalstid på 60 år. Under denna tid ändras 
inte hyrans storlek. Det kan innebära att hyran med tiden blir låg hyreshöjningarna kan bli 
kraftiga när avtalet förnyas.13  

1.5 Metod 
Uppsatsen är en kvalitativ studie om skillnaden på markpriser i Stockholm och vad som 
förklarar dessa skillnader. Det finns två olika metoder för att genomföra studien, kvalitativ 
eller kvantitativ metod. De två metoderna syftar till hur insamlat material ska redovisas. 
Generellt för den kvalitativa metoden gäller, att göra tolkningar som syftar till att ge en 
fördjupad kunskap inom ämnesområdet. Avsikten är också att resultatet ska ge ny kunskap, 
ökad förståelse och fördjupad insikt baserat på tolkningar av resultatet.14 Jag avgränsar mig 
till mark som används för bostadsbyggande samt en geografisk avgränsning till Stockholm. 
Jag redogör för processen kring markanvändning och markexploatering. Uppsatsen syftar till 
beskriva den unika situationen på bostadsmarknaden i Stockholm och Stockholm- 
Mälarregionen, i frågan om in och utflyttning, arbetsmarknad och annat som påverkar 
efterfrågan på bostäder och mark. Vi är nu mitt inne i ett politiskt skifte i Stockholm som med 
all sannolikhet kommer att påverka förutsättningarna på bostadsmarkanden. Historiskt sett har 
den politiska majoriteten skiftat vid nästan varje val i Stockholm så jag kommer inte att 
spekulera kring vilka eventuella förändringar som kan komma i framtiden. Jag använder mig 
av en deduktiv metod och utgår från befintlig litteratur, tidigare forskning och teorier om 
markpriser. Utifrån dem söker jag förklaringar till prisbildningen på mark i Stockholm. För att 

                                                 
10 Didón (1997) s 21 
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Egnahem 2006.12.10 
12 http://www.notar.se/info/ordliste.aspx?word=252&ABC=a  2007.01.08 
13 http://www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=404972  2006.12.20 
14 Gustavsson (2003) s 47f 
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nå fram till uppsatsens syfte genomförs en litteraturstudie som kompletterats med två 
intervjuer. Empirin har hämtats från böcker, olika rapporter, tidigare uppsatser och 
examensarbeten som innehåller information om planeringsprocessen, markexploatering, 
markprissättning och annan relevant information. Jag har genomfört en textanalys som metod 
för det empiriska materialet. Jag har intervjuat en företrädare för byggbolaget NCC och en 
person som arbetar på Markkontoret i Stockholms stad. Det kändes viktigt att träffa 
företrädare för både privat och offentlig organisation, då de har olika syften med 
bostadsbyggandet. Det finns ett flertal sätt att genomföra intervjuer och utforma intervjufrågor 
på. Jag har valt att använda semistrukturerade intervjufrågor. Det har jag gjort för att fokusera 
frågorna kring mitt ämne men ändå lämna utrymme för följdfrågor och annan information 
som personen kan ge. Jag har spelat in samtliga intervjuer för att helt kunna koncentrera mig 
helt på intervjun och för att fånga upp allt som sägs under intervjun. Jag är medveten om att 
de personer jag intervjuat endast representerar två av flera möjliga aktörer. Då uppsatsen till 
största delen bygger på litteratur fungerar intervjuerna endast som komplement. Jag har 
använt två olika metoder för att på så sätt få in mer information. Jag har valt att intervjua de 
aktörer som troligtvis kan ge mig den mest överskådliga bilden av markexploateringen och 
markpriserna i Stockholm och därmed ge mig information som hjälper mig att svara på mina 
frågeställningar.15Byggföretagen äger oftast inte någon mark innan de bygger, utan köper 
mark för ändamålet eller bygger på tomträtter från kommunen. Kommunen kan vara 
markägare men också den som initierar bostadsbyggandet. Det är viktigt att samla empiri som 
inte går att läsa sig till som hur kommunen och byggföretagen agerar och varför. För de 
enskilda företagen är den ekonomiska aspekten viktigast, snabb avkastning på byggda 
bostäder. Avkastningen är viktig även för kommunen, men de har också opinionen och 
invånarnas bästa att ta hänsyn till. Jag beskriver vidare processen vid upphandling av mark, 
markexploateringsprocessen och prisutveckling på mark och bostäder. Siffror och statistik 
finns förutom på SCB och Boverket på SABO- de allmännyttiga bostadsföretagens 
organisation. Jag analyserar dagens mark- och bostadsmarkand, men även prisutvecklingen 
över tid. Jag baserar mina analyser på kartor som jag själv framställt.  

1.6 Källkritik 
Min förhoppning är att resultatet av min uppsats skall ge en så relevant analys som möjligt.  
Allt material i uppsatsen grundar sig på mina egna subjektiva val och uppsatsen ska tolkas 
utifrån detta. Jag strävar efter att ge en allsidig beskrivning men kan av förklarliga skäl inte 
täcka alla aspekter av prisbildning på mark. 
Jag är medveten om att det kan finnas brister i materialet på grund av jag förbisett material 
eller misstolkat information som jag tagit del av. Fördelen med att använda sig av tryckt 
material är att det har krav på att vara korrekt och opartiskt, men det betyder inte att så alltid 
är fallet. En huvudregel är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. Sannolikt är 
att en person som blir intervjuad inte är helt oberoende, utan det handlar för mig om att 
fastställa graden av oberoende.16 Mycket material är hämtat från andra uppsatser. Det är 
framförallt fakta till kapitel tre, om planeringsprocessen, exploateringsprocessen och 
byggmarknaden. De används för att ge en bakgrund till undersökningen.  

                                                 
15 Kvale (1997) s 17 
16 Esaiasson et al (2004) s 309f 
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1.7 Disposition  
Uppsatsen är upplagd på fem kapitel. I kapitel 1 ger jag en bakgrund till arbetet, syftet och hur 
uppsatsen är upplagd, frågeställningar samt vilka avgränsningar som gjorts i uppsatsen. I 
kapitel 1 presenteras också de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Kapitel 2 är 
teoriavsnittet samt en beskrivning av tidigare studier. I kapitel 3 beskrivs planeringens 
grunder för markanvändning och prisbildning på mark. Även hur planeringsprocessen går till 
i en kommun. Kapitel 3 är en bakgrund till undersökningen, en beskrivning av hur det går till. 
Här behandlas syftet med översiktsplaner och detaljplaner i Sverige, kapitlet beskriver även 
byggmarknaden, bostadsmarknaden, markpriser och byggkostnader. Kapitel 4 innehåller 
uppsatsens undersökning som handlar om Stockholm och innehåller en problembeskrivning 
av dagens situation på bostadsmarknaden, målen för bostadsbyggandet, markanvisningspolicy 
samt en beskrivning av regionen Stockholm- Mälardalen. Kapitel 5 visar på de 
socioekonomiska konsekvenserna av markutnyttjandet i Stockholm. Kapitel 6 innehåller 
resultaten och kapitel 7 fortsätter med en diskussion som bygger på uppsatsens resultat. 

2 Räntegap 
Kapitel två är ett teoriavsnitt. Jag har valt att använda en teori som syftar till att ge en 
förklaring till den förändring som pågår i Stockholm idag. Områden i framförallt innerstan 
rustas upp och förtätas. Då det finns en stor efterfrågan på bostäder ökar dess värde och 
därmed priset på marken. Denna förändring får konsekvenser för bostadspriserna och det blir 
allt färre hyresrätter kvar ”innanför tullarna” efter omvandlingar från hyres- till bostadsrätter. 
Teorin som presenteras i detta kapitel skapar en djupare förstålse för denna preocess och 
sätter markpriset i ett större perspektiv. Teorin syftar till att förklara utvecklingen på 
bostadsmarknaden samt markprisets utveckling i Stockholm. Kapitlet avslutas med att 
redovisa exempel på tidigare forskning i ämnet. 
 
Marken har ett visst värde som bygger på den befintliga markanvändningen. Marken är 
indelad i fastigheter och i en fastighet ingår de byggnader som finns på marken. Om det finns 
förväntningar om ny bebyggelse eller ändrad markanvändning kommer värdet på marken att 
öka. Värdeökningen sker i etapper tills detaljplanen antas och blir rättsligt bindande, då 
marken får ett säkert värde.17 Avgörande för markvärdet är intressenternas betalningsvilja för 
en viss lokalisering. Betalningsviljan är beroende av ekonomisk avkastning eller nytta. Oftast 
är priserna högst i centrum och avtagande ut mot mer perifera delar av staden. Om man tittar 
på de verksamheter som dominerar staden så är det oftast företagens huvudkontor, 
administrativa verksamheter, gallerior och varuhus. Företag och organisationer har troligtvis 
lokaliserat sig i centrum därför att de upplever lägesfördelar.18 
 
”Eftersom värdet beror på ekonomisk ränta samt ränta för platsen, och valet av platsen beror 
på dess lämplighet, och lämpligheten beror på närhet, kan vi utesluta det mellanliggande 
stegen och säga att värdet beror på närheten.”19  
 
Begreppet räntegap är skapat av Neil Smith för att beteckna skillnaden mellan potentiell 
markränta och den verkliga markräntan kapitaliserad under den nuvarande markanvändningen. 
Med potentiell markränta menas ”den mängd som kunde bli kapitaliserad genom att bruka 

                                                 
17 Intervju med Lars Tenggren från Karlbro (2000) s 78ff 
18 Andersson (1985) s 292ff 
19 Hurd (1903) från Clark (1987) s 13 
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marken på bästa sätt” och med kapitaliserad markränta menas ” den lämpliga räntan givet den 
nutida markanvändningen.”  Försäljningspriset på en egendom är lika med byggnadens värde 
plus kapitaliserad markränta. Smith menar att i tider av urban tillväxt, tillför konceptet 
räntegap ett starkt analytiskt redskap för att förstå olika men ändå relaterade fenomen som till 
exempel cykler av depreciering, det vill säga värdeminskning och återinvesteringar, 
förändringar i markanvändning, och rörlighet på bostadsmarknaden. Det var genom en studie 
i Malmö som gav de första empiriska bevisen av räntegapet i Sverige, efterföljande studier i 
Stockholm har bekräftat räntegapets betydelse.20 
 
Gentrifiering definieras som den sociala och fysiska förbättringen av ett bostadsområde. 
Gentrifiering är ett fenomen som existerar i hela västvärlden. Det kan förklaras som en 
uppfräschning av ett område, oftast genom renovering av bostäder för att på så sätt höja 
standarden, vilket i sin tur leder till socioekonomisk uppgradering i området.21 
Gentrifiering mäts i första hand av inkomst, ett mått som anses ge en riktig och noggrann bild 
av social förändring. Inkomsten har även ett samband med utbildning och anställning.22 
Räntegap och värdegap är något som grundar sig i marknadens respons på det förändrade 
rumsliga mönstret samt ökade markvärde och marknadsvärdena för bostäder.23 Ett gap bildas 
mellan kapitaliserad markränta, och potentiell markränta. Det betyder skillnaden mellan 
avkastningen från marken under områdets nuvarande tillstånd och den avkastning som är 
möjlig om marken användes på bästa sätt. Gapet kan uppmuntra till nyinvesteringar när 
byggnaderna inte längre används på bästa möjliga sätt. När ett hus i centralt läge inte används 
till dess fulla kapacitet, finns alltid en alternativanvändning för marken. Renoveringar eller 
ombyggnation är lönsam när gapet blir tillräckligt stort. Det vill säga att utnyttja marken på 
bästa sätt för att öka avkastningen och värdet på marken. Bostäder med hög kvalitet, eller 
omvandling till kontor är två möjliga former av ombyggnad som ger hög avkastning. 
Nybyggnation innebär att markens avkastning ökar och närmar sig den avkastning som är 
möjlig om man använder marken på bästa sätt, det betyder att räntegapet minskar.24 
Planläggning av mark kan i vissa fall bidra till att påverka markvärdet. Sker detaljplanering 
med syfte att bygga bostäder eller kontor leder det i allmänhet till att markvärdet stiger, 
eftersom avkastningen på investerat kapital i form av byggnader och andra anläggningar då 
kan förväntas öka. Planeras miljöstörande verksamheter och trafikleder kan emellertid 
markvärdet sjunka för närliggande fastigheter.25 
 
Räntegapets teoretiska konkurrent är värdegapet. Räntegapet tillämpas till stor del för fysisk 
förändring och försöker klargöra varför kapital återvänder till icke investerade 
bostadsområden. Värdegapet förklarar istället grunden bakom omvandlingarna. Värdegapet 
uppkommer när en egendoms värde är större som bostadsrätt än som hyresrätt. Denna 
situation kan bottna i faktorer som skatteavlastning för ägande, låg real ränta eller reglerad 
hyra. Ett värdegap ger ett ekonomiskt incitament för omvandling från hyresrätter till 
bostadsrätter, vilket ofta leder till gentrifiering. Det betyder att området förbättras både socialt 
och fysiskt. Hushåll med låga inkomster sållas ofta bort från området på grund av behovet av 
kapital för investering och genom att de reglerade hyrorna tas bort. Genom ombildning från 

                                                 
20 Clark (1987) s 84 
21 Millard-Ball  (1999) s 1 
22 Ibid. s 2 
23 Ibid. s 1 
24 Ibid. s 2 
25 Andersson (1985) s 295 
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hyresrätter till bostadsrätter stängs delvis räntegapet. En del av räntegapet kommer ändå att bli 
kvar om nyttjandet av själva byggnaden inte fysiskt motsvarar sitt högsta och absolut bästa.26  
 
Stockholms innestad har i någon grad gentrifierats, exempel på det är Gärdet, som har gått 
från att vara ett medelklass område till ett område med hög status och höga bostadspriser. 
Samma sak har hänt på Kungsholmen och delar av Östermalm till följd av 
bostadsomvandlingen.27  En av de mer anmärkningsvärda förändringarna är övergången från 
privata och offentligt ägda hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm har ungefär 13 procent av 
alla hyresbostäder i city övergått till bostadsrätter sedan 1990 och nu förväntas den siffran 
stiga efter valet år 2006.28 Stockholms innerstad med en befolkning på 760 000 invånare, är 
Sveriges huvudstad. I ett internationellt perspektiv är Stockholm relativt litet. Ur ett Svenskt 
perspektiv är Stockholmsregionen den största regionen i landet med 1,8 miljoner invånare, 
eller 20 procent av den totala befolkningen. Det är också den snabbast växande regionen i 
landet. Till skillnad från andra globala städer, är Stockholms innerstad såväl som många andra 
stadskärnor i Sverige attraktiva lokaliseringar för hushåll med hög inkomst eller stor 
förmögenhet. En typisk svensk utveckling för innerstadsregionerna är den att unga människor 
flyttar till regionen och slår sig ner i de centrala delarna av staden, de unga familjerna försöker 
flytta ut från staden till de mindre förortskommunerna. Äldre hushåll stannar kvar i sina 
lägenheter eller hus. Det finns en tendens till att familjer flyttar ut till sina fritidshus eller 
kombinerar sitt boende i mindre kommuner med en liten lägenhet i innerstadsregionen. Dessa 
förändringar sker parallellt med ökande antal omvandlingar från hyresrätter till bostadsrätter. 
Det finns studier som visar en trend av ökad rikedom i Stockholms innerstad, vilket har lett 
till ett mer socialt segregerat Stockholm. Det råder delade meningar om vilka effekter 
omvandlingarna på bostadsmarknaden har för invånarna. Att få sin hyresrätt omvandlad till 
bostadsrätt kan för många göra det möjligt att göra en boendekarriär, förutsatt att det finns 
möjlighet att få ett banklån. 29 Värdegapen i Stockholms innerstad är betydande, till stor del 
som ett resultat av det svenska systemet, vilket bygger på det så kallade bruksvärdessystemet. 
Privata hyresvärdar får inte ta ut högre hyra än bruksvärdessystemet tillåter, hyran fastställs i 
förhandlingar mellan kommunala bolag och hyresgästernas företrädare. Avstånd till 
stadskärnan är inte är ett kriterium för högre hyra, däremot avstånd till närmsta centrum. Det 
som påverkar hyran mest är husets byggnadsår. Detta medför att två likvärdiga lägenheter kan 
ha lika hyra oavsett lokalisering. 30 Bytesvärdet utgör resultatet av en ekonomisk transaktion 
mellan köpare och säljare medan bruksvärdet är fastighetsägarens eller hyresgästens värdering 
av nyttan. Bytesvärdet blir intressant för hushållet först när bostaden ska säljas eller överlåtas. 
Även exploatörer, fastighetsmäklare, banker och finansiärer agerar efter bytesvärdet, de är 
självklart intresserade även av bruksvärdet men endast som ett medel för att få ut ett högt 
bytesvärde. Genom reglering av fastighetsmarknaden kan principerna för 
marknadsprissättning inskränkas. På den svenska bostadsmarknaden har den så kallade 
bruksvärdesprincipen länge bestämt hyrorna för det allmännyttiga bostadsbeståndet och då 
också blivit normgivande för privata hyresvärdar. Principen innebär i praktiken att hyrorna i 
centrala lägen subventioneras på bekostnad av hyrorna i bostäder lokaliserade i mer perifera 
lägen. Dessa åtgärder har setts som en metod att minska risken för social och ekonomisk 
segregation i bostadsbeståndet. En avveckling av bruksvärdesprincipen har nu skett.31 

                                                 
26 Millard-Ball (1999) s 3 
27 Magnusson  (2003 ) s 5 
28 Ibid. s 3 
29 Ibid. s 4 
30 Holmqvist & Thomsson (2003) s 475 
31 Andersson (1985) s 296 
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Det finns även andra orsaker till gentrifieringen i Stockholm, exempelvis lyxrenoveringar av 
lägenheter och fördelning av hyreslägenheter. Med lyxrenoveringar menas här, de som får till 
följd att hyran höjs. Med fördelning av hyreslägenheter avses då en hyreslägenhet i innerstan 
inte kostar mer än en likvärdig lägenhet utanför stadskärnan. Följden blir att människor är 
beredda att köpa en hyreslägenhet på svarta marknaden. Även andrahandsuthyrning kan vara 
en orsak, många lägger på stora belopp utöver den faktiska hyran.32  Det är ändå viktigt att 
komma ihåg att Svensk lägenhetsstandard är allmänt hög, och social segregation är begränsad 
jämfört med många andra länder.33  
 
I Stockholm bestämmer kommunen vilken typ av bostäder som ska byggas. Kommunen 
eftersträvar en blandning av upplåtelseformer, bland annat för att för att minska segregationen. 
Kommunen kräver ofta av byggföretagen att det byggs både bostads- och hyresrätter. 
I Stockholm har hyresrättsproduktion prioriterats och kommunen anser att den bör gynnas på 
något sätt. Stockholms stad försöker stimulera hyresrättsproduktionen genom att ha lägre 
tomträttsavgälder för hyresrätt än för bostadsrätt. Behovet av nya bostäder i Stockholm är 
stort idag och ett av problemen är att planprocessen tar för lång tid. För att ta första steget till 
att bebygga marken behövs en projektidé. Den grundläggande förutsättningen för att få starta 
ett byggprojekt är det finns en detaljplan. Den process som leder från projektidén till 
detaljplanen kallas planprocess.34  
 

2.1 Tidigare forskning  
Ett antal studier som gränsar till denna har gjorts de senaste åren.  
Tidigare forskning handlar främst om byggkostnaderna i Sverige eller om vad som tar tid i 
detaljplaneprocessen. Här följer kortfattade referat av några utvalda rapporter. Inledningsvis 
behandlas vad som tidigare skrivits om markpriser, även exempel på sådan forskning som inte 
direkt gränsar med min egen. Efter det följer ett avsnitt om byggsektorn. Det ligger inte i 
uppsatsens huvuduppgift att granska byggsektorn. Men för att svara på min fråga om 
markpriserna är ett hinder för bostadsbyggandet, vill jag ändå kort redogöra för problemen 
inom byggsektorn 

2.1.1 Markpriset 
I artikeln ”On the price and the value of amenities” diskuteras prissättning av mark samt vad 
som gör ett bostadsområde attraktivt. Vidare handlar artikeln om vad som får ett område att 
öka i värde och ett annat att minska. Artikeln är en fallstudie, utförd i England. Författarna 
pekar på värdet av en bra mätmodell, för att mäta vad som är utmärkande för attraktiva 
områden. Studien syftar till att skapa en modell för att precisera de egenskaper som ökar 
värdet på marken. Vetskapen om vad som ökar markens värde, gör det enklare att prissätta 
marken och hitta rätt målgrupp för de färdiga bostäderna. Studien slår fast att 
områdesspecifika egenskaper reflekteras i markpriset. 35 
 
En annan artikel om markpriset är ”residential development, risk, and land prices”. Artikeln 
undersöker relationen mellan bostadsutvecklingen och markpriset. De konsumenter som först 
köper bostad i ett nybyggt område tar den största risken, eftersom de inte vet hur området 
kommer att utvecklas. Efterföljande konsumenter har mer information. Modellen visar att 

                                                 
32 Millard-Ball (1999) s 16 
33Millard-Ball (1999)  s 18 
34 Hessel (2003) s 5 
35 Cheshire & Sheppard (1995) s 2 
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markpriset stiger över tid relativt till marknaden. Byggföretagen erbjuder ofta de första 
köparna rabatt som kompensation för risken. Detta gäller både när byggbolagen säljer färdiga 
bostäder och när markägaren säljer uppstyckad mark.36 
 
I arbetet med att sänka bygg- och boendekostnaderna är det viktigt att lära sig att skilja på 
begreppen pris och kostnad. Om detta handlar en rapport från Byggkostnadsforum. Om vi inte 
förstår skillnaden, så kan diskussionerna bli förvirrade. Följden kan bli att vi vidtar fel 
åtgärder eller försöker att lösa fel problem. Det kostar i princip inte mer att bygga ett 
bostadshus i Stockholm än i Värnamo eller Båstad, om man jämför hus av samma standard.  
Att kvadratmeterpriset i Stockholm och andra tillväxtområden är mycket högre beror på att 
byggherrarna i dessa områden är beredda att betala ett högre pris. De vet att det finns kunder 
som är villiga att betala nästan hur mycket som helst i rätt läge. Om entreprenadkostnaden för 
att producera en kvadratmeter lägenhetsarea i genomsnitt varierar mellan 7 000 och 12 000 
kronor, beroende på standard, så vore det dumt att nöja sig med detta pris om det går att få ut 
mycket mer. En annan grundläggande orsak till den stora prisskillnaden mellan att bygga i 
tillväxtregionerna kontra övriga delar av landet är markpriserna. Om markägaren är 
kommunen, och de tar ut upp till 5 000 kronor per kvadratmeter byggrätt, är det omöjligt att 
bygga billiga bostäder med hyresrätt. De höga markpriserna tvingar byggherrarna att satsa på 
exklusiva bostäder för dem som betalar mest. För att det skall vara möjligt att producera 
bostäder för vanliga hushåll, krävs normalt att markpriset som högst ligger mellan 500 och  
1000 kronor per kvadratmeter. Den kommun som vill få billiga hyresrätter byggda kan inte 
sätta marknadsmässigt pris på sin mark. Priset måste sättas utifrån kommunens kostnader att 
tillhandahålla marken.37 
 
Priset på en produkt bestäms normalt av vad det har kostat att utveckla produkten, tillverka 
den och marknadsföra den. Ofta ingår i priset också ett utrymme för tillverkarens egen 
förväntade vinst. 
Om det är fler som vill köpa en produkt än det finns produkter kommer priset att stiga tills det 
blir balans mellan efterfrågan och tillgång.  
Omvänt gäller att om det är liten efterfrågan på en produkt måste producenten sänka sitt pris 
tills det finns tillräckligt många kunder som vill köpa. Om kunderna inte köper trots att 
producenten sänker priset kommer den att försvinna från marknaden. Priset på en vara är 
således inte detsamma som kostnaden för att producera den. Priset beskriver bara vad en kund 
vid ett visst tillfälle har varit beredd att betala för just den produkten. 38 
 
Begreppet kostnad är mer komplicerat och svårförklarat än priset.  
Tillverkarens kostnad för att tillverka en viss produkt är beroende av priserna för dagen för 
alla de komponenter och tjänster som krävs för att få fram den. Producentens kostnader 
varierar över tiden beroende på de avtal han träffar och de priser som han själv kan handla för. 
Dessa priser påverkas i sin tur av tillgång och efterfrågan på varje liten delkomponent vid det 
tillfälle den handlas upp.  
Det finns alltså inget direkt samband mellan producentens kostnader och det pris han begär, 
bara indirekt.39 
 

                                                 
36 Dombrow& Turnbull (1997) s 2 
37 http://www.byggkostnadsforum.se/templates/Page____99.aspx 2007.01.08 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Om vi för ett ögonblick bortser från bruksvärdessystemet och andra hyresreglerande åtgärder, 
så bestäms boendekostnaden av fastighetsägarens långsiktiga kostnader för kapital, skatter 
och försäkringar, drift och egen administration samt kostnader för underhåll och reparationer.  
Om fastighetsägarens kostnader ökar, så ökar även hans behov av att höja hyran.  
Ju längre en produkt håller utan att den behöver repareras eller bytas ut, desto lägre blir 
kostnaden på lång sikt. Därmed ökar möjligheten att erbjuda långsiktigt låga boendekostnader 
i motsvarande grad. Den långsiktiga kostnaden påverkas dessutom av hur mycket underhåll 
som krävs för att få en produkt att fungera långsiktigt och priset på detta underhåll.  
Självklart påverkas dock den långsiktiga kostnaden även av det pris jag har betalat för 
produkten från början.40  
  

2.1.2 Byggsektorn 
Byggsektorn beräknas genomgå en stor förändringsfas. Det står i SOU 2002:115, att ”ett 
systematiskt återförande av kunskap inom byggsektorn bara förekommer i begränsad 
omfattning och att den kunskap som finns är fragmenterad, svåråtkomlig och 
oöverblickbar”.41 En rapport från Byggkommittén ger förslag på ett utvecklingsprogram för 
en långsiktig förbättring av bygg, fastighets och anläggningssektorn. Hur sektorns 
attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet skulle kunna vidareutvecklas.42 Vidare står det att 
byggsektorns vilja att utvecklas och förbättras är större än på många år. Det har hänt mycket 
sedan Statens Byggkommission år 2002 lämnade sin rapport (SOU 2002:115). Alla måste 
hjälpa till inom byggsektorn om de skall kunna höja sin kompetens och produktivitet, sänka 
kostnaderna och utvecklas. Kommunikationen mellan de olika aktörerna på marknaden brister 
och samarbetet försvåras av kortsiktighet, där lägsta kostnadsförslag ofta antas, tider och 
priser är pressade. Viktig kunskap går ofta förlorad då ledande aktörer lämnar projektet och 
nya träder in. Denna brist på kunskapsöverföring är en av de största och viktigaste 
utmaningarna i utvecklingen av byggsektorn. När det gäller yrkesarbetarna inom byggsektorn 
har de anställda i generellt sett en lägre utbildningsnivå. Andelen med treårig 
gymnasieutbildning är densamma i byggsektorn som på arbetsmarknaden i övrigt. Längre 
utbildningar är däremot starkt underrepresenterade i byggsektorn. Endast ca 8 procent av de 
yrkesverksamma i byggsektorn har eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för 
arbetsmarknaden i sin helhet är ca 28 procent.43  

 

3. Hur går det till? 
Kapitel tre fungerar som bakgrund till undersökningen. Jag försöker förklara hur 
planeringsprocessen och exploateringsprocessen går till. Kapitlet syftar till att ge en större 
förståelse för de problem som kan uppstå på vägen från råmark till bostadsmark. Jag avser att 
även redogöra för kommunens roll och befogenheter, samt att ge en klar blid av hur 
markpriser sätts och hur byggmarknaden fungerar. Kapitel tre syftar till att sätta 
undersökningen i ett större perspektiv. 

                                                 
40 http://www.byggkostnadsforum.se/templates/Page____99.aspx 2007.01.08 
41 SOU 2002:115 s 25 
42 http://www.byggherre.se/sa/node.asp?node=665 2006.11.25 
43 SOU 2002:115 s 224 
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3.1 Mark 
Marken är indelad i fastigheter, i en fastighet ingår de byggnader och anläggningar som ligger 
på marken. Fastighetens värde är viktigt för vad marken ska användas till efter försäljning. 
Värdet på fastigheten bestäms av efterfrågan på marknaden, men till följd av regleringar 
gäller inte alltid marknadens pris.44 
Stockholms kommun har bedrivit en mycket aktiv markpolitik, sedan sekelskiftet har 
kommunen köpt in mark både inom kommunen och i förortskommuner som till exempel 
Bromma och Hässelby. Kommunens finansiella kris på 1980-talet, gjorde att kommunen i 
stort sett inte längre köper mark. Delar av det kommunala fastighetsinnehavet har också sålts 
av. Privata markägare har ökat, vilket medför att de privata aktörernas inflytande i den 
kommunala planeringen har ökat.45 
I samma takt som de kommunala markinnehaven minskar, minskar även kommunens 
möjlighet att påverka bostadsbyggandet. Men kommunen är ändå en betydande aktör i 
byggprocessen och har stor möjlighet att påverka vad som byggs.  
Kommunen har ofta flera olika roller, i egenskap av markägare, innehavare av planmonopol, 
aktör på bygg- och bostadsmarknaden och som tillstånds- och tillsynsmyndighet i olika bygg 
och miljöfrågor.46 Det avgörande för markens värde är betalningsviljan i ett visst läge. Därför 
är priserna nästan alltid högst i centrum och avtagande ut mot periferin.47 Ofta används 
ekonomiska modeller för att räkna ut lönsamhet och avkastning för marken.48  

3.1.1 Markpriser 
I genomsnitt motsvarar markkostnaderna i dag nästan 16 procent av produktionskostnaden för 
ett nyproducerat flerbostadshus.49 Det finns stora skillnader i avgifter på tjänster i samband 
med bostadsproduktion i olika kommuner i Sverige. 
Det kan handla om anslutningsavgifter för vatten och avlopp, engångsavgifter för el och 
fjärrvärme samt avgifter för bygglov- och bygganmälan. Kommunernas andel av 
hyreskostnaden är ganska stor, men skillnaden är också stor mellan olika kommuner. Boende 
i dyrare kommuner betalar ungefär 2 000 kronor mer per månad för en normalstor och 
likvärdig lägenhet jämfört med boende i en kommun som tar ut mindre av sina invånare.50 
Framför allt är det kommuner med tillväxt som driver kostnaderna uppåt. Kommuner med 
bostadsbrist tar ut betydligt högre priser för marken. Dagens problematiska planeringsprocess 
medför att utbudet minskar genom att färre företag har resurser att sätta igång ett 
bostadsprojekt, men även genom att mindre mark blir tillgänglig för bostadsbyggande.51 
 
Hög konkurrens på mark leder till höga markpriser.52 I kommuner där efterfrågan på bostäder 
är hög gör byggföretagen stora vinster, trots höga markpriser. I kommuner där konkurrensen 
på byggmarknaden trissar upp markpriset är invånarna inte lika villiga att betala ett högt pris 
för en bostad. I kommuner med lägre attraktivitet och därmed lägre markpriser kan företagen 
göra stora vinster genom att satsa på rätt målgrupp. Byggföretagen satsar gärna på att bygga 
bostäder för dem som är beredda att betala ett högre kvadratmeterpris. För att byggbolagen 
ska göra så stora vinster som möjligt räknas skillnaden mellan markpris och försäljningspris, 

                                                 
44 Hällqvist & Sundström (2002) s 7f 
45 Nyström (2003) s 35 
46 Ibid.  
47 Ibid. s 37 
48 Ibid. s 37f 
49 http://sr.se/Ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2005-08-02&Artikel=666458  2007.01.03 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid.  
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det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader. När markpriserna i Stockholm stiger, 
minskar vinsten trots ett högt försäljningspris. Sjöutsikt och närhet till naturområden har alltid 
en positiv inverkan på försäljningspriset medan bullerstörningar från motorvägar och större 
byggnader som stör utsikt alltid har en negativ inverkan.53 
 
Marken har ett förväntat värde som beror på markanvändningen. Om det finns förväntningar 
om ändrad markanvändning kommer värdet att öka i en progressiv kurva. Värdeökningen 
börjar vid förväntning om upprättande av översiktsplan och fortsätter tills detaljplanen antas. 
Ökningen sker i etapper under planläggningens gång. Markens värde ökar markant när en 
detaljplan antas och marken får ett säkert värde. När detaljplanen antas, ändras marken från 
råmark till rå tomtmark. Det sista steget i processen är när bygglov erhålls och marken är klar 
att bebyggas.54 Det finns en osäkerhet i vinsten som beror på osäkerheten i byggprojektets 
kostnader och i hur intäkterna vid försäljning kommer att bli. Om marken förvärvas tidigt i 
processen blir risken större, då det kan ta lång tid innan marken är byggklar. Innan 
detaljplanen antas finns det en processrisk, en risk att projektet inte kan genomföras. 
Markvärdet stiger ju längre planprocessen skrider och byggbolagen köper gärna marken så 
sent som möjligt. Under planprocessen finns en marknadsrisk som beror osäkerhet i intäkter 
och kostnader vid försäljning. Marknaden kan hinna ändras innan projektet kan påbörjas, 
risken för det blir större om planprocessen pågår längre. På grund av dessa risker är det svårt 
att bedöma projektets lönsamhet. Osäkerheten i intäkter beror på köparens preferenser och 
betalningsförmåga som kan ändras med tiden. Konjunkturläget påverkar byggkostnader och 
arbetskraft, det ger osäkerhet i kostnader. Dessa osäkerheter ökar ju längre tid planprocessen 
tar.55  
 
De höga priserna på mark hindrar bostadsbyggandet och kan delvis förklara bostadsbristen.56 
Det är tillväxtkommunerna som har den dyraste marken. Här har markpriset för bostadsrätter 
ökat med 457 procent på tio år. I kommuner med bostadsbrist är markpriset dubbelt så högt 
som snittet för landet. Markkostnaden utgör 15 procent av ett nytt flerbostadshus och 
motsvarar i snitt 850 kr av månadshyran. Kostnaden för marken är också den största delen, 
och där kommunerna kan påverka slutpriset. Men när kommunerna säljer mark för mellan ett 
1000-2000 kr per kvadratmetern så går det inte att hålla hyresnivån på max 6400 kr i månaden 
för en trerummare. Vilket är regeringens nivå för att ge investeringsbidrag. Priserna på 
tomtmark har i vissa fall mer än fyrdubblats de senaste tio åren.57 
 
För att köparen skall kunna förvärva mark till ett lågt pris innan detaljplanen antas måste 
denne känna till vad som påverkar intäkter och kostnader efter att detaljplanen antas. Köparen 
bör ta reda på vem som kan tänkas köpa bostäderna och vilken typ av bostäder som 
efterfrågas. Intäkterna kan också påverkas av områdets historia och kultur. Faktorer som den 
omgivande bebyggelsens utformning, närhet till centrala Stockholm, närhet till natur, service 
och kommunikation kan påverka hur attraktivt ett område blir. Byggkostnader och 
arbetskraftens kostnader påverkas av konjunkturen under hela projektet.58  
För att minska projektets osäkerhet måste köparen veta hur lång tid planprocessen kan ta och 
vilka faktorer som kan påverkar dess längd. Hur stabil den politiska situationen är i 
kommunen och bostadspolitiken som förs, kan vara avgörande för hur lång planprocessen 

                                                 
53 http://sr.se/Ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2005-08-02&Artikel=666458  2007.01.03 
54 Intervju med Lars Tenggren från Karlbro (2000) s 78ff 
55 Ibid. s 15 
56 http://www.byggkostnadsforum.se/templates/Page____99.aspx  2007.01.08 
57 Ibid. 
58 Andersson (1998) s 63ff 



 16 

blir.59 Många människor vill bo centralt vilket leder till en markbrist i de centrala delarna av 
kommunen. Den ökade efterfrågan på bostäder och bristen på byggbar mark i centrum pressar 
upp markpriserna. Med ökad efterfrågan kan byggföretagen ta ut högre priser vilket i sin tur 
leder till att de kan öka sina byggkostnader.60 Många faktorer kan påverka attraktiviteten i ett 
område, inte bara närheten till centrum. Attraktiviteten kan också bero på bebyggelsens 
utformning som anses viktigare än upplåtelseform och storlek på bostäder. Framförallt sjöläge 
och närhet till natur, kan ha stor betydelse för områdets attraktivitet. Människor har olika 
preferenser och rangordnar därför lägesfaktorer på olika sätt. Unga personer och äldre 
värdesätter närhet till kommunikation, centrum och service i högre utsträckning än vad 
barnfamiljer gör. Småbarnsfamiljer prioriterar närhet till ett bra daghem och skolor före närhet 
till kollektivtrafik och arbetsplatser.61  

3.1.2 Markpriser i Stockholm 
Det kommunala markpriset för flerbostadshus är markant högre i Stockholm än i övriga 
Sverige. (se figur 1, s.18) Markpriset i Stockholms kommun beror till stor del på 
avkastningsmöjligheten. Andra faktorer som påverkar markpriset kan förutom förväntade 
intäkter också vara kostnader och längden på planprocessen. Enligt Björn Bergebo på 
Markkontoret i Stockholm är det billigare att bygga industribyggnad än kontor och bostäder, 
som kostar ungefär lika mycket att bygga. Däremot skiljer sig intäktsförmågan mellan kontor 
och bostäder. Bostadsrättspriserna styr priserna på bostäder, men det är också där 
avkastningsförmågan som avgör priset. Ibland är priset på bostäder till och med högre än 
priset på kontor, priser på 11 000kr per kvadratmeter för bostäder förekommer idag, medan 
kontor kostar ungefär 6000kr per kvadratmeter på samma ställe.62 Bergebo menar vidare att 
det styrs helt av vad människor är beredda att betala för en viss lokalisering. En fastighet som 
är upplåten i bostadsrätter styrs av vad konsumenterna är beredd att betala för nyproduktion. I 
city är kontoren värda mer än bostäder, men i ytterstaden eller närförort är det ofta tvärtom. 
För butiker kan markvärdet vara 100 000kr per kvadratmeter för extremvärden i Stockholms 
city. Bostäder belägna i city är inte värda så mycket mer än på till exempel Kungsholmen där 
priset ligger på 15-16 000kr per kvadratmeter och för kontor ligger priset runt 25 000kr per 
kvadratmeter i city. Direkt utanför kan bostäder vara värda mer än kontor ibland tvärt om, det 
beror på olika omständigheter. I vissa områden är inte bostäderna populära, men det är väldigt 
bra förutsättningar för kontor. Parkeringsmöjligheter, kollektivtrafik, skyltvärde påverkar 
priset på kontor. Ett exempel är Ulvsunda som är mer populärt än Liljeholmen för 
kontorslokaler, trots Liljeholmens fördelar i kommunikation. Söderort är inte lika attraktivt 
för kontor eller även om platsen är bättre än någon annan i norrort, det kan bero på rykte och 
preferenser. Arlandastråket påverkar priset, det är enklare att ta sig till flyget. Det var prisras 
på kommersiell mark år1992-1993, sedan gick priset upp igen för att åter rasa år 2001 och 
sedan gå uppåt igen. Samma sak gällde inte för bostadsmarkanden, den hade inget ras på 
2000-talet, men däremot på 1990-talet.63  
 

                                                 
59 Andersson (1998) s 63ff 
60 Ibid. s 63ff 
61Andersson (1998) s 65, 179f 
62 Intervju med Bergebo MK(2006.11.22) 
63 Ibid. 
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Figur 1 kommunala markpriser för flerbostadshus. Källa: Modig (2005) 

3.1.3 Är prisnivån på mark ett hinder för bostadsby ggande?  

De flesta kommuner menar att nuvarande nivå på markpriset inte utgör hinder för 
nyproduktion av bostäder.64 Tjänstemännen menar att marken utgör endast en liten del av den 
totala produktionskostnaden vid bostadsbyggande och att markpriset därför är mindre 
intressant i sammanhanget.65 Enligt Bergebo är markkostnadens andel av de totala 
produktionskostnaderna vid nyproduktion av bostäder har ökat under de senaste åren, 
framförallt i tillväxtorter. På vissa orter utgjorde marken i genomsnitt 25 % av de totala 
produktionskostnaderna för åren 2000 till 2002. I Stockholms kommun menar man att 
markpriset inte utgör ett hinder för bostadsbyggandet. Det byggs mycket just nu för att möta 
den stora efterfrågan och konsumenterna får betala höga priser för bostäder i Stockholm. 
Kommunen tar in anbud på mark för bostadsrätter och det finns ett stort intresse, trots att 
anbuden ligger på upp emot11 000kr per kvadratmeter. Byggbolagen vet att de får avsättning, 
det finns ingen anledning för Stockholms stad att underprissätta marken. Det skulle inte 
komma konsumenten till godo utan endast byggbolagen. När det gäller hyresrätter kan 
Stockholms stad erbjuda tomträtter, då håller staden avgälden lite lägre än ett 
marknadsmässigt pris. Tidigare byggdes även bostadsrätter på tomträtterna, men är inte längre 
tillåtet.66  

3.1.4 Upplåtelseformens betydelse för markpriset 
Upplåtelseformens betydelse för markpriset skiljer sig åt mellan kommunerna. De flesta 
kommuner som menar att hyresrättsproduktion prioriteras och bör gynnas på något sätt. En 
metod är att ha olika priser på marken beroende på om den skall användas för att bygga 
hyresrätter eller bostadsrätter. Prisdifferentieringen grundar sig på behovet av fler hyresrätter 
samt vetskapen om att mark avsedd för hyresrätter har ett lägre avkastningsvärde än mark 
avsedd för bostadsrätter. Stockholm stad försöker stimulera hyresrättsproduktionen genom att 
ha lägre tomträttsavgälder för hyresrätt än för bostadsrätt. Den politiska viljan att bygga 
hyresrätter har lett till att staden infört ett system för gradvis infasning av full avgäld. 
Stockholm stad använder sig således av ett trappsystem för avgälden under de tio första åren. 
Första året betalas 10 procent av avgälden, andra året 20 procent och så vidare.67 

                                                 
64 Boverket (2005) s 38 
65 Ibid. s 38f 
66 Intervju med Bergebo (2006.11.22) 
67 Modig (2005) 11f 
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Enligt Calle Gustafson på NCC i Stockholm kostar det för byggbolagen ungefär lika mycket 
att bygga hyresrätter som bostadsrätter och hyresrätterna har i de flesta fall i stor sett samma 
standard som bostadsrätter.68  

3.2 Kommunen 
Kommunens egenskaper påverkar hur lång tid planprocessen tar, vilket i sin tur påverkar 
projektets risk.69 Kommunen eller kommunala bolag, kan vara byggherre och initiera 
uppförandet av bebyggelse. Kommunen spelar flera olika roller, vilket kan vara positivt då det 
skapar en samordning av verksamheterna som berör markanvändningen. Men det kan också 
vara ett problem, eftersom det finns en risk att kommunen blandar ihop sina olika intressen.  
Kommunen har normalt ansvar för allmänna platser, som gator, grönområden eller lekplatser.  
Ibland kan det vara flera kommuner involverade i markexploateringen, till exempel vid 
exploateringar i storstadsregionerna. I dessa fall spelar länsstyrelsen en roll som samordnare 
av kommunerna.70  För att exploateringen skall fungera, måste marknaden kompletteras med 
offentlig reglering på olika sätt.  Här spelar kommunen och lagstiftningen en stor roll, bland 
annat genom att planera markanvändningen och se till att det finns tillfredställande 
infrastruktur.71 Kommunen har inget vinstmaximeringskrav som motsvarar ett företags 
minimiavkastningskrav. Istället har kommunens styrande politiker som mål att få förtroendet 
att sitta kvar även i nästa mandatperiod. Förtroendet bygger till stor del på att de behov som 
finns inom olika områden uppfylls och att de finansiella medlen läggs på de verksamheter 
som bedöms vara angelägna för kommuninvånarna. För politikernas del innebär det bland 
annat att kunna jämka ihop markanvändningsfrågor på effektivaste sätt. Det kan lätt uppstå 
konflikter i frågor som rör markanvändning och förtätning eftersom det påverkar många 
människors boendesituation.72  
  
Kommunens politiska stabilitet i frågor som berör markanvändning påverkas bland annat av 
hur väl politikerna kan samarbeta och hur täta majoritetsskiftningarna är. Eftersom det råder 
stor markbrist i dag uppstår det lätt konflikter mellan olika markanvändningar, som friluftsliv, 
industrier, bostäder och infrastruktur med mera. En fråga är hur exploateringsmöjligheterna i 
kommunen ser ut. Finns det någon byggbar mark och i så fall, måste den saneras och till vilka 
kostnader? 73 Hur kommunens medborgare ställer sig till en exploatering och hur aktivt de 
kämpar mot den i form av överklagande av detaljplanen, påverkar också hur politikerna 
agerar.74 Ett bra samarbete mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen innebär att de 
vet vad politikerna önskar och vad det finns för resurser till att genomföra. På så sätt lägger de 
inte fram förslag som de vet att den andra inte skulle godkänna, och de förslag som läggs fram 
går ofta igenom med en gång. Att kommunikationen mellan nämndens ordförande och 
nämndens majoritet fungerar bra har också stor betydelse för hur smidigt beslut kan tas.75  
Förutsättningen för ett gott samarbete mellan kommun och projektutvecklingsföretag är att 
det finns ett förtroende mellan dem. Samarbetet underlättas om kontaktpersonerna från båda 
sidor har ett etablerat affärsförhållande och känner till varandra väl. Kontaktpersonerna måste 

                                                 
68 Intervju med Gustafson (2006.11.20) 
69 Hällqvist & Sundström (2002) s 6 
70 Kalbro, T (2000) s 5f 
71 Ibid.  s 6 
72 Andersson (1998) s 106 
73 Ibid.  
74 Ibid. 
75 Ibid. s 24f 
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också ha gehör för varandras kunskaper och viljor. När ett projekt inleds är det viktigt att 
företaget har förankrat projektet hos både tjänstemän och politiker.76  

3.2.1 Översiktsplan och Detaljplan 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen, den är obligatorisk. Planen kan innehålla kommunens vision och vara 
kommunens strategiska dokument för den framtida utvecklingen. 
Översiktsplanen innefattar allmänna intressen och kommunens miljösituation. Den är också 
ett handlingsprogram, som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsens utveckling i kommunen. I översiktsplanen framgår kommunens intentioner för 
användningen av mark och vatten. Översiktsplanen är vägledande och inte juridiskt bindande, 
när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt 
plan- och bygglagen, även när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör 
mark- och vattenanvändning i kommunen.77  
 
Översiktsplaneringens olika skeden:  
När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas ska kommunen samråda 
med länsstyrelsen, regionplaneorganen och andra kommuner som eventuellt berörs av 
förslaget. Det ska även finnas ett tillfälle till samråd för myndigheter eller enskilda 
medborgare som har ett intresse av förslaget. 
Efter samrådet ställs planen ut i minst två månader. Den som vill lämna synpunkter ska göra 
det skriftligt under tiden för utställningen. Översiktsplanen antas till slut av 
kommunfullmäktige, när kommunfullmäktiges beslut att anta eller ändra översiktsplanen har 
vunnit laga kraft, ska planen, planbeskrivningen, utlåtande och ett protokollsutdrag skickas 
med beslutet till Boverket, Länsstyrelsen, regionplaneorganen och andra kommuner som 
eventuellt berörs av förslaget. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige se 
över om översiktsplanen fortfarande är aktuell, då ska även Länsstyrelsen ge sin syn på 
planens aktualitet.78 Översiktsplanens visioner konkretiseras i detaljplanen. 
 
En detaljplan ska upprättas då större förändringar av mark- och vattenanvändningen sker eller 
för att reglera utformningen av bebyggelsen. Detaljplanen ska visa hur gränserna ser ut för 
allmänna platser, kvarter och vattenområden. Planen är juridiskt bindande för myndigheter 
och enskilda personer. Detaljplanen har en genomförandetid på minst fem år och högst 
femton år, under den tiden får planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja. Men det sker endast om det finns mycket starka skäl. Det kan vara på 
grund av nya förhållanden som inte kunde förutses vid planläggningen. Efter tiden för 
genomförandet får planen ersättas, ändras eller upphävas.79 Syftet med detaljplanen är att 
reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse, men också att reglera bevarandet av 
byggnader och miljöer eller förutsättningar för förnyelse och ombyggnad. I detaljplanen visas 
allmänna platser som gator, torg och parker. Planen visar även kvartersmark för bland annat 
bebyggelse, fritidsanläggningar, begravningsplatser och vatten. För att enklare förstå planens 
syfte brukar det finnas ritningar eller modeller. Innan beslut fattas ska förslag till detaljplanen 
ska ställas ut offentligt i minst tre veckor. Under den tiden kan man överklaga eller lämna 
skriftliga synpunkter. Det är kommunen som bestämmer när en detaljplan bör upprättas, det 
kallas det kommunala planmonopolet. En detaljplan ska uppföras vid ny bebyggelse, 
byggnader vars användning får en inverkan på omgivningen eller byggnader som skall 

                                                 
76 Kalbro, T (2000) s 9 
77 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1622 2006.12.03 
78 Ibid.  
79 Ibid. 
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uppföras i ett område där efterfrågan på mark är stor samt för bebyggelse som skall förändras 
eller bevaras.80  
 
Den allmänna uppfattningen är att mark som säljs av kommuner för bostadsändamål skall 
säljas till marknadspriser. I princip måste kommuner överlåta mark till externa köpare till 
marknadspris oavsett vad marken är bokförd till i kommunens redovisning. Läget har stor 
betydelse för priset på marken, den attraktivaste marken är ofta dyrare än mindre attraktiv 
mark. Det dyraste är många gånger sjö- eller havsnära lägen, oavsett om marken ligger 
centralt eller i kommunens ytterområde, detta gäller i synnerhet för villatomter. Sveriges 
högst värderade mark ligger i Stockholms innerstad.81  

3.3 Planeringsprocessen- från råmark till bostadsma rk 
Bebyggd mark utgör endast en liten del av den totala landarealen. Människans liv 
koncentreras till bebyggda områden och det är kring dessa områden de flesta konflikterna 
uppkommer i planeringsprocessen. Lite mer än hälften av den bebyggda marken är 
bostadsmark, lite mindre än en tredjedel är vägar och resten består av andra verksamheter som 
industri, handel eller offentlig service. Andelen obebyggd mark minskar, samtidigt som 
tätorterna växer, det betyder färre grönområden för invånarna.82 Vem som äger marken har 
betydelse för hur planprocessen initieras. Då exploatören äger marken inleds vanligtvis 
planprocessen på exploatörens initiativ. Då kommunen äger marken säljs den genom ofta 
genom en så kallad markanvisning.83  Planeringsprocessen innehåller flera olika 
planeringsnivåer, i första hand kommunala översiktsplaner och detaljplaner. Planprocessen är 
den process som leder från en projektidé till detaljplan.84 Även markkontoret anser att 
planprocessen kan vara en lång process. Efter att markägaren bestämmer att marken ska 
bebyggas, bjuds intressenter in. Om markägaren är kommunen säljs marken till den som 
kommer med bäst förslag eller till den som erbjuder mest pengar.85  
 
Planläggning av mark kan ibland påverka markens värde. Om detaljplanering sker i syfte att 
bygga bostäder leder det ofta till att markvärdet stiger. Om det finns planer på störande 
verksamheter som till exempel bilvägar, kan markvärdet istället sjunka.86 
Planeringsprocessens egenskaper kan vara förklaringen till förhållanden på den svenska 
marknaden som begränsar utbudet. Byggandet i Sverige domineras av ett litet antal stora 
exploatörer. Priserna på planlagd mark stiger kraftigt när efterfrågan på bostäder ökar. Det 
behöver dock inte vara de höga markpriserna i sig som leder till höga priser på den färdiga 
produkten. Planeringsprocessen är så trög att bara få markområden kommer ut på marknaden 
och endast ett fåtal projekt slutförs, vilket möjliggör höga priser på den färdiga produkten. Det 
i sin tur driver upp markpriserna.87 Det är mycket stor spridning i den tid som går från det att 
kommunen bestämmer sig för att börja planera tills det att spaden sätts i jorden. Skillnaden i 
tid ligger från knappt 6 månader till över 10 år. De planer som tar riktigt lång tid är i regel de 
som innebär att äldre villaområden förtätas. Det finns många olika intressen och konflikterna 
tenderar att göra processen lång. Ibland blir planen klar, men det blir ingen bebyggelse på 
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grund av försämrad konjunktur. Det finns inget skede som alltid tar lång tid – utom den tid det 
tar för regeringen att behandla ett överklagande.88  
  
Typer av faktorer som kan stoppa upp under planeringens gång: 
1. Lagstiftning, hur planprocessen ska genomföras och vad den ska innehålla styrs i stor 
utsträckning av lagstiftning. 
2. Organisation/system, hur lagstiftningen tillämpas med kommunala reglementen, förvaltar, 
politiska nämnder, remissinstanser, byggherrar, statligt intresse etc. Påverkar processens 
utformning. 
3. Intresse/prioritering, de inblandades prioritering av ett enskilt projekt styr i hög grad  
processens framåtskridande. Åtminstone om projektet har låg prioritet hos någon part. 
4. Arbetstid. Ibland beror tidsåtgången i processen på praktiskt arbete i någon form. Till 
exempel av skrivande, mätande eller ritande.  
5.Oenighet, det går tid till att komma överens. 
6. Teknikaliteter, planprocessens avancemang kan styras av faktorer som till exempel 
grundläggningsproblem, t-banetunnlar eller annat som påverkar processen. 
89 
 

Planprocessen initieras då byggföretaget börjar intressera sig för marken, företaget 
undersöker sedan eventuella exploateringsmöjligheter. Nästa steg är att kommunen ska 
upprätta en detaljplan för området. Byggföretaget tar fram skisser på projektet för att göra 
kommunen intresserad. Därefter gör kommunen en bedömning av förslaget och både politiker 
och tjänstemän uttalar sig. Kommunstyrelsen ger sedan i uppdrag åt byggnadsnämnden att 
påbörja planprocessen. Först då börjar den formella planprocessen (se bilden nedan).90 

 

 
 
 

 

 

 
 
Figur 2: Den formella planprocessen. Källa: Hällqvist & Sundström (2002) s 11 

3.4 Exploateringsprocessen 
”Markexploatering betyder att förändra och förnya markanvändningen inom ett visst område 
genom att uppföra bebyggelse och anläggningar.”91  
Markexploatering är en process som löper från det inledande initiativet tills dess att 
bebyggelsen är färdig. Varje ny bebyggelse och anläggning har både ekonomiska och 
miljömässiga krav.92 Markexploatering påbörjas i princip av två skäl, det första är att marken 
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utnyttjas på ett ineffektivt eller olämpligt sätt, därför vill man hitta ett bättre sätt att nyttja 
marken. Eller så finns det ett behov av mark för ett visst ändamål och man försöker hitta 
lämplig mark.93 Enligt det kommunala planmonopolet beslutar kommunen var, hur och när en 
detaljplan skall upprättas. Detta ger kommunen en stark förhandlingsposition som gör att 
byggherren kan styras ganska hårt, trots att kommunen inte är markägaren. I 
exploateringsavtalet bestäms bebyggelsens utformning och det klargörs vad som skall utföras 
och bekostas av kommunen respektive byggherren.94 Markexploateringar kräver stora 
investeringar, som till största delen utgörs av banklån. Stora värden låses i marken under en 
lång tid framöver. Byggherren skaffar en kredit för det kapital som behöver lånas under 
byggnadstiden. Men det är först när byggandet är klart som den verkliga byggkostnaden blir 
känd, och det långsiktiga lånebehovet kan bedömas.  

3.5 Byggmarknaden 
I Stockholm bestämmer kommunen vilken typ av bostäder som ska byggas, de eftersträvar en 
blandning av upplåtelseformer i kommunen. Kommunen kräver ofta att det byggs både 
bostads- och hyresrätter.  Enligt Gustafson blir lönsamheten för byggbolagen blir sämre då de 
tvingas bygga hyresrätter. Inte heller de stora byggprojekten som till exempel Hammarby 
sjöstad är speciellt lönsamma för byggbolagen. Det kommer ut många objekt på marknaden 
samtidigt, vilket drar ner priset. Det är dyrt att exploatera när många bolag bygger samtidigt. 
Men ändå vill byggbolagen finnas med i de stora sammanhangen.95  
Konkurrensfrågor inom byggsektorn har varit i ropen de senaste åren och en rad åtgärder har 
genomförts eller föreslagits. Eftersom det enligt konkurrensverket finns stordriftsfördelar vid 
tillverkning av vissa byggmaterial bli importkonkurrens viktig.96  
 
Byggherren måste uppfylla kommunens avtalsvillkor för att få köpa marken. Kommunen bör 
inte blanda ihop rollen som markägare med rollen som planmyndighet. Det betyder att 
kommunen inte kan ge en exploatör konkurrensfördelar genom att lova att en annan exploatör 
inte kommer att få uppföra en liknande verksamhet i närheten.97  
Inför planering av ny bebyggelse fördelar marknämnden stadens mark till olika byggherrar. 
Markanvisning definieras som: ”En option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få 
förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller 
annan exploatering inom visst markområde som staden äger.”98 
Direktanvisning av mark är den viktigaste metoden att anvisa mark för hyres- och 
bostadsrätthus eftersom det är den metod som ger kommunen störst inflytande över vad som 
ska byggas och för vem. Vid anbudsförsäljning är utgångspunkten främst att få så god 
avkastning som möjligt på kommunens mark. Markanvisningstävlingar är fördelaktiga då 
villkor för markens användning kan ställas och vara en förutsättning i tävlingen. En nackdel 
som uppgivits är att det är resurskrävande, såväl för kommunerna vid bedömning av bidrag, 
som för byggherrarna som ska ta fram bidragen. På en väl fungerande marknad leder ökad 
efterfrågan till att de befintliga företagen vill öka sin produktion och att nya företag söker sig 
till branschen för att få del av de stigande vinsterna. Om priserna stiger utan att produktionen 
ökar, vilket har förekommit inom byggbranschen, tyder det på att det finns något som hindrar 
företag från att komma in på marknaden. Det kan vara flera faktorer som hindrar etablering på 
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marknaden, till exempel höga investeringskostnader och att det är kostsamt att transportera 
vissa material.99 

3.5.1 Byggkostnader 
Byggkostnaderna kan minska med 20–30 procent, vilket skulle kunna sänka hyran med 2000–
3 000 kronor per månad utan att kvaliteten försämras.100  En förutsättning är bättre samverkan 
mellan alla aktörer i byggprocessen.101 Byggkostnaderna skiljer sig åt mellan olika kommuner. 
Förklaringar till dessa skillnader kan vara markpriser, upphandlingar och kommunal 
handläggning.102 Byggkostnaden kan ligga runt 10 000 till 30 000 kronor per kvadratmeter 
byggnadsyta. Kostnaden beror på läget, typ av byggnad och kvaliteten. Byggkostnaden i riket 
för flerbostadshus har ökat markant de senaste åren. 1968 var kostnaden 7300 kr per 
kvadratmeter (2002 års priser) och 2002 hade kostnaden ökat till 23 000 kr per 
kvadratmeter.103 
 

4 Fallet Stockholm 
I kapitel fyra redovisas undersökningen. Som jag tidgare nämnt handlar den om Stockholm 
och utvecklingen på bostadsmarknaden som en följd av markpriserna. Kapitlet börjar med att 
redogöra för bakgrunden till dagens situation som följs av en problembeskrivning. Jag 
redogör också för bygg- och bostadsmarknaden i Stockholm samt en beskrivning av 
Stockholm –Mälarregionen. Situationen på bostadsmarknaden i Stockholm får självklart 
konsekvenser för hela regionen.  
 
Under 1990-talet hade Stockholm en kraftig befolkningstillväxt med en ökning på 7 000 
invånare per år. Stockholm förväntas fortsätta växa med 5 000 invånare per år, vilket ställer 
krav på ett ökat bostadsbyggande de kommande åren. Andelen hyresrätter har sjunkit i 
Stockholm de på grund av omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter samt att de senaste 
fem årens nyproduktion utgjorts av en hög andel bostadsrätter. I Stockholms stad upplåts 
mark för flerbostadshus ofta med tomträtt. Staden har en detaljerad prislista där 
avgäldsunderlaget är bedömt till ca 70 % av marknadspriset för mark som skall bebyggas med 
bostadsrätt. Skall marken bebyggas med hyresrätter utgörs avgäldsunderlaget av mellan 40- 
65 % av marknadspris. Tomträttsavgälden är kopplad till en specifik upplåtelseform vilket 
innebär att den är olika för hyresrätter och bostadsrätter samt olika i olika lägen. Hyresrätten 
subventioneras då Stockholms stad använder sig av ett trappsystem för avgälden under de tio 
första åren. Första året betalas 10 % av avgälden, år 2 betalas 20 % osv. Detta innebär att 
marken i princip blir avgiftsfri de första fem åren. Stockholms stads har en 
markanvisningspolicy, där framgår bland annat villkor för markanvisning och på vilka 
grunder valet av byggherrar kan ske.104  
 

4.1 Stockholm idag: En problembeskrivning 
Tillgången på obebyggd mark är begränsad i Stockholms län. Det leder till att i princip all 
ledig mark kan vara intressant att bygga på. En förändring av markanvändning, till exempel 
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från industrimark till bostäder är därför vanlig. Stor del av den byggbara mark som ändå finns 
tillgänglig har dåliga markförhållanden och är svår att bebygga. Kostnaderna för byggbolagen 
blir då stora och i områden där markvärdet är lågt kan till och med kostnaderna överstiga 
intäkterna.105  
Enligt Bergebo råder det både bostadsbrist och markbrist i Stockholm, bristen på mark är som 
störst i cityområdet.106 Byggbolagen väljer då att istället bebygga de yttre delarna av staden, 
som Kungsholmen och Södermalm menar Gustafson. Attraktiva lägen är alltid efterfrågade, 
sjöutsikt och vattennära lokalisering är mest eftertraktat. Bostäder som byggts tidigare i 
Stockholms inner- och ytterstad har de senaste åren ökat markant i värde. 107   
Men trots att det finns en politisk vilja att bygga bostäder, gott om byggherrar och massor 
med bostadssökande människor, tar det lång tid att få fram nya bostäder. Längs vägen från idé 
till byggstart ska många säga sitt och risken för intressekonflikter är stor.108  
Det viktigaste vid planering av ny bebyggelse är detaljplanen. Processen för en detaljplan är 
komplicerad och innehåller många separata moment som ofta försenar hela projektet. Utöver 
tiden för utställning och laga kraftvinnande med mera går tid åt till kommunens interna 
hantering, byggherrarnas projektering, diverse undersökningar och utredningar och inte minst 
till diskussioner för att komma överens om projektets utformning.109  
 
I en större stad som Stockholm blir organisationen runt en planprocess stor och kan dra ut på 
tiden. Oenighet inom eller mellan byggherrens organisation, de kommunala förvaltningarna 
och de politiska nämnderna kan påverka tidsåtgången. Följden kan bli tidskrävande 
utredningar som annars inte hade behövts, tidskrävande omarbetningar eller att helt enkelt 
processen stannar upp. En planprocess i innerstan tar i genomsnitt dubbelt så lång tid som en i 
ytterstaden. Anledningen tycks vara att ju fler som måste tas hänsyn till i ett projekt, desto 
större är risken för förseningar. Från antagandebeslut till beslut hos länsstyrelsen tar det i 
genomsnitt tre månader och från länsstyrelsens beslut till regeringsbeslut tar det i genomsnitt 
sju månader. Överklagandebeskedet utgör i genomsnitt 20 % av den totala tidsåtgången för 
planer som överklagas till regeringen.110 Mycket tyder på att planprocessen har snabbats upp. 
Bland annat arbetar stadsbyggnadskontoret efter nya riktlinjer och använder inte program om 
planen stämmer överens med översiktsplanen.111  
 
4.1.1 Allmänna mål för bostadsbyggandet  
Det behövs fler bostäder i Stockholm och staden samarbetar med byggherrar om detaljplan 
och genomförande. Ambitionen är att fortsätta utveckla Stockholm samt att skapa 
förutsättningar att erbjuda invånarna en god och hållbar boendemiljö. Det innebär ett brett 
utbud av olika bostadstyper och upplåtelseformer.112 Stockholms stad är involverade på så sätt 
att de ska godkänna nybyggnation om det är en tomträtt. Annars avgör byggnadsnämnden vad 
som ska byggas. Ett stort projekt nu är Värtahamnen, där Stockholms stad ska bygga bostäder. 
Detaljplanen är ännu inte klar, det tar extra lång tid eftersom området ligger nära 
nationalstadsparken. Även i Hammarby Sjöstad fortsätter kommunen att bygga bostäder.  
Under mandatperioden 2002-2006 var policyn att staden ska motverka alla former av 
boendesegregation. Stadens bostadsområden ska därför innehålla en stor variation av både 
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upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter) och typer av lägenheter. Målet är att alla 
kategorier av människor ska ges möjlighet att bo inom alla delar av staden. Behovet av 
hyresrätter ska prioriteras och den kooperativa hyresrättens möjligheter ska beaktas.113  
 
Marken för hyresrättslägenheter ska upplåtas med tomträtt enligt de riktlinjer som 
Kommunfullmäktige beslutar. Mark för bostadsrättslägenheter kan säljas till marknadsvärdet i 
avvaktan på att Kommunfullmäktige tar ställning till nya avgäldsnivåer för 
tomträttsupplåtelse av dessa. I Stockholm växlar markupplåtelseformen med den politiska 
majoriteten. Representanterna för Stockholm uppger att när det är borgerlig majoritet säljs 
marken genom anbudsförfarande, och när det är socialdemokratisk majoritet säljs ingen mark 
för flerbostadshus, marken upplåts då med tomträtt.114  
 
Gatu- och fastighetsnämnden fördelar genom markanvisningsbeslut stadens mark till olika 
intressenter inför planering av ny bebyggelse. Markanvisningar kan ske antingen genom att 
staden direktanvisar ett område eller genom anbudsförfarande.  Vid hyresrätt görs 
direktanvisning enligt markanvisningspolicy, istället för att ta anbud. Även vid byggande av 
bostadsrätter görs i flertalet fall direktanvisning. Vid urvalet av byggherre beaktas tidigare 
genomförda projekt liksom nytänkande och låga boendekostnader. I den utsträckning 
markanvisningen kan utnyttjas för att pressa kostnader och gynna producenter som är villiga 
att bygga bostäder av god kvalitet till rimliga priser, så ske det ske. Vidare önskar staden bidra 
till att underlätta för nya bostadsproducenter att etablera sig på stockholmsmarknaden115.  
 

4.2 Bostadsmarknaden 
Byggandet av bostäder borde öka snabbt när efterfrågan stiger. Ökar bostadsbyggandet 
motverkar det också pris- och hyreshöjningar i det befintliga beståndet. Ett argument i 
Stockholmsdebatten för mer marknadsmässig hyressättning har just varit att det skulle 
underlätta den ekonomiska utvecklingen. Liknande argument ligger bakom den mer 
marknadsmässiga hyressättning som införts i Malmö.116 I nuläget bestäms hyrorna i det 
allmännyttiga bostadsbeståndet av den så kallade bruksvärdesprincipen, den ligger även till 
grund för hyrorna i de privata hyresvärdarnas bostadsbestånd. Detta betyder i praktiken att 
hyrorna i centrala lägen subventioneras på bekostnad av hyrorna i mer perifera lägen. 
Bruksvärdesprincipen är en metod för att minska bostadssegregationen. En avveckling av 
bruksvärdesprincipen har inletts men marknadsmässiga hyror har ännu inte tillåtits helt och 
hållet.117  
 
 På alla marknader finns vissa grundläggande regler, till exempel att en säljare inte får ta 
ockerpriser som utnyttjar motpartens utsatthet. Bortsett från sådana regler är det fri 
prissättning på de flesta varor.118 Det finns dock lagar som talar om hur höga hyror en 
fastighetsägare får ta ut. De fungerar på så sätt att hyrorna hålls nere i de attraktiva områdena, 
jämfört med vad hyran skulle vara om den bestämdes av utbud och efterfrågan. Att hyran nu 
är lägre än marknadshyran är tydligt eftersom det krävs många år i bostadskön för att få tag på 
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en billig lägenhet i Stockholm. I Sverige bestäms hyrorna i praktiken av förhandlingar mellan 
Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen.119 
 
Hyresregleringens roll för lågt bostadsbyggande kan lätt överskattas. Bostadsrätterna skulle 
vara de mest lönsamma och dominerande i attraktiva områden även om hyressättningen i 
nyproduktion varit friare. Orsaken är skatte- och subventionsreglerna, den stora mängden 
riskvilligt kapital hos hushållen och höginkomsttagarnas högre betalningsvilja för 
bostadsrätter. I mindre attraktiva områden är oftast efterfrågan inte tillräckligt stor för att göra 
vare sig bostadsrätter eller hyresrätter lönsamma att producera.120  

 

4.3 Byggmarknaden   
Enligt Gustafson gjorde hyresvärdarna och hyresrättsföreningen en överenskommelse om att 
för nyproduktionen skulle fastighetsägarna få ta ut mer betalt. Idag kan byggbolagen ta ut 17-
1800kronor per kvadratmeter och år. Men de höga priserna gör att det är svårt att hyra ut 
lägenheterna. När Hammarby byggdes på 1990-talet köpte HSB och JM den första markbiten. 
Den kostade då 2000 kronor per kvadratmeter. Idag skulle samma mark kosta 10 000 kronor 
per kvadratmeter. År 1998 sålde NCC nybyggda lägenheter i Saltsjökvarn för 10 500kronor 
per kvadratmeter, nu säljs bostäderna för 36 000kronor per kvadratmeter. 121   
 
Bergebo menar att det riktas stark kritik mot att subventionerna för att bygga hyresrätter, ska 
tas bort. De bolag som bygger hyresrätter anser att utan subventioner blir det för dyrt. Om 
hyresrätterna försvinner kan det på sikt bli problem med tillväxten. 122 
När NCC bygger bostadsrätter behöver de inte ligga ute med pengar, utan kan sälja av 
bostäderna snabbt säger Gustafson. Trots att det i Stockholm är väldigt höga priser på 
bostäder är det inte mer lönsamt att bygga där än i andra städer, då även markpriserna är 
väldigt mycket högre än i andra städer. Stockholm har nästan dubbelt så höga bostadspriser 
jämfört med Uppsala men det är inte dubbelt så lönsamt att bygga bostäder i Stockholm.123 
En rad olika faktorer påverkar hur dyrt ett visst projekt blir per kvadratmeter. Det är behov av 
marksanering, dåliga grundförhållanden, och behov av sprängningsarbeten. I regel finns 
stordriftsfördelar, åtminstone upp till en viss gräns. Det vill säga kostnaden per kvadratmeter 
blir högre för mindre projekt. Detta kan till viss del förklaras med att det finns vissa fasta 
kostnader.124  
 
Enligt siffror från Boverket för 2001 var genomsnittskostnaderna för mark i 
storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) 22 800 kr/kvm, medan kostnaderna i riket 
i övrigt var 14 700 kr/kvm. Kostnaderna var med andra ord 50 % högre i 
storstadsregionerna.125 Enligt Gustafson noteras idag priser uppåt 36 000kr/kvm i 
Stockholm.126 I takt med att efterfrågan på bostäder stiger tycks alla inblandade parter passa 
på att höja sina ersättningar. Kommunerna och andra markägare tar mer betalt för marken, 
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och kan höja anslutningsavgifter. Löner och materialpriser stiger. Entreprenörer och 
byggherrar tar bättre betalt.127 
 
Det kostar i princip inte mer att bygga ett bostadshus i Stockholm än i till exempel Uppsala, 
eller någon annan stans i Sverige. Att kvadratmeterpriset i Stockholm och övriga 
storstadsområden är så mycket högre än i andra delar av landet, beror på att byggföretagen i 
storstadsområdena har kunnat ta ut betydligt högre pris. En annan viktig orsak till den stora 
prisskillnaden är markpriserna. Att markpriserna i storstadsområdena ofta är betydligt högre, 
beror till viss del på att kostnaderna att tillhandahålla mark varit högre. Främst beror det på att 
betalningsviljan varit högre än i övriga landet.128  
Kostnadsutvecklingen på byggmarknaden förklaras av tre huvudfaktorer. Det är standard- 
eller kvalitetsutvecklingen, utvecklingen av faktorpriserna och utvecklingen av effektiviteten i 
byggandet.129 
 
Byggkostnad= standard + faktorpriser – effektivitet 
 
Uttrycket ovan förklarar utvecklingen av kostnaderna. Kostnaden delas upp i tre 
huvudfaktorer, där en ökning av standard och faktorpriser leder till högre byggkostnader, 
medan högre effektivitet sänker byggkostnaderna. Standard här, avser mer av 
byggnadstekniska förhållanden. Faktorpriserna mäts med faktorprisindex, vilket är en 
sammanvägning av priserna på de olika produktionsfaktorerna.130 Trots diskussionen om de 
höga byggkostnaderna i Sverige, indikerar de internationella jämförelserna som gjorts att 
Sverige står sig ganska väl i konkurrensen och att det i det perspektivet inte är så dyrt att 
bygga här.131 Även om det indikerar att kostnaderna relativt övriga Europa inte är så höga, 
upplevs ändå kostnadsutvecklingen som besvärande. En del av de förklaringarna kan sägas 
ligga i de institutionella förhållandena som byggsektorn verkar i.132  

4.4 Stockholm- Mälarregionen 
I Stockholm -Mälarregionen ingår Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro 
län och Västmanlands län.133 
Vilken befolkningsutveckling man kan räkna med i regionen styr vilket utbud av arbetskraft 
regionen får. Hur efterfrågan på utbildning eller bostäder utvecklas och vilken sysselsättnings- 
och ekonomisk utveckling som man kan räkna med. Samtidigt gäller det omvända, hur 
exempelvis den framtida arbets-, utbildnings- eller bostadsmarknaden blir påverkar också 
befolkningsutvecklingen.134  
Stockholm- Mälarregionen, som blivit alltmer integrerad utgör en stor och växande del av 
landets ekonomi. Regionen svarar idag för ca 33 % av Sveriges befolkning, ca 39 % av 
Sveriges BNP och en ännu större andel av de växande näringarna.135 Sedan 1980 har 
regionens befolkning vuxit med i genomsnitt 0, 6 procent per år.136 Länsstyrelsernas 
befolkningsprognos visar på att denna skillnad i befolkningstillväxt med stor sannolikhet 
också kommer att förlängas och till och med förstärkas något de närmaste decennierna. 
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Prognosen innebär att regionens befolkning ökar med nästan 500 000 invånare fram till år 
2020.137 En sådan utveckling leder till en växande bostadsmarknad. För att uppskatta hur 
många bostäder som behöver byggas har länsstyrelserna i Stockholm- Mälarregionerna 
genomfört en behovsanalys. Resultatet visar att det på 25-30 års sikt kommer att behöva 
byggas uppemot en halv miljon nya bostäder i Stockholm- Mälarregionen. Det motsvarar 
nästan 20 000 nya bostäder per år, vilket kan jämföras med dagens nivåer på knappt 10 000. 
Merparten av detta behov är koncentrerat till Stockholm och Uppsala. För att uppskatta hur 
stort det förväntande bostadsbyggandet kan komma att bli har länsstyrelserna genomfört en 
marknadsanalys vars prognoser baseras på prisutvecklingen på bostäder. Resultatet av 
marknadsanalysen visar att det förväntande bostadsbyggandet kan uppgå till 340 000-380 00 
lägenheter fram till år 2030 vilket motsvarar ett årligt genomsnitt på 13 000-14 000 lägenheter. 
En jämförelse mellan behovsanalysen och marknadsanalysen visar på ett årligt underskott på 
4000-6000 bostäder per år från år 2004 till 2030. Bostadsunderskottet kan innebära en 
bromsande effekt på den ekonomiska tillväxten i regionen och därmed för hela landet.138 
 
Sedan 1980 har sysselsättningen i Stockholm- Mälarregionen ökat med igenomsnitt 0,4 
procent per år. Sysselsättningen i Stockholm- Mälarregionen beräknas växa med drygt 0,5 
procent per år fram till år 2020, medan motsvarande tillväxt i övriga landet kommer att 
begränsas till 0,1 procent per år.139 Med en högre tillväxt i regionens sysselsättning kommer 
också den ekonomiska tillväxten att bli högre än i övriga landet. Med detta följer växande 
hushållsinkomster och ökad efterfråga på bostäder.140 Under senare år har utvecklingen i 
framförallt Stockholm hämmats av tilltagande flaskhalsproblem inom bostadsmarknad och 
infrastruktur. Det har medfört en ökad omflyttning till närliggande kommuner utanför 
Stockholms län, vilket gör att bostadsbristen har brett ut sig även till kranskommunerna 
utanför Stockholms län.141  
 
Stockholms stad äger lite mer än 70 procent av marken, av det är endel grönområden och 
gator, men det är ändå mycket som är typisk kvartersmark. Markkontoret förvaltar, utvecklar 
och exploaterar stadens mark.142 Enligt Bergebo äger staden stora delar av city. Under 1950 
och 1960-talet genomförde staden en ombyggnad av city. Då revs gamla hus och 
tunnelbanesystemet byggdes. Staden köpte då in stora delar av city, nu finns ungefär hundra 
tomträtter.143 Markanvisningarna tidsbegränsas till högst två år från Gatu- och 
fastighetsnämndens beslut. Om inte en bindande överenskommelse om exploatering med 
stadens standardvillkor träffats inom dessa två år står det staden fritt att göra en ny 
markanvisning. Förlängning kan medges om förseningen inte beror på byggherren. Stadens 
ska även ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om byggherren 
uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
avsågs vid markanvisningen eller om staden och byggherren inte kan komma överens om 
priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning.  Byggherren står för 
all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet.  Projekt som avbryts till följd av beslut 
under detaljplaneprocessen ger ej rätt till ny markanvisning som kompensation. På stadens 
begäran ska byggherren upplåta specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa 
kategoribostäder. Markanvisningar får inte överlåtas utan stadens medgivande.  Den som 
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erhåller markanvisning för hyresrätt ska ha avtal med Bostadsförmedlingen i samband med 
anvisningen Generella krav av Kommunfullmäktige eller Gatu- och fastighetsnämnden, vilka 
fattats eller kommer att fattas och som gäller vid tidpunkten för markanvisningen, ska följas, 
som t ex att integrera olika former för socialt boende och specialbostäder 
i nya bostadsprojekt, att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med 
funktionshinder, att följa stadens program för ekologiskt byggande etc.144 
 

5 Konsekvenser av markutnyttjandet 
I detta kapitel redogör jag för de socioekonomiska konsekvenserna av markutnyttjandet. 
Markexploatering får konsekvenser för invånarna. Det handlar inte bara om ökade 
boendekostnader utan också om hinder på byggmarknaden, segregation, hyresregleringar och 
mycket mer. Uppsatsen visar att gentrifieringen av innerstan som diskuterades i teorin kan 
leda till ökad segregation som i sin tur kan vara en tillväxthämmande faktor för regionen. I 
uppsatsen har jag hitta fler slutsatser än dem som svarar mot syftet, om detta handlar kapitel 
fem.  
 
En konsekvens av markutnyttjandet är hinder för etablering på byggmarknaden. På en väl 
fungerande marknad leder ökad efterfrågan av bostäder till att företagen vill öka sin 
produktion och att nya företag söker sig till branschen. Om priserna stiger utan att 
produktionen ökar, tyder det på att det finns något som hindrar nya företag från att komma in 
på marknaden. Konkurrensverket bekräftar detta och framhåller att det finns hinder för 
etablering på byggmarknaden. Dessa etableringshinder gör det möjligt för priserna att öka 
samtidigt som efterfrågan stiger. Det kan finnas flera orsaker till etableringshinder på 
marknaden, som exempelvis höga investeringskostnader och höga kostnader för att 
transportera material. Därmed finns det endast utrymme för ett litet antal aktörer på 
marknaden. 145  
 
Det oklart hur ändringar i hyresregleringen påverkar segregationen. Effekterna av en 
hyresreglering kan lätt överskattas. Inte minst med tanke på att på hyresvärdens rätt att välja 
hyresgäst, svarta marknader och ombildning till bostadsrätter. Dessutom överskattas ofta 
effekterna av en marknadsanpassning av hyrorna. Det finns inte tillräckligt många rika 
hushåll för att alla hyror i en stads centrala delar skall bli skyhöga. Stora hyresskillnader 
mellan olika områden och lägenheter inom stadskärnan kan förväntas, vilket i sig öppnar 
möjligheter för den som har lägre inkomster. Prioriterar man läget men är beredd att acceptera 
brister i andra avseenden exempelvis mindre yta och buller. Därför kommer det med stor 
sannolikhet finnas möjligheter för dem med lägre inkomster även vid en friare hyressättning. 
Det finns andra åtgärder för att minska segregationen, som olika bidragssystem eller särskilda 
subventioner till hyresvärdar som hyr ut till vissa grupper. Det finns många sådana exempel 
från andra länder. Parterna på bostadsmarkanden (Hyresgästföreningen, SABO, den 
allmännyttiga bostadsföreningen och Sveriges fastighetsägare) har lagt fram ett gemensamt 
förslag. Det innebär att det ska finnas särskilda överenskommelser om hyressättning i 
nyproduktion. De föreslår också att man ska kunna ha olika hyror i samma hus, det vill säga 
en hyra för den som flyttar in i en ledig lägenhet och en annan hyra för befintliga hyresgäster. 
Det öppnas även för en anpassning av hyrorna i befintliga kontrakt till mer marknadsmässiga 
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nivåer, om än långsamt. Den aspekten har dock mindre betydelse ur 
bostadsbyggnadssynpunkt.146 
 
Ökad segregation är en tillväxthämmande faktor, vilket kan leda till problem för 
arbetskraftsförsörjningen inom framförallt lågavlönade serviceyrken. Minskad rörlighet på 
bostadsmarknaden kan leda till minskad rörlighet på arbetsmarknaden, minskad 
nettoinflyttning av framförallt yngre personer och därmed lägre sysselsättningsutveckling. Det 
kan också leda till försämrade matchningsmöjligheter på arbetsmarknaden, vilket kan leda till 
sämre möjligheter till specialisering och därmed lägre produktivitet, ökad vardagsfriktion och 
osäkerhet med risk för lägre barnafödande som följd och pris- och lönestegringar. 
Prisutvecklingen på bostäder påverkas starkt av tillgängligheten till arbetsplatser. En positiv 
prisutveckling är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad och fortsatt 
bostadsbyggande. En väl fungerande bostadsmarknad är i sin tur beroende av att det finns ett 
effektivt transportsystem för arbetspendling.147  

6 Resultat 
Ambitionen med uppsatsen har varit att studera markprisets utveckling i Stockholm och de 
konsekvenser markpriset får på bostadsmarknaden. Stockholm växer och efterfrågan på 
bostäder ökar, men bostadsbyggandet motsvarar inte efterfrågan. Att kunna erbjuda ett 
attraktivt boende är viktigt för att arbetskraften ska flytta till regionen även i framtiden. 
 
Uppsatsens syfte var att ta reda på om markpriserna kan vara ett hinder för bostadsbyggandet. 
Samt att söka förklaringar till prisbildningen på mark i Stockholm.  
 
Frågeställningarna var: 
Är markpriserna i Stockholm ett hinder för bostadsbyggandet? 
Vad förklarar prisbildningen på mark i Stockholms stad? 
 

6.1 Är markpriserna i Stockholm ett hinder för bost adsbyggandet? 
Mycket pekar på att markpriset är ett hinder för bostadsbyggandet. Men det som stoppar upp 
bostadsbyggandet i Stockholm verkar vara en trög planprocess. 
Kommunen menar att markpriset endast utgör en liten del av alla byggkostnader samt att 
byggbolagen trots priset köper mark i Stockholm. Vilket de inte skulle göra om det inte var 
lönsamt. Stockholms stad menar också att sänkta markkostnader från deras sida endast skulle 
innebära minskade kostnader för byggbolagen. Invånarna i staden skulle inte få köpa billigare 
bostäder, då byggbolagen tar ut så höga priser som möjligt. 
Det kostar egentligen inte mer att bygga bostäder i Stockholm än någon annanstans i Sverige. 
Att bostadsbyggandet är så mycket dyrare i Stockholm beror på att byggföretagen har kunnat 
ta ut betydligt högre pris. En viktig orsak till den stora prisskillnaden är markpriserna. Att 
markpriserna i storstadsområdena ofta är betydligt högre, beror till viss del på att kostnaderna 
att tillhandahålla mark varit högre. Främst beror det på att betalningsviljan varit högre än i 
övriga landet.  
 
Bristen på konkurrens på byggmarknaden kan vara en anledning till höga bostadspriser. 
De höga markpriserna medför att byggföretagen satsar på att bygga bostäder för dem som är 
beredda att betala ett högre kvadratmeterpris. En grundläggande orsak till den stora 
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prisskillnaden mellan att bygga i tillväxtregionerna kontra övriga delar av landet är 
markpriserna. Den kommun som vill tillmötesgå ett ökat tryck efter billiga hyresrätter bör inte 
sätta ett marknadsmässigt pris på sin mark. Priset måste sättas med utgångspunkt från 
kommunens kostnader att tillhandahålla marken, med påslag för en skälig vinst. 
Stockholms stad använder sig av marktilldelning och tomträtter för att hålla nere kostnaden på 
bostäder. Det förekommer budgivningar även på tomträtter, de säljs till högstbjudande. 
Markpriset är så högt i Stockholm att det är riskabelt för byggbolagen att starta nya 
byggprojekt.  
Byggandet av bostäder är en reaktion på efterfrågan. Det finns även ett inbördes förhållanden 
mellan näringsliv, arbetstillfällen, befolkning och bostadsbestånd. När efterfrågan på 
arbetskraft ökar medför det oftast att både befolkningen och hushållsinkomsterna ökar. Det i 
sin tur kan skapa ökad efterfrågan på bostäder och tjänster. Om det råder brist på attraktivt 
boende kan följden bli att människor väljer att inte flytta till en ort. Det kan i sin tur verka 
verkar hämmande på befintliga företag och det förhindrar nyexploateringar i staden.  
 
Om alla aktörer i byggprocessen kunde samverka bättre skulle byggkostnaderna kunna 
minska med 20–30 procent, vilket skulle kunna sänka hyran med 2000 –3 000 kronor per 
månad utan att sänka kvaliteten.   
Byggkostnaderna skiljer sig åt mellan olika kommuner. Förklaringar till dessa skillnader kan 
vara markpriser, upphandlingar och kommunal handläggning.  
Då tillgången på obebyggd mark är begränsad i Stockholms län, blir i princip all ledig mark 
intressant att bygga på. En stor del av den byggbara mark som finns tillgänglig har dåliga 
markförhållanden och är svår att bebygga. I områden där markvärdet är lågt kan till och med 
kostnaderna överstiga intäkterna.  
 

6.2 Vad förklarar prisbildningen på mark i Stockhol ms stad? 
Om markens värde kan öka genom att ändra den befintliga markanvändningen så kommer det 
att ske. Så länge det finns räntegap att stänga i Stockholm kommer det finnas intressenter på 
byggmarknaden. Resultatet visar att det finns en mängd olika faktorer som förklarar 
markpriset i Stockholm. Efterfrågan på bostäder ökar, vilket medför att priserna på byggklar 
mark stiger kraftigt. Vid försäljning av mark blir priset högt om det vid tillfället inte finns 
mycket mark att köpa. Priset på den mark som ännu inte gått igenom planeringsprocessen kan 
istället sjunka.  
Planeringsprocessens längd gör att endast ett fåtal projekt blir byggda och endast några få 
markområden kommer ut på marknaden, vilket också påverkar markpriset.  Då efterfrågan är 
större än utbudet skapas möjligheter att ta ut höga priser på den färdiga produkten, vilket i sin 
tur driver upp markpriserna. Betalningsviljan för mark avgörs till stor del av 
avkastningsmöjligheten, markpriset och längden på planprocessen.  
I takt med att efterfrågan på bostäder stiger passa alla inblandade parter på att höja sina 
ersättningar. Kommunerna och andra markägare tar mer betalt för marken, och kan höja 
anslutningsavgifter. Löner och materialpriser stiger. Entreprenörer och byggherrar tar bättre 
betalt. 
 
Mycket pekar på att planeringsprocessen tar för lång tid. Det skapar en osäkerhet hos 
byggbolagen och hindrar mindre bolag från att komma in på marknaden. De risker som finns 
under planprocessen beror på vilken bostadspolitik kommunen för och hur stabil den politiska 
situationen i kommunen är. Planeringsprocessens egenskaper kan vara en stor del av 
förklaringen till det begränsade utbudet på den svenska bostadsmarknaden.  
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Även överklagandet av byggplaner upplevs av Stockholms stad som ett problem. Följden blir 
att processen tar längre tid och det blir en stor kostnad för samhället. Det finns förslag på 
förändringar i plan- och bygglagen som ska minska dessa problem, genom att göra 
planprocessen mer flexibel.  
 
Ytterligare konsekvenser av den långa planeringsprocessen är att konjunkturen kan hinna 
vända innan projektet är klart. Ett stort företag klarar de ekonomiska effekterna. De mindre 
företagen vågar inte ta på sig för stora projekt då de är medvetna om riskerna. Det finns ett 
samband mellan långtdragen planeringsprocess, antalet byggda bostäder och priser på färdiga 
bostäder. En besvärlig planeringsprocess är en av orsakerna till att en fördröjning av att 
efterfrågan på bostäder leder till ökat byggande. Den fråga som har störst relevans för själva 
plan- och byggprocessens längd är förseningar i plan- och byggprocessen. En kortare 
planeringsperiod behöver inte innebära en sämre kvalitet på detaljplanen. Tänkbara effekter 
av en osäker och dåligt fungerande planeringsprocess kan vara, att endast de mest attraktiva 
projekten genomförs. Samt att byggherrarnas avkastningskrav stiger och innebär att de projekt 
som genomförs måste vara så pass lönsamma att de i praktiken täcker kostnaderna för de 
projekt som misslyckas. 
 

7 Diskussion 
Jag avser att i diskussionen föra ett vidare resonemang om uppsatsens resultat, jag bygger 
diskussionen på resultatet som redovisats i kapitel sex. 

7.1 Stockholm- Mälarregionen  
Stockholm- Mälarregionen utgör en stor och växande del av landets ekonomi. Även regionens 
befolkning ökar kraftigt varje år vilket leder till en växande bostadsmarknad. De närmaste 25-
30 åren behövs en halv miljon nya bostäder i Stockholm- Mälarregionen. Det innebär en stor 
ökning mot dagens bostadsbyggande. Den största delen av det ökade behovet är koncentrerat 
till Stockholm och Uppsala. Prisutvecklingen på bostäder påverkas starkt av tillgängligheten 
till arbetsplatser. En positiv prisutveckling är en förutsättning för en fungerande 
bostadsmarknad och fortsatt bostadsbyggande. De senaste åren har nettoflyttningen till Stock-
holmsområdet sjunkit kraftigt, troligen till följd av lågt bostadsbyggande, höga priser och stor 
bostadsbrist. I övriga Mälarregionen däremot har nettoflyttningen ökat. Det är svårt att ha en 
bestämd uppfattning om den fortsatta utvecklingen. Ett ökat bostadsbyggande kan ge 
möjlighet till ökad inflyttning till Stockholmsregionen.  
Under 1990-talet hade Stockholm en kraftig befolkningstillväxt med en befolkningsökning på 
7 000 invånare per år. Stockholm förväntas fortsätta växa med 5 000 invånare per år, vilket 
ställer krav på ett ökat bostadsbyggande de kommande åren. Det rådande bostadsunderskottet 
kan innebära en bromsande effekt på den ekonomiska tillväxten i regionen och därmed för 
hela landet.  Andelen hyresrätter har sjunkit i Stockholm de på grund av omvandlingen från 
hyresrätter till bostadsrätter samt att de senaste fem årens nyproduktion utgjorts av en hög 
andel bostadsrätter. För att Stockholm ska fortsätta växa, behövs ett varierat utbud av bostäder 
för att möta efterfrågan från befolkningen, det innebär både hyres- och bostadsrätter. 

7.2 Markpris 
Betalningsviljan för marken beror på byggbolagens avkastningsmöjlighet, markpriset och 
längden på planprocessen.  
De höga priserna på mark hindrar bostadsbyggandet och kan delvis förklara bostadsbristen i 
Stockholm. Priserna på tomtmark har i vissa fall mer än fyrdubblats de senaste tio åren.  
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I genomsnitt motsvarar markkostnaderna i dag nästan 16 procent av produktionskostnaden för 
ett nyproducerat flerbostadshus. Det är i landets tillväxtkommuner som marken är dyrast.  
 
Den obebyggda marken har ett visst värde som beror på den nuvarande markanvändningen. 
När förväntningar om ändrad markanvändning uppstår kommer värdet att öka. 
Eftersom det råder efterfrågan på bostäder i Stockholm, konkurrensen på byggmarknaden är 
dålig och konkurrensen om marken är stor, blir följden höga markpriser. 
När kostnaderna överstiger intäkterna uppstår ett negativt markvärde. Det kan hända i ett 
område där skillnaden mellan markpris och försäljningspris är liten och där byggkostnaderna 
är höga. Negativa markvärden kan uppstå när ett projekt inleds i en högkonjunktur, men säljs 
i en lågkonjunktur. 
 
När kommunerna säljer mark dyrt blir det svårt för byggbolagen att hålla hyresnivån låg.  
I vissa kommuner där efterfrågan på bostäder är hög gör byggföretagen stora vinster, trots 
höga markpriser. I andra kommuner där konkurrensen på byggmarknaden trissar upp 
markpriset är invånarna inte lika villiga att betala ett högt pris för en bostad. Byggföretagen 
satsar gärna på att bygga bostäder för dem som är beredda på att betala ett högre 
kvadratmeterpris. För att byggbolagen ska göra så stora vinster som möjligt räknas skillnaden 
mellan markpris och försäljningspris, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader. 
När markpriserna i Stockholm stiger, minskar vinsten trots ett högt försäljningspris. De högsta 
försäljningsprisen får byggbolagen på lägenheter nära centrum och på naturnära bostäder med 
sjöutsikt. Medan bullerstörningar från motorvägar och större byggnader som stör utsikt alltid 
har en negativ inverkan.  
Kommunernas andel av hyreskostnaden är långt ifrån försumbar, men skillnaden är också stor 
mellan olika kommuner. Framför allt är det kommuner med hög tillväxt som driver 
kostnaderna uppåt. Kommuner med bostadsbrist tar ut betydligt högre priser för marken. 
Överklaganden är vanliga och gör planeringsprocessen mer långdragen i samband med 
förtätning av befintlig bebyggelse.  
Eftersom kommunen har planmonopol har de en bra förhandlingsposition. De kan ålägga ett 
byggföretag att bygga en viss andel hyresrätter. Kommunen kan också ge byggföretaget i 
uppdrag att iordningställa omkringliggande områden.  
 
I lågkonjunktur kan byggföretagen ha svårt att sälja sina färdigbyggda lägenheter. Resultatet 
blir tomma bostäder som belastar balansräkningen. Vid en sådan tidpunkt köper inte 
byggföretagen mark som inte går att belåna, vilket leder till att markpriserna sjunker.  
I de fall kommunerna tar ut självkostnadspris har det självklart stor betydelse om 
självkostnaden är högre eller lägre än marknadspriserna. Är självkostnaden lägre innebär det 
att kommunen kan påverka produktionskostnaderna genom lägre markkostnad. Är 
självkostnaden istället högre än marknadspriset innebär det att en finansiell förlust uppstår för 
kommunen. I de fall självkostnaden är lägre än marknadspriset, innebär det i princip att 
kommunen subventionerar byggandet på det lokala planet. Ett lågt pris leder dock sannolikt 
till att byggandet stimuleras och att eventuella obalanser byggs bort.  
Direktanvisning av mark är den viktigaste metoden att anvisa mark för hyres- och 
bostadsrätthus eftersom det är den metod som ger kommunen störst inflytande över vad som 
ska byggas och för vem. Vid anbudsförsäljning är utgångspunkten ofta främst att få så god 
avkastning som möjligt på kommunens mark. 
I markkostnaden kan kommunerna påverka slutpriset. Kommunerna anser dock att det inte är 
markpriset, utan planprocessen som hindrar bostadsbyggandet.  
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Kommunens politiska stabilitet i frågor som berör markanvändning påverkas bland annat av 
hur väl politikerna kan samarbeta och hur täta majoritetsskiftningarna är. Eftersom det råder 
stor markbrist uppstår det lätt konflikter mellan olika markanvändningar, som friluftsliv, 
industrier, bostäder och infrastruktur med mera. Hur kommunens medborgare ställer sig till en 
exploatering och hur aktivt de kämpar mot den i form av överklagande av detaljplanen, 
påverkar också hur politikerna agerar. 
 
På en väl fungerande marknad leder ökad efterfrågan till att de befintliga företagen vill öka 
sin produktion och att nya företag söker sig till branschen för att få del av de stigande 
vinsterna. Om priserna stiger utan att produktionen ökar, tyder det på att det finns något som 
hindrar företag från att komma in på marknaden. Det kan vara flera faktorer som hindrar 
etablering på marknaden, till exempel höga investeringskostnader och att det är kostsamt att 
transportera vissa material. 
 

7.3 Planprocessen 
I en större stad som Stockholm blir organisationen runt en planprocess stor och kan dra ut på 
tiden. Oenighet inom eller mellan byggherrens organisation, de kommunala förvaltningarna 
och de politiska nämnderna kan påverka tidsåtgången. Följden kan bli tidskrävande 
utredningar som annars inte hade behövts, tidskrävande omarbetningar eller att helt enkelt 
processen stannar upp. En planprocess i innerstan tar i genomsnitt dubbelt så lång tid som en i 
ytterstaden. Anledningen tycks vara att ju fler som måste tas hänsyn till i ett projekt, desto 
större är risken för förseningar. Från antagandebeslut till beslut hos länsstyrelsen tar det i 
genomsnitt tre månader och från länsstyrelsens beslut till regeringsbeslut tar det i genomsnitt 
sju månader. Överklagandebeskedet utgör i genomsnitt 20 % av den totala tidsåtgången för 
planer som överklagas till regeringen. 
Dagens problematiska planeringsprocess medför att utbudet minskar på flera sätt, dels genom 
att färre företag har resurser att sätta igång ett bostadsprojekt, dels genom att mindre mark blir 
tillgänglig för bostadsbyggande. 
I en kommun där planprocessen tar lång tid finns en risk för att planprocessen går över två 
konjunkturer. Många kommuner tenderar dessutom till att lägga på för höga kostnader vid 
exploateringen under högkonjunkturer.  
Om byggföretagen köper marken innan detaljplanen är klar, medför det en större risk 
samtidigt som de kan tillgodogöra sig hela markvärdesstegringen.  
 
Planprocessen tar generellt för lång tid. Både kommunen och byggföretaget måsta vara 
medvetna om att planprocessen tar 2-4 år. Ju längre tid planprocessen tar desto större blir 
osäkerheten för hur lönsamt projektet kommer att bli. Ett sätt att förkorta planprocessen kan 
vara att lägga fram ett förslag som är väl genomtänkta för att fånga kommunens intresse och 
för att minska risken för att komplettering måste ske i efterhand.  
Genom att upprätta bra relationer med företrädare för kommunen undviker byggföretagen att 
lägga fram förslag som kommunen inte är intresserad av att genomföra.  
Risken att planen kommer att överklagas är större i områden där befolkningen anser att deras 
bostad kan minska i värde på grund av den nya bebyggelsen.   
 
Planeringsprocessens egenskaper kan vara förklaringen till förhållanden på den svenska 
marknaden som begränsar utbudet. Byggandet i Sverige domineras av ett litet antal stora 
exploatörer. Priserna på planlagd mark stiger kraftigt när efterfrågan på bostäder ökar. Det 
behöver dock inte vara de höga markpriserna i sig som leder till höga priser på den färdiga 
produkten. Planeringsprocessen är så trög att bara få markområden kommer ut på marknaden 
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och endast ett fåtal projekt slutförs. Vilket möjliggör höga priser på den färdiga produkten. 
Det i sin tur driver upp markpriserna. Det är mycket stor spridning i den tid som går från det 
att kommunen bestämmer sig för att börja planera tills det att spaden sätts i jorden. Skillnaden 
i tid ligger från knappt 6 månader till över 10 år. De planer som tar riktigt lång tid är i regel de 
som innebär att äldre villaområden förtätas. Det finns många olika intressen och konflikterna 
tenderar att göra processen lång. Ibland blir planen klar, men det blir ingen bebyggelse på 
grund av försämrad konjunktur. Det finns inget skede som alltid tar lång tid – utom den tid det 
tar för regeringen att behandla ett överklagande. 
Möjliga orsaker till att planprocessen fungerar dåligt kan vara lagstiftning, organisation eller 
oenighet. 
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