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Abstract 
 
Detta är en kvantitativ studie som syftar till att analysera på vilket sätt markvärden styr 
markanvändning i Stockholms stad med fokus på bostäder som planeras med 
upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt, samt om den rumsliga fördelningen av 
markanvisningarna är kopplade till markpriser. Studien vill även till viss del titta på 
sambandet mellan markpriser, attraktivitet och upplåtelseformer, samt diskutera vilka 
effekter höga markpriser kan få med hjälp av bland annat markvärdesteori. 
Huvudfrågan är: På vilket sätt påverkar markvärden i Stockholm planeringen av 
byggandet av hyresrätter och bostadsrätter? Resultatet visar att det markanvisas ungefär 
hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter, som är tillgängliga för alla. Resultatet 
varierar, men min sammanfattade bedömning är att hyresrätten inte blir åsidosatt till 
förmån för bostadsrätten på grund av höga markvärden, även om det i vissa fall går att 
skönja tendenser till att man föredrar att markanvisa bostadsrätter där markvärdet är 
högt och marken attraktiv. 
 
Nyckelord: bostadsplanering, markanvisningar, Stockholms stad, upplåtelseformer, 
hyresrätt, bostadsrätt, markpriser, fördelning. 
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1. Inledning 
 
Den här studien vill undersöka markanvisningar för bostäder i Stockholms stad och titta 
på hur markpriser och rumslig fördelning av upplåtelseform är relaterade till varandra. 
Detta mot bakgrund av att Stockholms stad äger mycket mark som kan lämpa sig för 
bostadsbyggande och där det planeras att bebyggas fördelas marken till byggherrar via 
så kallade markanvisningar (www.stockholm.se, stadens mark och egendomar & 
markanvisningspolicy). Kombinationen av kommunalt planmonopol och kommunalt 
markinnehav ger stort inflytande över planeringen som kan användas för att styra 
förändringar och nå uppsatta mål – exempelvis bostadsförsörjning (Bodström, 1994, 
s.9). Mer i detalj är det möjligt för kommunen som markägare att via 
markanvisningsavtal styra till exempel upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
(www.boverket.se). I Stockholm kan marken för hyresrättslägenheter antingen säljas till 
marknadsvärde eller upplåtas med tomträtt (Markanvisningspolicy). Tomträtt är en sorts 
uthyrning av marken där kommunen fortfarande äger marken men får betalt via 
tomträttsavgälder (Bodström, 1994, s.46). Marken för bostadsrätter säljs däremot till 
något som kallas för marknadsvärde (Markanvisningspolicy). Enligt kulturgeografen 
Kerstin Bodström så byggs lägenheter i olika upplåtelseformer pga. skattemässiga och 
finansiella skäl. Det gör att intresset för olika upplåtelseformer handlar i grunden till 
stor del om politik och har länge varit en tvistefråga (Bodström, 1994, s.134).  
 
Vissa påstår att de kommunala intäkterna är (i alla fall kortsiktigt) högre om marken 
säljs än då den upplåts med tomträtt (Fastighetsägarna, 2013). Stockholms stad 
överlåter delar av sin mark genom anbudsförfarande, där utgången oftast blir att den 
byggherre som betalar mest pengar får marken (Markanvisningspolicy). 
Exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson ger oss en inblick i Stockholms 
stads tillvägagångssätt vid markfördelning, kommunens syn på exploateringsprocessen 
och kommunens vision, när han sammanfattar Stockholms stads tillvägagångssätt på 
följande vis:  

När bostäder planeras säljer staden marken till högstbjudande. När hyresrätter byggs hyrs 
marken istället ut till lägre pris för att göra projekten ekonomiskt möjliga. Det innebär 
betydligt mindre pengar för staden (Martinsson, 2013).  

Han menar även att: ”varje hyresrätt som byggs blir i praktiken ett ekonomiskt bortfall 
för staden”, men uttrycker samtidigt att staden för närvarande totalt sett planerar jämn 
fördelning av hyresrätter och bostadsrätter (ibid). Detta förtydligas i tidningen 
Fastighetsnytt som i december 2013 publicerade en artikel om det privata 
fastighetsbolaget Wallenstam som idag är en av de största producenterna av 
hyresrättslägenheter i Sverige. Fastighetsnytt citerar vd Hans Wallenstam: 

Vi kommer emellertid att behöva bygga en hel del bostadsrätter också eftersom 
markanvisningar är en begränsad resurs och den mark som anvisats för hyresrätter i våra 
kommuner räcker inte till. Kommunerna gillar bostadsrätter mer eftersom mark för 
bostadsrätter är mer värdefull än för hyresrätter (Thór, 2013).  
!

Upplåtelseformen hyresrätt är ett alternativ för den som inte vill eller kan äga sitt 
boende. Upplåtelseformen hyresrätt bedöms av vissa ha fördelen att den har en hög 
tillgänglighet och lågt risktagande och kan då vara ett attraktivt alternativ för människor 
som kan tänka sig att flytta (Fastighetsägarna, 2012). Intresse- och 
branschorganisationen fastighetsägarna skrev i en rapport från juni 2013 att!under 2012 
ökade bostadsbristen ytterligare från en redan hög nivå. 126 av Sveriges 290 kommuner 
har uppgett i boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 att de har brist på bostäder, bristen 
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på hyresrätter är särskilt stor (Fastighetsägarna, 2013). En punkt av tio som 
fastighetsägarna presenterar för att öka bostadsbyggande är att: !
! kommunerna måste producera ett större utbud av planbelagd byggklar mark och, i avvaktan 

på lika marknadsmässiga villkor för hyresrätten, aktivt använda markpolitik och 
markanvisningar för att gynna hyresrätter. (Fastighetsägarna 2013).  

Fastighetsägarna uttrycker en oro för att uppfattningarna kring bostadsbristen och den 
låga nyproduktionen av bostäder ska hämma både sysselsättningsnivå och ekonomisk 
tillväxt i landet (ibid). Enligt fastighetsägarna så ställer det kommunala planmonopolet i 
kombination med bostadsförsörjningslagen stora krav på kommuner att främja 
byggandet av bostäder (ibid). Kommunerna som svarade på bostadsmarknadsenkäten 
meddelar att de mer omfattande hindren för bostadsbyggande är bristande 
planberedskap samt brist på planer på attraktiv mark (ibid). Den största delen av de 
stigande byggnadskostnaderna består av stigande markpriser (ibid). Mellan 2000-2010 
steg byggkostnaderna med 47 %, 70 % av den ökningen är enligt rapporten på grund av 
ökade markkostnader (ibid). Till ökningen av byggkostnader har även materialkostnader 
och lönekostnader räknats in (ibid). Något som är viktigt att poängtera är att dessa 
siffror är baserade på Sveriges alla kommuner och inte bara Stockholms stad, vilket den 
här undersökningen kommer fokusera på. 
 
Enligt EU:s regler om försäljning av offentlig egendom ska marknadspris råda (ibid). 
Rapporten från Fastighetsägarna menar att många bedömare anser att detta är en viktig 
anledning till att hyresrättsprojekt sällan klarar sig i konkurrensen mot 
bostadsrättsprojekt, eftersom bostadsrättsprojekt ger snabbare och oftare säkrare 
avkastning. Fastighetsägarna menar att ”(v)id en budgivning eller vid kortsiktigt 
intäktsmaximerande vid försäljning av kommunal mark vinner därmed oftast 
bostadsrättsprojekt” (Fastighetsägarna, 2013). Fastighetsägarna efterfrågar en mer aktiv 
markpolitik för hyresrätten som enligt fastighetsägarna håller på att avvecklas (ibid). 
 
Det kan alltså uppstå en problematik när politiska och ekonomiska intressen ska vägas 
in när det handlar om att lösa bostadsförsörjning åt alla på bästa möjliga sätt. Ett 
exempel på den problematiken är utförsäljningen av allmännyttan. Syftet med 
utförsäljningen har påståtts vara bland annat att minska segregation, få finanser för att 
kunna finansiera nya hyresrättsprojekt och även finansiera omfattande 
renoveringsbehov av det befintliga beståndet (Boverket, 2009 s.35, 42). Andra påstår att 
finanserna från utförsäljningen används för andra utgifter och att anledningen till 
utförsäljningen var just att minska antalet hyresrätter (Gunnarson, 2012).  
 
Den här studien studerar markanvisningar under perioden 2010-2013 och omfattar som 
mest c:a 16 000 markanvisade lägenheter. Enligt finansborgarrådets förslag till budget 
för 2014 har det lagts fram mål på att 40 000 lägenheter ska markanvisas i Stockholms 
stad mellan 2014-2018 (www.stockholm.se). Bodström förklarar 1990-talets efterfrågan 
på mark genom att uttrycka: ”Stockholm har, något förenklat uttryckt, under hela seklet 
varit den mest intensiva!investeringszonen i landet och följaktligen också utsatts för den 
starkaste efterfrågan på mark” (Bodström, 1997, s.37). Efterfrågan tycks, som vi kan se 
mot ovanstående, inte minska. 
 
Markförsäljningar ska enligt Stockholms stad spegla markens marknadsvärde 
(Markanvisningspolicy). Det kan i slutänden bli köparen eller den som hyr lägenheten 



!

&!
!

som får betala för att marken har sålts till högsta pris. På så sätt är bostadsbyggande och 
markanvisningar i Stockholm en högaktuell fråga och därför intressant att studera. 
 
Mot den här bakgrunden kan vi sammanfatta att det ser ut att föreligga som:  
1. Att staden som ägare av mycket mark kan styra upplåtelseformer. 
2. Att staden förlorar intäkter genom att planera för hyresrätter. 
3. Att kommuner påstås värdesätta mark för bostadsrätter högre än för hyresrätter.  
4. Att bostadsrättsprojekt oftast vinner mot hyresrättsprojekt vid kortsiktigt 
intäktmaximerande. 
5. Att det sker en utförsäljning av allmännyttan och att hyresrätten enligt vissa är på väg 
att avvecklas.  
 
Allt detta, samtidigt som Stockholms stad säger sig planera för hälften hyresrätter och 
hälften bostadsrätter med ett tydligt markanvisningsmål fram till år 2018; gör att jag 
identifierat det som ett intressant undersökningsområde. Hur löser man den här 
ekvationen i Stockholms stad? Får bostadsrätten företräde till den värdefulla marken i 
Stockholms stad? 
 
Genom den här studien kommer det att finnas ett kvantitativt geografiskt underlag som 
skulle kunna gå att kombinera med kvalitativa metoder för att exempelvis studera 
sociala effekter av mitt resultat. Man skulle kunna studera vilken relation markpriser i 
Stockholms stad har till slutpriser på bostadsrätter och vice versa. Studier av dessa 
relationer skulle kunna innebära att man bidrar till kunskap om på vilket sätt 
markanvisningar för bostäder i Stockholm styr vad för typ av ekonomi en person bör ha 
för att kunna bo i vissa områden. Till exempel kan det innebära att människor 
avsiktligen eller oavsiktligen exkluderas från vissa områden sett till ekonomiska 
förutsättningar, en typ av zonering eller kategoriområden som i sin tur kan ha 
segregerande effekter.  
 
Studien kan ses som ett relevant bidrag till bostadsdebatten i Stockholm. Dock är 
studien mindre relevant för andra länder eftersom det är många yttre faktorer som måste 
överensstämma. Till exempel politik och politisk majoritet, markägande och 
exploateringsprocess. På liknande sätt är den därför heller inte särskilt relevant för andra 
kommuner i landet, om än dock för en jämförelse. 
!
1.1 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en presentation av syfte, frågeställningar, begreppsförklaringar 
och metod. Efter inledningskapitlet följer ett kapitel som innehåller empirisk bakgrund 
och ett efterföljande som innehåller teori. Efter det redovisar jag min undersökning som 
följs upp av en analys av resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion av mitt 
resultat, kopplat till teori och bakgrund, som försöker svara på min fråga och falsifiera 
min hypotes.  
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1.2. Syfte, hypotes och frågeställning 
 
Studien syftar till att analysera på vilket sätt markvärden styr markanvändning i 
Stockholms stad med fokus på bostäder som planeras att få upplåtelseformerna hyresrätt 
och bostadsrätt. Jag vill försöka se om det går att urskilja ett mönster i den rumsliga 
fördelningen av markanvisningar för bostäder som planeras att bli hyresrätter och 
bostadsrätter, och hur den fördelningen är kopplad till markpriser. 
 
Studien drivs av hypotesen att markvärdet i olika områden i Stockholm påverkar 
fördelningen av markanvisade hyresrätts- och bostadsrättslägenheter på så sätt att det 
markanvisas lägre andel hyresrätter, och högre andel bostadsrätter, i områden där 
markvärdet är högt. Och vice versa: högre andel hyresrätter, och lägre andel 
bostadsrätter, i områden där markvärdet är lågt. 
 
Den här studien vill alltså studera hur den rumsliga fördelningen mellan hyresrätt och 
bostadsrätt är kopplat till markpriser, men den vill även till viss del titta på om det finns 
ett samband mellan markpriser, attraktivitet och upplåtelseformer i olika områden, samt 
diskutera vilka effekter höga markpriser kan få med hjälp av bland annat 
markvärdesteori. 
 
Min huvudfråga är; På vilket sätt påverkar markvärden i Stockholm planeringen av 
byggandet av hyresrätter och bostadsrätter? 
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1.3 Begreppsförklaring 
 
Markanvisning ”En option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få 

förhandla med staden om förutsättningarna för 
genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan 
exploatering inom ett visst markområde som staden äger” 
(Markanvisningspolicy). 

 
Stockholms stad Benämns även som Stockholms kommun och kan indelas 

geografiskt i bland annat 14 stadsdelsområden. 
 
Exploateringsprocess Genomförandet av specifikt projekt, från idé till att det 

färdigställs. 
 
Markpris/markvärde Markpriset är i praktiken inte kopplat till ytan mark utan till 

den slutgiltiga byggrätten, byggrätten anges i BTA. Med 
andra ord; byggrätten avgör markpriset/markvärdet. 

BTA  Rikstermbankens definition är; ”area av mätvärda delar av 
ett våningsplan, begränsad av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning” (www.rikstermbanken.se). I markanvisningar 
skrivs det ut som; pris per kvadratmeter i bruttoarea (BTA) 

 
Tomträtt Uthyrning av samhällsägd mark 
Tomträttsavgäld Avgift för hyra av samhällsägd mark 
 
Marknadspris Det pris marknaden är villig att betala 
 
Byggherre  Någon som utför eller låter utföra ett byggprojekt för egen 

räkning. 
 
Detaljplan  Plan för markanvändning och vattenanvändning inom ett 

område i en kommun. Är juridiskt bindande och antas av 
kommunfullmäktige 

 
Upplåtelseform  Sättet de boende förfogar över sitt boende  
Hyresrätt   En hyresvärd äger en fastighet med lägenheter som avses för 

uthyrning, de boende hyr sin lägenhet av en hyresvärd. 
Bostadsrätt   De boende är medlemmar i en förening som äger en fastighet 

där medlemmarna har nyttjanderätt till sina lägenheter. 
Föreningen äger lägenheterna. 

Äganderätt  Liknande bostadsrätt fast istället så äger de boende sin 
lägenhet. 

Kooperativ hyresrätt  En förening som hyr eller äger en fastighet hyr ut lägenheter 
till medlemmarna mot en deposition som återfås vid flytt. 

Bruksvärde  En hushållsmedlems individuella värdering av nyttan av sitt 
boende. 

Bytesvärde  Boendets marknadsvärde, som påverkas av bruksvärdet.  
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1.4 Metod  
 
Min metod för att genomföra undersökningen är kvantitativ och har bestått av att 
analysera, inhämta och sammanställa variabler ur tjänsteutlåtanden – 
markanvisningsbeslut för bostäder. Jag har sammanställt försäljningspris på mark, 
tomträttsupplåtelser, fördelning av hyresrätter och bostadsrätter samt geografisk 
lokalisering i Stockholm.  
Genom datan har diagram kunnat skapas över dels de genomsnittliga markprisnivåerna 
inom olika geografiska områden, dels fördelningen hyresrätter och bostadsrätter inom 
respektive område. Ur dessa går det att härleda huruvida markvärden tycks ha någon 
effekt på fördelningen hyresrätter och bostadsrätter. 
 
Enligt Clark kan sekundärdata analyseras i syfte att visa faktiska eller potentiella 
relationer mellan variabler (Clark, 2005, s.59). Föregående är just vad min studie går ut 
på. Datan som jag har använt kan ses som trovärdig eftersom det är offentliga 
tjänsteutlåtanden – markanvisningsbeslut för bostäder. Dock finns det vissa 
felmarginaler och problem, dessa redovisas under punkt 1.6. Enligt Clark är statliga 
underlag en trovärdig typ av sekundärdata där bostäder kan vara en av många statistiska 
underlag (Clark, 2005, s.57).  
 
1.4.1 Analys och inhämtning av data 
 
Det första skedet var att via (http://insynsverige.se/) leta sig fram till 
exploateringsnämnden, Väl där kan man orientera sig årsvis eftersom protokoll och 
föredragslistor från samtliga sammanträden finns tillgängliga. I föredragslistorna letade 
jag efter punkter som rör markanvisning för bostäder, det går att se genom att punkterna 
redovisar huvudinnehållet i det specifika ärendet. Vid markanvisningar för bostäder 
finns ett digitalt ärendedokument, (tjänsteutlåtande), som i närmare detalj beskriver den 
specifika anvisningen. I ärendedokumentet, som är olika omfattande beroende på 
projekt, har jag letat efter mina variabler. 
 
1.4.2 Data 
 
För min undersökning har jag använt mig av sekundärdata som består av 
tjänsteutlåtanden – markanvisningsbeslut för bostäder som planeras att få 
upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt, offentligt tillgängliga via; 
(http://insynsverige.se/). Ur varje specifikt markanvisningsbeslut framgår en mängd 
information, exempelvis datum för beslutet, projekt och byggherre. De variabler som 
jag har använt mig av är; antal bostadsrätter och hyresrätter som markanvisats, 
försäljningspriset då mark planeras att bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter. 
Även tomträttsupplåtelser (vid hyresrätter), samt geografisk lokalisering på 
stadsdelsnivå, samt om det är hyresrätter, vad det är för typ av hyresrätter har 
registrerats. Det finns hyresrätter som inte är tillgängliga för alla genom riktade insatser 
åt till exempel studenter, äldre, vård, stöd och LSS (lagen om stöd och service), dessa 
har jag benämnt under samlingsnamnet kategoriboenden. 
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1.4.3 Samanställning av data 
 
Under rubriken data har jag redovisat vilka variabler jag har använt mig av i 
undersökningen. Dessa variabler fördes in i enskilda rader och kolumner i excel för att 
förenkla hanteringen och sorteringen av flera markanvisningar. Jag sammanställde även 
andra variabler som till exempel datum och byggherre för att enklare kunna orientera 
mig i mitt dataset och vid misstanke om felregistrering kunna leta upp enskild anvisning 
för att kunna efterkontrollera. Dock så medger inte studiens karaktär att jag redovisar 
datum i resultatet utan då hänvisar jag till markanvisningar för bostäder i Stockholm 
under perioden 2010-2013. 
Jag sammanställde även andra geografiska lokaliseringar för att kunna ha möjligheten 
att sortera anvisningarna efter olika typer av geografi. Processen fungerade som så att 
jag översatte stadsdelsnivån till andra geografiska nivåer genom att jämföra mot kartor. 
I de fall jag har varit osäker på geografisk lokalisering, om det har gränsat till annat 
område, har jag letat upp anvisningen på (http://insynsverige.se/) och letat upp 
kvartersnamn och ibland även gator och korsningar i de förenklade orienteringskartor 
som finns i anvisningarna, för att sedan översatta mot ny önskad geografi genom att leta 
fram en större geografisk skalnivå. Till exempel; korsningen mellan gatorna ett och två 
finns i stadsdel ett som i sin tur befinner sig i stadsdelsområde ett, som i sin tur befinner 
sig i det geografiska värdeområdet A i Stockholmsmodellen. För geografi och 
geografiska urval se punkt 1.5.3 och 1.5.4.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
1.5.1 Avgränsning i tid 
 
Min avgränsning i tid är under perioden 2010- 2013. Anledningen till att jag har valt 
min tidsperiod är bland annat för att konjunkturen inte ska ha hunnit påverka 
variationerna i markens värde allt för mycket. Det finns dock metoder för att räkna ut 
variationerna, men jag har inte satt mig in i dessa, givet studiens tidsperiod anser jag att 
det inte har behövts. En annan anledning till den valda tidsperioden är att tidsutrymmet 
för studien inte har kunnat tillåta en längre undersökningsperiod än den valda. 
 
1.5.2 Urval och behandling av data 
 
Jag kan tänka mig att tid och geografi ibland kan påverka markpris olika mycket. 
Variationer i antal anvisningar över ytan vid olika tider kan göra att fördelningen blir 
ojämn och missvisande i mitt resultat, beroende på hur jag presenterar resultatet. Jag har 
valt att redovisa fördelningen i procent istället för antal för att tydligare kunna visa en 
bild av fördelningen. Att det skulle uppstå en ojämn fördelning i urvalet av 
anvisningarna geografiskt, i antalet anvisningar och i antalet lägenheter och 
upplåtelseformer var en faktor jag förstod att jag var tvungen att räkna med. Nu 
förefaller det sig att det blev en totalundersökning eftersom jag har använt mig av 
samtliga markanvisningar för bostäder i Stockholm under min valda tidsperiod. Ett 
alternativ som jag hade i åtanke under inhämtningen av min data när jag inte visste hur 
många anvisningar det skulle röra sig om var att eventuellt göra ett stratifierat urval. I 
efterhand förstod jag att det skulle innebära ett problem eftersom då måste jag hitta en 
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skalnivå där ett sådant typ av urval lämpar sig. Därför blev det istället en 
totalundersökning. 
För att få fram genomsnittliga markpriser har jag inom varje skalnivå på mina olika val 
av geografi adderat alla markpriser och dividerat med antalet markpriser för att få ett 
genomsnittligt markpris för skalnivån. Viktigt att poängtera är att inom det 
genomsnittliga värdet finns i vissa fall värden som är mycket höga och höjer snittet och 
även låga som sänker snittet. Även antalet värden i kombination med höga och låga 
värden spelar en roll för det genomsnittliga markpriset men det ger ändå en indikation 
på markpriset i skalnivån under den valda tidsperioden och det är det som har varit 
viktigt för studien. Markpriset ska ses som ett cirkavärde, ibland står det olika värden i 
markanvisningarna beroende på om till exempel boendeparkering kommer att ske på 
gatan eller i garage. Jag har valt det högre värdet genom undersökningen. 
 
1.5.3 Geografiskt urval 
 
Det finns en mängd olika möjliga administrativa och geografiska indelningar för 
Stockholms stad. Jag har valt att använda mig av två geografiska indelningar, 
Stockholms 14 stadsdelsområden och 10 geografiska värdeområden som är framtagna 
för Stockholmsmodellen, se punkt 1.5.4. Berör man områden som rör koncentration 
eller spridning är resultatet också beroende av på vilken geografisk nivå man gör sin 
studie (Bodström, 1994, s.262). I min studie använder jag mig som sagt av 
stadsdelsområden och geografiska värdeområden för Stockholmsmodellen för 
Stockholms stad. För att kunna utläsa mitt resultat behövde jag hitta en geografisk nivå 
som fördelar anvisningarna någorlunda jämnt. Det som delvis har styrt urvalet av 
geografiskt område är alltså fördelningen av anvisningar i antal över ytan.  
Anledningen till att jag inte använde mig av till exempel Stockholms stads 27 
församlingar är att det är många områden som inte hade haft några anvisningar under 
den förhållandevis korta perioden 2010-2013. Det hade också uppstått en svårighet i att 
bedöma resultatet med många klasser. Innan jag startade min datainhämtning visste jag 
inte exakt hur många anvisningar det skulle bli, även om jag hade en viss uppfattning. 
Alltså har den geografiska indelningen inte beslutats förrän relativt sent i 
inhämtningsprocessen.  
Stadsdelsområden visade sig vara en bra indelning, det är 14 klasser och 
Stockholmsmodellen 10 klasser. Karta över respektive område finns i anslutning till 
undersökningens resultat. 
 
1.5.4 Geografiskt urval - Stockholmsmodellen, områdesvärdering. 
 
För att försöka få en uppfattning över vad ett högt eller lågt markpris kan betyda, mer än 
bara som ett värde, har jag bland annat använt mig av den så kallade 
Stockholmsmodellen som en geografisk indelning som är ett mått på attraktivitet. Jag 
använder mig även av stadsdelsområden men det är snarare en administrativ indelning 
än en värdering. Här följer en kortare beskrivning av Stockholmsmodellen samt en 
förklaring över hur jag kommer använda mig av den. 
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Stockholmsmodellen är ett förslag på ny hyressättning i Stockholm som bättre ska 
överensstämma med hyresgästers egen värdering av sitt boende. Projektgruppen1 har på 
uppdrag av hyreskommittén konstaterat att ett problem med hyressättningen är att 
byggnadsår och/eller ombyggnadsår av fastigheten har spelat för stor roll. 
Projektgruppen har konstaterat att det är istället standard på fastigheten i kombination 
med läget som avgör hur attraktivt boendet är (Stockholmsmodellen, 2009, s.6).  
Projektgruppen har därför studerat olika parametrar2 för att jämföra hyresgästernas 
värdering av bostadsområden och olika stadsdelars attraktionskraft. 
Projektgruppens lägesvärdering har renderat i en karta där man har skapat egna 
geografiska värdeområden, 10 stycken som är fördelade över 36 områden, dessa har 
klassificerats på en skala (10) med beteckningen A-K3. Varje stadsdel i Stockholm har 
fått ett värde på skalan, om angränsande stadsdelar har fått samma värde så har dessa 
slagits ihop. Bokstaven A är det mest attraktiva området och läget och sedan faller 
attraktiviteten ner till bokstaven K som är det minst attraktiva (ibid, s.11). Det är en 
värdering av hur attraktivt det är att bo i hyresrätt i området, men i den här studien 
används Stockholmsmodellen även för bostadsrätter. Jag använder Stockholmsmodellen 
för att se om höga markpriser är samma sak som hög attraktivitet och vice versa och 
även för att se hur fördelningen är mellan hyresrätter och bostadsrätter inom dess 
områden. Det intressanta är dels att en värdering har gjorts över dessa områden, delvis 
grundat i hyresgästernas egen bedömning och dels att se hur de relaterar till markvärden 
i min studie. Är det så att höga markvärden kan innebära hög attraktivitet och vice 
versa? I så fall, hur fördelas markanvisningar för bostadsrätter och hyresrätter inom 
Stockholmsmodellens områden – finns det en koppling mellan upplåtelseform, markpris 
och attraktiva lägen och områden? 
Projektgruppen upplyser att inom Stockholmsmodellens värdeområden finns det 
mikrolägen som påverkar bruksvärdet inom dessa områden (ibid, s.12). Dessa 
mikrolägen i Stockholmsmodellen är förmodligen färre än i ett stadsdelsområde där det 
är fasta gränser och där gränserna inte är dragna efter attraktivitet.  
 
Större delarna av arbetet med Stockholmsmodellen tycks vara färdigt men modellen är 
inte tagen i bruk. Enligt Boverket är projektet troligen tillfälligt vilande eftersom 
parterna inte är överens: ”parterna var överens om vilka kriterier som skulle ligga till 
grund för hyran, men kunde inte komma överens om vilka priser som skulle sättas på 
respektive kriterium” (Boverket, 2013, s.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Består av representanter från Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Hyresgästföreningen 
Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm (ibid.s.6). 
2 Dessa faktorer är fördjupade beskrivningar av; bostadsområde och läge, fastighetens standard och 
lägenhetens storlek och standard (ibid, s.9-12).!
3 Skalan är tiogradig eftersom bokstaven I inte finns med 
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1.6 Metod och källkritik 
 
Det är svårt att redovisa samtliga problem med metod och källor under enbart den här 
rubriken. Därför diskuteras problem löpande i olika avsnitt som rör metod och 
avgränsningar, men jag redovisar här ett antal som går att lyfta ur sitt sammanhang. 
 
Ett geografiskt problem som uppstod under inhämtningen av data var relaterat till 
Stockholmsmodellen. Översättningen från annan geografi till Stockholmsmodellen 
innebar ibland problem. Kartan över Stockholmsmodellen går att göra relativt 
högupplöst men eftersom ett fåtal markanvisningar ligger mitt på en gräns eller i 
anslutning till en gräns av ett specifikt värdeområde, har det ibland varit svårt att 
översätta annan geografi till Stockholmsmodellen. Ibland kan gränsen för ett geografiskt 
värdeområde för Stockholmsmodellen i princip dela en markanvisning på mitten sett till 
orienteringskartorna i markanvisningen. I de fall det finns en orienteringskarta i en 
markanvisning kan man ibland se det planerade bebyggelseprojektets utformning i 
terrängen men det finns inte alltid redovisat antal lägenheter i vardera byggnadskropp. I 
de fall Stockholmsmodellens geografiska värdeområden har delat ett projekt har jag valt 
att lägga det markanvisade projektet i den del av Stockholmsmodellen där det har 
majoritet i form av i kartan ytmässig storlek. Viktigt att poängtera är att det rör som om 
cirka två till tre fall. 
 
Upplåtelseformerna skapade också en del problem under behandlingen av datan. 
Studiens syfte och fråga berör hyresrätter och bostadsrätter, men det finns varianter av 
dessa upplåtelseformer, till exempel äganderätt, som liknar bostadsrätt eller 
studentlägenhet, som är en form av hyresrätt. Detta gjorde att de olika formerna 
antingen behövde generaliseras eller delas upp. I de markanvisningar där marken 
planeras att säljas och ett pris förhandlats fram upplåts lägenheterna med äganderätt 
eller bostadsrätt. Därför behandlas och presenteras dessa tillsammans som 
bostadsrätt/äganderätt eller bara bostadsrätt med inklusive eller exklusive 
kategoriboenden. Det finns många fall där lägenheter upplåts med hyresrätt för särskilda 
grupper eller individer som till exempel studentlägenhet, äldreboende och vårdboende. 
Dessa lägenheter är endast tillgängliga för vissa personer eller grupper, och jag har, som 
jag tidigare skrivit, benämnt dessa som kategoriboenden. Det finns även fall där 
bostadsrätter och äganderätter upplåts åt särskilda personer eller grupper, som till 
exempel för äldre. Jag har därför valt att presentera två olika resultat för varje vald 
geografi, ett resultat där dessa kategoriboenden är inräknade, och ett där de inte är 
inräknade. Tanken med det var att i de fall de är inräknade visa det totala, vad som 
faktiskt har anvisats, och där de inte är inräknade visa vilka bostäder som faktiskt 
kommer vara tillgängliga för alla. Detta för att om det i statistiken redovisas att det har 
anvisats 1000 lägenheter som planeras att upplåtas med hyresrätt, så kanske det bara är 
100 som är tillgängliga för alla och 900 för personer som studerar. 
 
Jag upptäckte under tidens gång i min inhämtning att det ibland uppenbarar sig 
markanvisningar som är en ändring från en tidigare markanvisning. Ändringarna kan 
vara av olika karaktär, exempelvis kan antalet lägenheter i ett projekt ha ändrats, det kan 
vara ändrad upplåtelseform, ny byggherre och så vidare. För att undvika 
dubbelregistrering av markanvisningar när en ändring gjorts, har jag varit tvungen att 
hantera dessa problem på något vis. Om det har uppenbarat sig en ändring av en 
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markanvisning så har jag inte registrerat anvisningen om den har legat utanför min 
tidsperiod. Till exempel, om ursprungsanvisningen var från 2009 (utanför min 
undersökningstid) och en ändring av densamme har ägt rum inom min tidsperiod har jag 
inte registrerat denna anvisning alls. Däremot om en anvisning och en ändring av 
densamme har ägt rum inom min undersökningsperiod har jag tagit bort den tidigare 
och registrerat den nya. Jag har valt att göra på det här sättet även fast ändringarna är av 
väldigt olika karaktär. Till exempel är en ändring av byggherre är inte lika utslående på 
resultatet som ändring av antalet lägenheter. Jag har konsekvent gjort på det här sättet 
bland annat för att undvika dubbelregistrering inom min tidsperiod. Jag vill ändå lyfta 
fram att enstaka felregistrering kan ha inträffat på grund av den mänskliga faktorn.  
 
Ett annat problem är att antalet lägenheter i en markanvisning oftast har ett spann, det 
kan till exempel stå 120-160 lägenheter. Det skapar problem vid hanteringen i excel och 
jag behövde därför ett enskilt värde. Stockholms stad har årliga sammanställningar av 
antalet markanvisade bostäder i vilka det redovisas ett enskilt värde som oftast är ett 
mellanvärde mellan de två värdena (Sammanställningar 2007-2010, 2011, 2012). I 
exemplet ovan redovisar Stockholms stad antalet som 140. Jag har kontinuerligt under 
hela inhämtningsperioden dubbelkollat markanvisningarna mot denna sammanställning 
för att säkerställa att jag inte har missat någon. Anledningen till att jag inte har kunnat 
använda sammanställningen som enskild källa är på grund av att det vid 
upplåtelseformerna bostadsrätt och äganderätt inte framgår markpris, även typ av 
kategoriboende står inte med. Jag ville ta reda på varför Stockholms stad oftast väljer 
mellanvärdet och mailade därför exploateringskontoret i ärendet. Jag fick svar av 
Gunnar Jensen som är avdelningschef för avdelningen projektutveckling på 
exploateringskontoret. Han svarade att det främst är av praktiska skäl som dem 
använder sig av just ett värde (Mail, Gunnar Jensen). Jag har därför valt att använda 
samma metod, skriva ut mellanvärdet om det står två värden. Detta gäller också för 
2013, även fast det ännu inte finns en sammanställning.  
 
När jag kontrollerade markanvisningar mot Stockholms Stads sammanställning finner 
man ibland att sammanställningen inte har redovisat vissa anvisningar och ibland hittar 
man inte anvisningarna som sammanställningen anger. Jag mailade 
exploateringskontoret i det ärendet och fick svaret att anledningen kan vara att projekt 
har slagits samman eller delats upp eller att projektet har fått nytt namn (Mail, Gunnar 
Jensen). Det rörde sig om väldigt få fall och i de fallen har det totala antalet lägenheter 
oftast stämt överens men kanske med annan byggherre. Jag har använt Stockholms stads 
sammanställning som en grov checklista. Antalet anvisningar i min undersökning är 
baserade på de markanvisningar som har beslutats i exploateringsnämnden vid 
respektive möte. I de fall det inte stämmer överens kan det bero på att de anvisningar 
som redovisas i Stockholms stads sammanställning redovisas enligt en annan metod 
eller så har jag missat beslut om ändring i min inhämtning. Mina markanvisningar är 
ifrån ”ursprungskedet”, om inte en ändring av densamme har beslutats under min 
tidsperiod, därför kan antalet anvisningar och lägenheter i min undersökning skilja sig 
ifrån Stockholms stads sammanställningar och även mot vad som gäller fram till dagen 
då ett byggprojekt påbörjas. I vissa projekt är flera byggherrar involverade och det 
anges även hur många lägenheter vardera de anvisats. För att enklare kunna hantera min 
data har jag delat upp en sådan anvisning till flera, efter antalet byggherrar, en 
byggherre en anvisning och så vidare. Detta är något som framför allt påverkar antalet 



!

*%!
!

markanvisningar i min studie och kan således skilja sig mot offentligt redovisade 
sammanställningar av antal markanvisningar. 
 
1.7 Reflexivitet 
 
Enligt tidigare forskning (Bodström, 1994, s.134) så byggs lägenheter i olika 
upplåtelseformer pga. skattemässiga och finansiella skäl. Det gör att intresset för olika 
upplåtelseformer handlar i grunden till stor del om politik och har länge varit en 
tvistefråga. Jag har strävat efter att förhålla mig värdeneutral och kritisk till mitt 
material men är medveten om att varje forskares position i grunden är subjektiv. 
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2. Empirisk bakgrund 
 
2.1 Aktörer i exploateringsprocessen 
 
Huvudaktörerna i exploateringsprocessen är byggherren, stadsbyggnadskontoret och 
exploateringskontoret. Beroende på om marken är privatägd eller om den ägs av 
Stockholms stad ser exploateringsprocessen något olika ut (Från vision till stad). Nedan 
presenteras två förvaltningar som lyder under stadsbyggnadsnämnden och 
exploateringsnämnden och de är huvudaktörer i detalj- respektive markanvisnings-
processerna. 

• Stadsbyggnadskontoret har myndighetsansvaret för att ta fram detaljplaner och 
bygglov för ny bebyggelse. Planprocessen är noga reglerad i plan- och 
bygglagen som anger att olika intressen ska vägas samman och att samråd med 
allmänheten är en viktig del (ibid). 

• Exploateringskontoret ansvarar bland annat för att allmänna anläggningar som 
gator, torg och parker byggs enligt den standard som staden kräver, när nya 
detaljplaner tas fram. Om marken för den nya bebyggelsen är privatägd bekostas 
de allmänna anläggningarna av den privata markägaren. Om marken ägs av 
staden så bekostar staden de allmänna anläggningarna. Kontoret ansvarar också 
för markanvisning, försäljning och tomträttupplåtelse av mark som ägs av staden 
(ibid).  

 
2.2 Markanvisning – definition och innebörd i Sverige och i Stockholm 
 
Eftersom studien är uppbyggd på markanvisningar är det viktigt att mer djupgående 
beskriva vad en markanvisning i praktiken är och hur den används. Jag kommer här att 
förklara hur en markanvisning kan definieras och framförallt hur Stockholms stad 
definierar en markanvisning.  
 
Definitionen av begreppet markanvisning skiljer sig något mellan vissa av Sveriges 
kommuner. Olika benämningar av begreppet så som marktilldelning och 
markfördelning förekommer i vissa fall. (Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s.35). Enligt 
Caesar, Kalbro och Lind är anvisningen ”en rätt för en byggherre att, under en viss tid 
och givet vissa villkor, förhandla med kommunen om att i ett senare skede, förvärva ett 
markområde som ska bebyggas” (ibid). Det kan dock innebära att mark som ägs av 
kommunen säljs till en byggherre (ibid). Trots att planeringsprocessen har förändrats 
under åren så används ibland begreppet markanvisning i vissa kommuner i samband 
med att marken säljs (ibid). Stockholms stads markanvisningspolicy beskriver bland 
annat att en markanvisning är: 

En option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om 
förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering 
inom ett visst markområde som staden äger. I samband med att exploateringsnämnden ger 
markanvisning till en byggherre upprättar staden ett så kallat markanvisningsavtal med 
byggherren för det aktuella projektet. (Markanvisningspolicy).  

Ur byggherrens perspektiv kan en markanvisning uppfattas som en option att få köpa 
kommunal mark men ingen av parterna (byggherre och kommun) har någon skyldighet 
att fullfölja förvärv eller markanvisning (Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s.37). Vidare 
förklaras det i Stockholms stads markanvisningspolicy att storleken på varje enskild 
markanvisning anpassas efter omgivande bebyggelse (Markanvisningspolicy). Det görs 
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på grund av att skapa möjligheter till varierande upplåtelseformer, och, som policyn 
beskriver, skapa förutsättningar för att få med optimalt antal medverkande byggherrar. 
Syftet med detta är att skapa en mångfald av bostadsutbudet i Stockholm 
(Markanvisningspolicy). Målet med en markanvisning är att den ska leda fram till en 
detaljplan och en marköverföring (Caesar, Kalbro & Lind, s.36).  
 
Ensamrätten står för en väsentlig del i markanvisningsprocessen enligt Caesar, Kalbro 
& Lind. För en byggherre innebär det att denne ensam får förhandla med kommunen 
och kan således lägga ner tid och resurser med vetskapen om att kommunen är 
intresserad av att projektet genomförs, samt att kommunen inte förhandlar med annan 
part (ibid).  
Förhandlingens syfte är således att utforma ett bebyggelseprojekt som både kommunen 
och byggherren är tillfreds med och det innefattar även att byggherren är villig att betala 
det pris som kommunen begär (ibid, s.36-37). 
 
Vid en markanvisning tecknas ett inledande avtal som oftast benämns som 
markanvisningsavtal (ibid, s.38). Avtalet innehåller generella och specifika villkor där 
de generella villkoren oftast finns i politiskt antagna dokument som ofta benämns som 
markanvisningspolicy (ibid). De specifika villkoren är av projektspecifik karaktär och 
kan innehålla villkor att byggherren ska använda sig av särskild byggteknik, följa 
särskild arkitektur, följa särskilt miljöprogram eller att bostäder ska ha en viss 
upplåtelseform (ibid).  
 
Kommuner använder formella och informella kriterier för att tilldela byggherrar 
markanvisningar (ibid, s.39). Det som bland annat hör till de formella kriterierna är 
byggherrens ekonomiska möjlighet att genomföra ett projekt med det avser även arbetet 
med detaljplanen och slutligen byggnationen (ibid). Enligt Caesar, Kalbro & Lind kan 
en byggherres tidigare referensprojekt spela en roll för upplysningen om byggherren 
kan uppfylla olika kvalitets- och miljökriterier (ibid). Vid markanvisning för bostäder 
som ska ha upplåtelseformen hyresrätt sätter många kommuner ett kriterium på 
byggherrens långsiktiga intresse av den efterföljande förvaltningen (ibid). De informella 
kriterierna framgår inte enligt Caesar, Kalbro & Lind av kommunala styrdokument 
(ibid). Enligt Caesar, Kalbro & Lind är många byggherrar dock medvetna om dessa och 
det kan till exempel röra sig om att en byggherre förväntas acceptera markanvisningar i 
mindre attraktiva lägen för att kunna erhålla mark i attraktiva lägen (ibid, s.39-40). På 
motsvarande sätt, skriver Caesar, Kalbro & Lind, kan uppförande av hyresbostäder 
skapa bättre förutsättningar för en byggherre att även tilldelas anvisningar för 
bostadsrätter (ibid). 
 
Markanvisningar kan delas upp mellan anbudsanvisning och direktanvisning och dessa 
går att bryta ner i olika varianter (ibid, s.43). Anbudsanvisning kan ses som en 
jämförelse mellan byggherrar och att kommunen har kriterier för hur anbud ska 
bedömas (ibid, s44). Dessa jämförelser kan till exempel vara betalningsvilja, den som är 
villig att betala högsta pris tilldelas markanvisningen (ibid). En direktanvisning är en 
anvisning som sker utan jämförelse mellan byggherrar (ibid, s.45). Ett exempel kan vara 
att en byggherre själv utformar ett förslag för lämplig kommunal mark. Finner 
kommunen förslaget som genomförbart sker vanligen en värdering av marken, med den 
föreslagna bebyggelsen som bakgrund. En prisförhandling inleds och når man 
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överenskommelse tilldelas byggherren en direktanvisning för området (Caesar, Kalbro 
& Lind, s.45). 
 
2.3 Genomförande av markanvisade projekt i Stockholm 
 
För att få en uppfattning om hur förhållandet mellan markanvisning och genomförande 
ser ut kommer det här avsnittet att behandla den relationen i Stockholm. Som jag skrev 
innan så har varken byggherre eller kommun någon skyldighet att fullfölja förvärv eller 
markanvisning (Caesar, Kalbro & Lind, 2012, s.37). Därför kan det vara intressant att 
veta om ställda mål för antalet markanvisningar leder till ett ökat bostadsbyggande.  
 
Exploateringsnämnden fick under 2013 en skrivelse som löd; ”leder nuvarande 
markpolitik till ett ökat bostadsbyggande?” (Exploateringsnämnden, 2013, s.1). 
Exploateringsnämnden redovisar i sitt utlåtande till svaret bland annat att majoriteten av 
markanvisade projekt också genomförs (ibid). Perioden som studerades var mellan 
2007-2012 och exploateringskontoret redovisade att det var 5 % av lägenheterna som 
hade utgått och då oftast till följd av beslut under detaljplanearbetet, en låg andel enligt 
exploateringsnämnden (ibid). Exploateringskontoret menar att; ”antalet färdigställda 
lägenheter i nybyggda hus är mer än dubbelt så stort under den senaste tioårsperioden 
jämfört med tioårsperioden innan” (ibid, s.4). Dock så understryker 
exploateringskontoret att det är ett problem med att det tar lång tid i processen från 
anvisning till byggda bostäder och utredningar och uppdrag för att göra processen mer 
effektiv har överlämnats till regeringen (ibid, s.5). I svaret konstaterades också att 
finanskrisen 2008 och dess efterverkning inte går att skönja i antalet färdigställda 
lägenheter. Däremot går det att se i antalet påbörjade lägenheter, när det var svårt för 
byggföretag och bostadsköpare att få finansiering och utlåning. Som en följd av att 
bankerna var mindre villiga att ta risker ökade istället antalet hyreslägenheter under 
2009 (ibid, s.2). Byggstarterna i Stockholm återhämtade sig något 2010 för sedan sakta 
avta till 2012 (ibid, s.3). 
 
2.4 Bakgrund till Stockholms markinnehav 
 
Stockholm stad har förvärvat mycket mark genom en medveten förvärvspolitik under 
hela 1900-talet, en förvärvspolitik som enligt Bodström beskrivs som framsynt och 
progressiv (Bodström, 1994, s.34,38). De tidiga förvärven skedde på stadens eget 
initiativ och i jämförelse med andra orter i Sverige ses Stockholms markinnehav som 
ovanligt stort (ibid, s.35). Det som sågs som pådrivande argument till markförvärven 
var framförallt bostadsnöden och bostadsmisären som kännetecknades av bostadslöshet, 
trångboddhet och områden med olämpliga sanitära förhållanden för att nämna några 
exempel (ibid, s.37). Enligt Bodströms tolkning av argumenten för de tidigare 
markköpen skulle förvärven ge samhället en större del av markvärdesstegringen, 
rättvisare ekonomisk fördelning, billigare och bättre bostäder och ge samhället större 
kontroll över bebyggelseutvecklingen (ibid, s.43). 
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2.5 Markvärdesstegringen  
 
Den här delen syftar till att redogöra för vad markvärdesstegringen historiskt sett har 
haft för effekt på bostadsförsörjningen och hur Stockholm hanterade bland annat 
”spekulationsfeber” genom att köpa mark för att få bättre kontroll på planeringen. 
 
Fram till och med 1900 var den allmänt rådande åsikten att varken stat eller stad skulle 
beblanda sig i bostadsförsörjningen utan skulle istället lita på de fria marknadskrafterna 
och på privatägd mark (Bodström, 1994, s.39). Det kan gå att tolka den här typen av 
liberalism som att enskilda verkare ville ha oinskränkt äganderätt till sin mark (ibid). 
Den oinskränkta äganderätten lämnade enligt Bodström markvärdesstegringen fritt 
spelrum och det var bara vissa som fick del av värdestegringen genom ordentliga vinster 
och det löste framförallt inte bostadsförsörjningen (ibid, s.40). Vid den här tidpunkten 
uppfattades markvärdestegringen i och kring städer som ett stort problem i 
stadsbyggandet. Den höjde bostadskostnaderna och ledde ibland till ”spekulationsfeber” 
vilket hade en återhållande effekt på bostadsproduktionen och upprätthöll bristen på 
bostäder (ibid). De uppdrivna markpriserna medförde en ensidig inriktning på 
bostadsproduktionen i form av hyreskaserner som gav upphov till trångboddhet och var 
en orsak till de planlöst uppförda miserabla förstadsbildningarna (ibid).  
 
Problemet med markvärdesstegringen har varit föremål för samhällets intresse under 
större delar av 1900-talet. Stockholm gick förbi förslaget om skatt på värdestegringen 
genom att köpa marken, behålla den och hyra ut delar av marken med tomträtt (ibid, 
Bodström, 1997, s.30). Staden erhöll på så sätt äganderätten till marken och därmed 
markvärdesstegringen och kontrollen över planeringen (ibid, s.43). 
 
Den borgerliga valsegern 1991 bidrog till en eskalering av markförsäljning. Den 
bidragande faktorn berodde mestadels på kommunens finansiella svårigheter. Det blir 
då enligt Bodström aktuellt att debattera till vem och på vilka villkor man säljer mark, 
något som är en koppling till markanvisningssystemet där markanvisningar allt som 
oftast följs av försäljning till den som anvisats marken (ibid, s.41-42). 
 
2.6 Kommunalt planmonopol, markägande och dess innebörd 
 
Den här delen vill förtydliga Stockholm stads stora inflytande över 
bostadsförsörjningen. Samt vad Kommunens befogenheter i kombination med 
markägande kan innebära. 
 
Strax efter andra världskriget genomgick samhälle, politik, näringsliv och 
samhällsplaneringen grundliga förändringar. Genom 1947-års byggnadslagstiftning fick 
Sveriges Kommuner nya befogenheter och även skyldigheter över markens användning 
och bebyggelse, i både översikt och i detalj. Det kom att kallas det kommunala 
planmonopolet (Wijkmark, 2008, s.86). Generellt är det kommunala markinnehavet 
stort för Sveriges kommuner även om det varierar i omfång. Kombinationen av 
kommunalt planmonopol och kommunalt markinnehav ger stort inflytande över 
planeringen som kan användas för att styra förändringar och nå uppsatta mål – 
exempelvis bostadsförsörjning (Bodström, 1994, s.9). Det är det här som gör Stockholm 
unikt i det här sammanhanget eftersom kommunen har, som Bodström beskriver, ”en 
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särställning med sitt exceptionellt stora markinnehav”(Bodström, 1994, s.9). Som 
markägare kan kommunen via markanvisningsavtal styra till exempel upplåtelseformer 
och storlekar på bostäder (www.boverket.se). Stockholms stad äger idag c:a 70 % av 
marken inom kommungränsen och äger även mark i andra kommuner 
(www.stockholm.se, stadens mark och egendomar). 
 
2.7 Uppkomsten av allmännyttan och dess spridning i Stockholm 
 
Den här delen vill förklara på vilket sätt det rent historiskt i Stockholm har varit 
betydelsefullt med bostäder som man själv inte äger. Avsnittet är också ett exempel på 
att bostadsförsörjningen i grunden handlar om politik. Hur spridningen har sett ut i 
Stockholm av bostäder som man hyr tas även upp. 
 
1936 inleddes särskilda insatser för familjer som var resurssvaga och som hade många 
barn, det var en kommunal insats och dessa smalhus kom att kallas barnrikehus eller 
myrdalshus (Bodström, 1997, s.32). Enligt Bodström var också Barnrikehusen 
startskottet för de så kallade ”kommunala allmännyttiga bostadsbolagen som innebär 
icke vinstdrivande bolag i kommunal regi med särskilt förmånliga statliga lånevillkor” 
(ibid). De allmännyttiga bostadsbolagen har kommit att spela en viktig roll i 
Stockholms och i hela landets bostadspolitiska historia. (ibid) I bostadspolitiken har de 
haft en särställning till och med 1993, bolagen finns kvar men officiellt kallar man 
dessa inte längre för allmännyttan (ibid). 
 
Åren efter andra världskriget genomfördes en reglering av bostadsmarknaden i sin 
helhet (ibid, s.34). Det innebar att man bland annat gick ifrån riktade insatser mot 
grupper med särskilt låg bostadsstandard (ibid). Enligt Bodström betecknas detta som 
”startskottet för ”välfärdsstatens bostadspolitik” (Bodström, 1997, s.34). Med en stor 
efterfrågan på bostäder under både 50- och 60-talet i form av bland annat långa 
bostadsköer var tillräckliga argument för fortsatta markköp (ibid, s.35). Enligt 
Bodström anvisades det högsta antalet bostäder någonsin 1967, det skulle byggas 
mycket och det skulle gå fort (ibid). Bostadsproduktionen under den här tiden hade stort 
inflytande av de allmännyttiga bostadsbolagen men även privat och kooperativt 
(organiserat icke vinstdrivande) byggande på den kommunalt ägda marken (ibid). 
 
Det som byggdes var det så kallade miljonprogrammet, vilket gjorde att man nådde 
bostadsmålen, men man hade inte så stor koll på bieffekterna av den snabba stora 
insatsen (ibid). Enligt Bodström var en lärdom man drog efter 1960-talet att inte anvisa 
så stort antal lägenheter till enskild byggherre, därför, under 1970-talet blandade man 
istället byggherrar i bostadsprojekt i syfte att få mer blandade områden vad gäller 
utformning och upplåtelseformer (ibid). 
 
Under 1980-talet blev försäljning av mark på nytt en het politiskt fråga, på liknande sätt 
som den var under tidigt 1900-tal. Enligt Bodström var ett par av orsakerna borgerlig 
majoritet och en allmänt rådande motreaktion mot att ha stark offentlig sektor (ibid, 
s.36). Bodström menar att inriktningen att sälja mark ofta har sin bakgrund i försämrade 
finanser i kommunen, men trots detta betydde vid den här tiden fortsatta köp mer än 
försäljningen (ibid, s.37). 
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Ett resultat från Bodström som är viktigt att lyfta fram är att ingen av de två politiska 
blocken har (åtminstone fram till 1997 då Bodströms text skrevs) haft som mål att helt 
och hållet utplåna den privata eller den allmännyttiga sektorns byggherrar. De olika 
kategorierna byggherrar har bara fått olika starkt stöd i form av olika mängder mark 
(Bodström, 1997, s.37). 
 
Allmännyttans bostäder var länge en mycket tillgänglig bostadsform för alla, men 
främst för de resurssvaga just för att bostadsformen bland annat har kunnat hålla relativt 
låga hyror (ibid, s.40). Enligt Bodström skiljer sig allmännyttan från till exempel ”social 
housing” och ”public housing” i andra länder, som i allmänhet riktar sig till de som är 
fattiga. Allmännyttan i Sverige står för något som kan betecknas som folkbostad och 
alltså inte bara riktade bostäder åt resurssvaga (ibid). Bodström konstaterar i Stockholm 
– Ett mönster av välfärd, som skrevs 1997, att det har varit en stor geografisk spridning 
i Stockholm av privata och allmännyttiga bostadsprojekt och även upplåtelseformer. 
Enligt Bodström har den här spridningen åstadkommit en stor blandning av boenden 
med skillnader i sociala och ekonomiska villkor (ibid, s.42). Bodström noterar att 
kategorin ”folkbostäder” över tid har getts delar av några av de områden i Stockholm 
som kan ses som mest attraktiva. Bodström ansåg det föga förvånande att så pass 
generöst anvisa områden som ses som mest attraktiva och vackra till alla typer av 
förvaltare, hon formulerar det som: ”ett politiskt radikalt inslag” (ibid). Den gesten är 
intressant enligt Bodström eftersom: ”även till dem som kan förväntas ha en befolkning 
som egentligen inte kan betala de hyror markvärdet i dessa lägen skulle kunna ge 
upphov till” (ibid). Enligt Bodström är detta ur ett internationellt perspektiv ett mönster 
av markanvändning som kan ses som unikt eftersom i många andra länder är det mer 
vanligt att ”billig mark” används till ”public housing” (ibid, 43). Det finns dock 
exempel i Stockholm som tydligt visar på så kallad zonering som enligt Bodström 
klassas som ”centralt och vackert, höga markvärden och bostadskategorier därefter” 
(ibid, s.44). Bodström lyfter ett varningens finger för att det system vad gäller 
markanvändningen som Stockholm har byggt upp under lång tid har skapat ett mönster 
av välfärd som kan förintas på mycket kort tid. Risken är att med nya mål och 
ambitioner i kombination med sviktande finanser kan få systemet att rämna (ibid). 
 
2.8 Hyresrättens betydelse och funktion 
 
Att hyresrätten genom bland annat allmännyttan har spelat en viktig roll i Sverige och i 
Stockholm när det gäller bostäder åt framförallt de resurssvaga har jag redan klargjort. 
Allmännyttan förmedlade dock inte bara bostäder åt resurssvaga, bostäderna var för alla 
och det var därför de även kom att kallas ”folkbostäder”. I den här delen vill jag 
redovisa exempel på vilket eller vilka andra sätt upplåtelseformen hyresrätt kan ses som 
betydelsefull och även vilka funktioner den kan tillhandahålla. 
 
Enligt Sanandaji är man inte lika platsbunden om man bor i en lägenhet upplåten med 
hyresrätt och det i sin tur kan ge ökad rörlighet på bostadsmarknaden som enligt 
Sanandaji kan skapa långsiktig tillväxtkraft i Sverige (Sanandaji, 2013, s.7-8). Till 
exempel kan det vara svårt för utbildningsväsendet att utbilda människor på plats för 
den kompetens som behövs just där. I sådana fall menar Sanandaji att människor som 
vill flytta bör ges goda möjligheter till det för att enkelt kunna ta sig till platser där deras 
kompentens är efterfrågad (ibid s.7). Ett möjligt hinder för att ta steget att flytta kan 
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vara svårigheten att hitta en attraktiv bostad. Enligt Sanandaji är en fördel med 
hyresrätten att den är ett boende som kan ses som mobilt (Sanandaji, 2013, s.8). Om det 
enda alternativet är att köpa en lägenhet ställer det högre krav på den som flyttar, 
eftersom man bland annat måste göra en ekonomisk investering (ibid). Om man flyttar 
för att ens kompetens är efterfrågad gör man det ofta till de större städerna där 
arbetsplatstillgången för personer med hög utbildning oftast är störst (Hedberg, 2005, 
s.18). Om dessa personer redan äger ett boende utanför någon av de stora städerna och 
behöver sälja kan det vara svårt att få ett likvärdigt boende i den nya miljön (ibid). Detta 
skulle kunna vara en anledning att inte flytta, till låt oss säga, en storstad. Alla 
människor har inte heller samma möjlighet att pendla och det kan innebära att det 
förstärker eller upprätthåller socioekonomisk segregering (ibid, s.19). 
Företag i en storstad kan ha svårigheter att rekrytera trots att det är hög arbetslöshet 
eftersom de arbetslösa och företagen inte är på samma ställe (Sanandaji, 2013, s.10). 
Sanandaji anser att det är viktigt att ha, ”en bostadsmarknad som möjliggör en rörlig 
arbetskraft”, eftersom det lokala företagsklimatet och näringslivets utveckling påverkas 
av möjligheterna att hitta ett boende på samma plats (ibid). Brandén uttrycker det som 
en paradox att ha en politik som förespråkar regional rörlig arbetskraft och som 
”samtidigt minskar andelen hyresrätter” eftersom hennes studier visar att bostadsägande 
kan hämma regional rörlighet (Brandén, 2008, s.5). 
 
2.9 Stockholms stads vision 
 
Stockholm stad har arbetat fram en broschyr som syftar till att ge en introduktion till 
byggherrar som vill vara med att utforma framtidens Stockholm. I broschyren 
presenterar staden sin vision och kommunfullmäktige i Stockholm sammanfattar den 
långsiktiga visionen för stadens tillväxt och utveckling genom att; ”år 2030 ska 
Stockholm vara en stad i världsklass” (Från vision till stad). Enligt broschyren måste 
staden planera för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för 200 000 nya 
stockholmare fram till 2030 (ibid). Vidare beskriver broschyren olika fördelar med 
Stockholm. ”Dynamiskt kulturliv” som skapar arbetstillfällen och har en väl utbyggd 
infrastruktur. I vissa fall inkluderas även ett större geografiskt område, Stockholm-
Mälarregionen(ibid). Dokumentet sammanfattar även Stockholms stads nya 
översiktsplan och presenterar fyra olika strategier för stadsutveckling, hur Stockholm 
ska utvecklas på ett hållbart sätt och vilka områden i staden som ska utvecklas och 
förtätas på lång och kort sikt. 

1. ”Planeringen för att utveckla de centrala delarna av Stockholm fortsätter – dels 
med en rad stadsutvecklingsområden i närheten av innerstaden – dels genom 
förtätning av närförorterna. 

2. För att nå en balanserad utveckling krävs en särskild satsning på förtätning och 
utveckling av tyngdpunkter i ytterstaden. 

3. Många delar av Stockholm behöver integreras bättre med sin omgivning. En 
sammankoppling av stadens delar innebär utvecklad infrastruktur med fokus på 
kollektivtrafik, cykel och gående samt ny sammanhängande bebyggelse 

4. En trygg och levande stadsmiljö förutsätter en succesiv utveckling av 
stadsbebyggelsen i hela staden. Kompletteringsbebyggelse ska vara möjlig på 
många platser, samtidigt som stadens skönhet och unika karaktärsdrag bevaras” 
(ibid). 



!

"#!
!

Stockholms stad har tagit fram broschyren för att underlätta dialogen mellan 
byggherrar, markägare och andra intressenter. Broschyren ger vidare en 
sammanfattande beskrivning av processen från idé till inflyttning – stadsbyggnads- och 
exploateringsprocessen (Från vision till stad). 
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3. Teori 
 
3.1 Teori om markvärde 
 
Den här delen vill ge möjliga förklaringar till varför markvärden kan uppstå. För att inte 
markpriser i mitt resultat bara ska förstås som ett värde vill jag förklara att det finns 
bakomliggande faktorer till varför det ser ut som det gör. Det finns många olika 
orsakssamband till att markvärden uppstår. Även den värdeskapande relationen mellan 
mark och bostäder tas upp i avsnittet. 
 
Teori om hur markvärden uppstår i jordbruksdominerande områden enligt ekonomisk 
modell är bland annat att det överskott som blir från jordbruksproduktionen bör 
relateras till transportkostnaderna till marknaden på vilken produkterna säljs (Nyström 
& Tonell, 2012, s.41-42). Desto mer avkastning per yta desto bättre möjlighet skapar 
sig en jordbrukare att betala markarrende. Det finns grödor som ger bättre avkastning än 
andra och därmed är avkastningen också beroende av typ av grödor, vilket kan styra 
betalningsförmågan (ibid,s.42). Eftersom kostnaderna för att transportera produkter 
styrs av avståndet från marknaden kan det innebära att det uppstår konkurrens om 
odlingsmarken närmast marknaden – nära marknaden innebär låga transportkostnader, 
långt ifrån innebär höga transportkostnader (ibid). Denna teori bygger till viss del på 
Walter Alonsos idéer om bland annat markhyror och teorin menar kortfattat att; 
”Markanvändningen bestäms av markvärdet, genom att lantbrukarna konkurrerar med 
varandra om det högsta anbudet” och att ”Markvärdet fördelar markanvändningen i 
relation till dess avkastningsförmåga” (ibid). 
 
I ett stadsområde går det enligt Nyström & Tonell att avgränsa ”marknader” på ungefär 
samma sätt som för lantbrukarna (ibid). I staden finns bland annat kapital, service och 
bostäder inbundet i människorna som vistas där, bor eller arbetar (ibid). Det som är med 
och styr markvärdet i staden är till exempel betalningsvilja för viss geografisk 
lokalisering och den betalningsviljan beror på nytta eller ekonomisk avkastning (ibid). 
Enligt Nyström & Tonell så kan en karaktäristisk bild uppstå i ett stadsområde om man 
ser till mäklarstatistik över försäljningspriser, reella fastighetsvärden eller som det 
framgår i fastighetstaxeringen (Nyström & Tonell, 2012, s.42). Den karaktäristiska 
bilden är av arten att markvärden är högst i centrum och faller i avtagande takt mot 
områden som befinner sig i periferin av staden med undantag av markvärdestoppar som 
indikerar centrumbildningar i förorter (ibid). Verksamheter som lokaliserar sig i staden 
gör det troligen för det för att komma åt lägesfördelar (ibid, s.43). Nyström & Tonell 
uttrycker; ”Så långt tycks antaganden om markvärdet som en funktion av lönsamhet 
eller nytta i relation till marknadens centrum stämma överens med verkligheten” (ibid). 
Denna teori bygger på en ekonomisk modell och har enligt Nyström & Tonell mottagit 
kritik för att vara allt för statisk på grund av att den bygger på att ekonomiska 
incitament är vad som styr ”intressegrupperna” (ibid, s.41, 43-44). Harvey citerar till 
exempel Edwin S. Mills som uppmärksammat tendensen till förenklingar:  

The crucial characteristics of urban land is the great complexity resulting from the fact that 
supply and demand for different parcels of land are related in significant and poorly 
understood ways (Harvey, 1973, s.177).  

När det handlar om bostäder som byggs på marken menar Harvey, utan att stöta bort 
modellerna som är baserade på ekonomi, att det är viktigt att skilja på något som kallas 
för bruksvärde och bytesvärde (Nyström & Tonell, 2012, s.44). Enligt Nyström & 
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Tonell är det hushållsmedlemmarnas möjlighet att påverka trivsel och underhåll i sin 
bostadsmiljö som höjer bruksvärdet eftersom bruksvärdet är hushållsmedlemmens 
individuella värdering av nyttan snarare än det monetära som styr det värdet (Nyström 
& Tonell, 2012, s.44). Det som styr bytesvärdet är istället det monetära, det är ett 
resultat av en ekonomisk transaktion mellan säljare och köpare (ibid). Bytesvärdet är 
enligt Nyström & Tonell inte intressant före bostaden ska säljas och i ett sådant fall är 
det andra aktörer som till exempel mäklare, banker och exploatörer som gör en okulär 
bedömning av bruksvärdet med främsta anledning att skapa ett högt bytesvärde (ibid). 
Harvey’s tolkning är att mark och bostäder olika varor beroende på vilken särskild 
intressegrupp det är som är aktiv på marknaden. Eftersom fastighetens värde, (en vara), 
är beroende av en sammanslagning av bruksvärde och bytesvärde (Harvey, 1973, s.166-
167). Enligt Harvey kan det som är ett bruksvärde för den ene vara ett bytesvärde för 
den annan (ibid).  Ett företags eller enskild persons beslut av att lokalisera sig på 
särskild plats behöver inte vara av rationella skäl utan kan till exempel vara att man 
uppskattar en särskild miljö eller att man har en viss anknytning till platsen, enligt 
Nyström & Tonell kan alltså bruksvärdet ha olika anknytningar (Nyström & Tonell, 
2012, s.44). 
 
På bostadsmarknaden i Sverige har något som heter bruksvärdesprincipen under lång tid 
bestämt hyrorna för det allmännyttiga bostadsbeståndet. Det innebär att hyrorna på 
bostäder i mer centrala lägen är lägre än vad de är i bostäderna i mer perifera områden, 
en sorts subvention (ibid). Det kan tolkas som ett avsteg från idén utbud och efterfrågan. 
Syftet med detta system är enligt Nyström & Tonell att; ”minska risken för social och 
ekonomisk segregation i bostadsbeståndet” (ibid). Stockholmsmodellen är en sorts 
omarbetad version av bruksvärdesprincipen och den har jag berört tidigare under punkt 
1.5.4. Nyström & Tonell understryker att det som främst styr värdet på mark är 
efterfrågan och att efterfrågan på mark oftast är högre i lägen som kan ses som centrala 
eftersom centrala lägen ofta kännetecknas av att ha god tillgänglighet (ibid, s.47).  
 
Angående relationen mellan markpriser och bostadspriser så ser det något annorlunda 
ut. I den forskningen går åsikterna något isär om vad som påverkar vad – påverkar 
markpriser priset på bostäder eller påverkar bostadspriser priset på mark? Trots att det 
ser olika ut på olika platser så har Wen & Goodman identifierat tre huvudperspektiv 
som diskuteras i det här sammanhanget (Wen & Goodman, 2013, s.9). Det första är det 
kostnadsdrivna perspektivet som påpekar att bostadspriser ökar på grund av minskad 
tillgång på mark och att ökningen av markpriser ökar priser på bostäder (ibid). Det 
andra är perspektivet om efterfrågan och här refererar Wen & Goodman till teorier från 
b.la. Alonso där efterfrågan skapar konkurrens och högst anbud vinner (ibid). Enligt 
Wen & Goodman innebär det perspektivet att höga bostadspriser orsakar höga 
markpriser (ibid). Det tredje perspektivet är ett perspektiv som bygger på ett ömsesidigt 
orsakssamband där till exempel höga bostadspriser leder till ökade markpriser och att 
markpriser är en faktor till ökande bostadspriser (ibid, s.10). Enligt Wen & Goodman 
beror resultatet på vad man använder för metod och om man studerar sambandet på lång 
eller kort sikt (ibid, s.10-11).  
 
Enligt Wen & Goodman studeras oftast markvärden och bostadspriser separat (ibid, 
s.11). Vid till exempel vid studier om bostadspriser så ses ofta markpriser som en 
exogen variabel, det vill säga att man utgår från att markpriser kommer utifrån 
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bostadspriser (Wen & Goodman, 2013, s.11). Vid studier av markpriser studeras det 
ofta omvänt, man utgår från att bostadspriser kommer utifrån markpriser (ibid). Wen & 
Goodman använder avancerade metoder för att räkna ut sambanden och gör sedan en 
kvalitativ bedömning av uträkningen (ibid). Wen & Goodman studerade relationen 
mellan urbana markpriser och bostadspriser i 21 provinshuvudstäder i Kina (ibid, s.9-
17). Resultatet av deras studie visar att olika faktorer påverkar markpriser och 
bostadspriser olika mycket men att disponibel inkomst per capita är en viktig faktor som 
påverkar markpriser, som i sin tur har en direkt inverkan på bostadspriser (ibid, s.16). 
Bostadspriserna hade i deras studie den mest dominanta positionen och det visade sig 
att bostadspriserna påverkade markpriserna mer än vad markpriserna påverkade 
bostadspriserna samtidigt som dem konstaterar att bostadspriser och markpriser har ett 
ömsesidigt samband (ibid). Det betyder att det är fullt möjligt att omkringliggande 
bebyggelse och disponibel inkomst per capita kan påverka markpriser. 
 
3.2 Zonering 
 
Tidigare i studien nämndes zonering. I det här avsnittet vill jag tydligare förklara vad 
det kan innebära. 
 
I bland annat USA har zonindelning, eller zonering, tidigare fungerat som en sorts 
separering mellan bostäder och industri i syfte att effektivt använda marken (Mitchell, 
2004, s.119) I nutid används metoder på vissa ställen för att dela in kommuner i olika 
zoner genom något som kallas för ”exclusionary zoning”, en direktöversättning blir, 
”utestängande zonindelning” (ibid). Enligt Mitchell förekommer det att sådan 
geografisk indelning exkluderar bland annat barnfamiljer med låg inkomst eftersom det 
i ett område kan vara implementerade policys som förespråkar att det byggs bostäder 
som snarare passar andra målgrupper än de som har låg inkomst och har barn (ibid). 
Dessa exkluderande faktorer kan till exempel vara att det byggs bostäder med ett lågt 
antal rum och att det kan vara en gräns för lägsta ålder för de som ska bo i bostaden 
(ibid).  Enligt Mitchell kan syftet med att exkludera vissa typer av bostadsgäster vara att 
säkerställa att bostaden får ett högt taxeringsvärde och att området ska locka till sig 
invånare av samma klass och som inte förväntas belasta offentliga tjänster (ibid). 
!
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4. Resultat av undersökning 
 
Jag kommer att presentera resultatet av min undersökning genom två olika diagram per 
geografiskt område, en inklusive kategoriboenden och en exklusive kategoriboenden. 
Jag kommer även att presentera varje skalnivå för sig med några rader text som 
beskriver vad varje del i diagrammen innehåller. Efter presentationen följer en analys av 
resultatet. För att tydligare kunna se ett eventuellt mönster har jag sorterat klasserna 
efter markpris i fallande ordning från vänster till höger. För att undvika förvirring har 
jag endast valt att markera hyresrättsfördelningen i procent, resterande procent upp till 
100 är fördelningen för samregistreringen av bostadsrätter och äganderätter som i texten 
benämns bostadsrätter och som benämns bostadsrätt/äganderätt i det samlade resultatet i 
diagrammen. 
 
Markanvisningar för hyresrätter och bostadsrätter, totalt antal och procentuell 
fördelning i Stockholm stad 2010-2013. 
 
Inklusive kategoriboenden. 
Totalt markanvisades 15983 stycken lägenheter under perioden. Antalet hyresrätter är 
6384 stycken, andelen är 40 %. Antalet bostadsrätter är 9599 stycken, andelen är 60 %  
 
Exklusive kategoriboenden. 
Totalt markanvisades 11708 stycken lägenheter under perioden. Antalet hyresrätter är 
5557, andelen är 47,5 %. Antalet bostadsrätter är 6151 stycken, andelen är 52,5 %. 
 
Det är kategoriboenden som representerar mellanskillnaden för totalt antal 
markanvisade lägenheter för inklusive- och exklusive kategoriboenden. Det är 4275 
stycken lägenheter, andelen är 27 %. 
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Karta över Stockholms stadsdelsområden. 
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4.1 Stadsdelsområden inklusive kategoriboenden 
 
Norrmalm  
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 91 stycken fördelat på 3 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 36 stycken, andelen är 39,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 55 stycken, andelen är 60,5 %. Det är 1 markanvisning som ligger till 
grund för det genomsnittliga markpriset som är 30 000 SEK/kvm BTA. 
 
Östermalm 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1926 stycken fördelat på 17 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1470 stycken, andelen är 76 %. Antalet 

,-../0!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_boroughs_2007.svg?uselang=simple!
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bostadsrätter är 456 stycken, andelen är 24 %. Det är 10 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 21 057 SEK/kvm BTA. 
 
Södermalm 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 466 stycken fördelat på 6 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 266 stycken, andelen är 57 %. Antalet 
bostadsrätter är 200 stycken, andelen är 43 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 18 716 SEK/kvm BTA. 
 
Kungsholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 776 stycken fördelat på 8 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 626 stycken, andelen är 80,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 150 stycken, andelen är 19,5 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 17 690 SEK/kvm BTA. 
 
Enskede-Årsta-Vantör 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 3096 stycken fördelat på 47 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1718 stycken, andelen är 55,5 %. 
Antalet bostadsrätter är 1378 stycken, andelen är 44,5 %. Det är 22 stycken 
markanvisningar som ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 200 
SEK/kvm BTA. 
 
Hägersten-Liljeholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1820 stycken fördelat på 15 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 560 stycken, andelen är 31 %. Antalet 
bostadsrätter är 1260 stycken, andelen är 69 %. Det är 7 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 9785 SEK/kvm BTA. 
 
Bromma 
Totalt markanvisade lägenheter under perioden är 1666 stycken fördelat på 19 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 283 stycken, andelen är 17 %. Antalet 
bostadsrätter är 1383 stycken, andelen är 83 %. Det är 13 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 9473 SEK/kvm BTA. 
 
Skarpnäck 
Totalt markanvisade lägenheter under perioden är 801 stycken fördelat på 12 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 656, andelen är 82 %. Antalet bostadsrätter är 
145 stycken, andelen är 18 %. Det är 3 stycken markanvisningar som ligger till grund 
för det genomsnittliga markpriset som är 8688 SEK/kvm BTA. 
 
Älvsjö 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 801 stycken fördelat på 6 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 716 stycken, andelen är 51 %. Antalet 
bostadsrätter är 350 stycken, andelen är 49 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5716 SEK/kvm BTA. 
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Farsta. 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2228 stycken fördelat på 24 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1854 stycken, andelen är 83 %. Antalet 
bostadsrätter är 374 stycken, andelen är 17 %. Det är 5 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5200 SEK/kvm BTA. 
 
Skärholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 741 stycken fördelat på 8 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 636 stycken, andelen är 66 %. Antalet 
bostadsrätter är 105 stycken, andelen är 14 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4875 SEK/kvm BTA. 
 
Hässelby-Vällingby 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 333 stycken fördelat på 5 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 162 stycken, andelen är 49 %. Antalet 
bostadsrätter är 171 stycken, andelen är 51 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4866 SEK/kvm BTA. 
 
Rinkeby-Kista 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 976 stycken fördelat på 7 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 626 stycken, andelen är 64 %. Antalet 
bostadsrätter är 350 stycken, andelen är 36 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4850 SEK/kvm BTA. 
 
Spånga-Tensta 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 347 stycken fördelat på 2 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 347 stycken och andelen är 100 %. Inga 
bostadsrätter anvisades i området under perioden och därför finns inte heller något 
genomsnittligt pris. 
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Samlat resultat för Stadsdelsområden inklusive kategoriboenden.!
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!
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4.2 Stadsdelsområden exklusive kategoriboenden. 
 
Norrmalm 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 91 stycken fördelat på 3 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 36 stycken, andelen är 39,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 55 stycken, andelen är 60,5 %. Det är 1 markanvisning som ligger till 
grund för det genomsnittliga markpriset som är 30 000 SEK/kvm BTA. 
 
Östermalm 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 756 stycken fördelat på 12 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 300 stycken, andelen är 40 %. Antalet 
bostadsrätter är 456 stycken, andelen är 60 %. Det är 9 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 23 063 SEK/kvm BTA. 
 
Södermalm 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 466 stycken fördelat på 6 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 266 stycken, andelen är 57 %. Antalet 
bostadsrätter är 200 stycken, andelen är 43 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 18 716 SEK/kvm BTA. 
 
Kungsholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 528 stycken fördelat på 7 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 378 stycken, andelen är 71,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 150 stycken, andelen är 28,5 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 17 690 SEK/kvm BTA. 

Diagram 1 
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Enskede-Årsta-Vantör 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2801 stycken fördelat på 42 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1448, andelen är 52 %. Antalet 
bostadsrätter är 1353 stycken, andelen är 48 %. Det är 21 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 200 SEK/kvm BTA. 
 
Hägersten-Liljeholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1750 stycken fördelat på 14 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 490 stycken, andelen är 28 %. Antalet 
bostadsrätter är 1260 stycken, andelen är 72 %. Det är 7 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 9785 SEK/kvm BTA. 
 
Skarpnäck 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 375 stycken fördelat på 8 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är230 stycken, andelen är 61 %. Antalet 
bostadsrätter är 145 stycken, andelen är 39 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 8688 SEK/kvm BTA. 
 
Bromma 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1465 stycken fördelat på 14 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 283 stycken, andelen är 19 %. Antalet 
bostadsrätter är 1182 stycken, andelen är 81 %. Det är 8 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 8431 SEK/kvm BTA. 
 
Älvsjö 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 630 stycken fördelat på 4 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 28 stycken, andelen är 44 %. Antalet 
bostadsrätter är 350 stycken, andelen är 56 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5716 SEK/kvm BTA. 
 
Farsta 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är1625 fördelat på 18 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1251 stycken, andelen är 77 %. Antalet 
bostadsrätter är 374 stycken, andelen är 23 %. Det är 5 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5200 SEK/kvm BTA. 
 
Skärholmen 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 247 stycken fördelat på 5 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 142 stycken, andelen är 57 %. Antalet 
bostadsrätter är 105 stycken, andelen är 43 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4875 SEK/kvm BTA. 
 
Hässelby-Vällingby 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 321 stycken fördelat på 4 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 150 stycken, andelen är 47 %. Antalet 
bostadsrätter är 171 stycken, andelen är 53 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4866 SEK/kvm BTA. 
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Rinkeby-Kista 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 520 stycken fördelat på 4 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 170 stycken, andelen är 33 %. Antalet 
bostadsrätter är 350 stycken, andelen är 67 %. Det är 2 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4850 SEK/kvm BTA. 
 
Spånga-Tensta 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 133 stycken fördelat på 1 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 133 stycken och andelen är 100 %. Inga 
bostadsrätter anvisades i området under perioden och därför finns inte heller något 
genomsnittligt markpris. 
 
Samlat resultat för Stadsdelsområden exklusive kategoriboenden1 
!
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Diagram 2 
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Karta över Stockholmsmodellen  
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4.3 Stockholmsmodellen inklusive kategoriboenden 
 
A  
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1243 stycken fördelat på 11 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1078 stycken, andelen är 87 %. Antalet 
bostadsrätter är 165 stycken, andelen är 13 %. Det är 4 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 23 875 SEK/kvm BTA. 
 
C 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2249 stycken fördelat på 20 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 770 stycken, andelen är 34 %. Antalet 
bostadsrätter är 1479 stycken, andelen är 66 %. Det är 12 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 18 855 SEK/kvm BTA. 

Källa: http://hyror.se/hyran/kartasthlmsmodellen.png 
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B 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 986 stycken fördelat på 11 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 736 stycken, andelen är 74,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 250 stycken, andelen är 25,5 %. Det är 4 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 13 007 SEK/kvm BTA. 
 
D 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2278 stycken fördelat på 27 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 646 stycken, andelen är 28,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 1632 stycken, andelen är 71,5 %. Det är 16 stycken markanvisningar 
som ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 350 SEK/kvm BTA. 
 
H 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2815 stycken fördelat på 29 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1560 stycken, andelen är 55,5 %. 
Antalet bostadsrätter är 1255 stycken, andelen är 44,5  %. Det är 16 stycken 
markanvisningar som ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 167 
SEK/kvm BTA 
 
E 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1001 stycken fördelat på 16 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 791 stycken, andelen är 79 %. Antalet 
bostadsrätter är 210 stycken, andelen är 21 %. Det är 4 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 7937 SEK/kvm BTA. 
 
F 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1534 stycken fördelat på 18 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 874 stycken, andelen är 57 %. Antalet 
bostadsrätter är 660 stycken, andelen är 43 %. Det är 9 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 6632 SEK/kvm BTA. 
 
G 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2280 stycken fördelat på 28 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1830 stycken, andelen är 80 %. Antalet 
bostadsrätter är 450 stycken, andelen är 20 %. Det är 6 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5137 SEK/kvm BTA. 
 
J 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1090 stycken fördelat på 13 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 814 stycken, andelen är 75 %. Antalet 
bostadsrätter är 276 stycken, andelen är 25 %. Det är 5 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4870 SEK/kvm BTA. 
 
K 
Totalt markanvisade lägenheter under perioden är 507 stycken fördelat på 6 stycken 
markanvisningar. Antalet hyresrätter är 507 stycken, andelen är 100 %. Inga 
bostadsrätter anvisades i området under perioden och därför finns inte heller något 
genomsnittligt markpris. 
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Samlat resultat för Stockholmsmodellen inklusive kategoriboenden. 
!

!
!
!
4.4 Stockholmsmodellen exklusive kategoriboenden. 
 
A 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 395 stycken fördelat på 9 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 230 stycken, andelen är 58 %. Antalet 
bostadsrätter är 165 stycken, andelen är 42 %. Det är 4 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 23 875 SEK/kvm BTA. 
 
C 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1959 stycken fördelat på 18 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 480 stycken, andelen är 24,5 %. Antalet 
bostadsrätter är 1479 stycken, andelen är 75,5 %. Det är 12 stycken markanvisningar 
som ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 18 855 SEK/kvm BTA. 
 
B 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 700 stycken fördelat på 8 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 450 stycken, andelen är 64 %. Antalet 
bostadsrätter är 250 stycken, andelen är 36 %. Det är 3 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 16 343 SEK/kvm BTA. 
 
D 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1802 stycken fördelat på 18 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 396 stycken, andelen är 22 %. Antalet 
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bostadsrätter är 1406, andelen är 78 %. Det är 10 stycken markanvisningar som ligger 
till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 240 SEK/kvm BTA. 
 
H 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 2165 stycken fördelat på 26 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 910 stycken, andelen är 42 %. Antalet 
bostadsrätter är 1255 stycken, andelen är 58 %. Det är 16 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 10 167 SEK/kvm BTA. 
 
E 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 806 stycken fördelat på 14 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 596 stycken stycken, andelen är 74 %. 
Antalet bostadsrätter är 210 stycken, andelen är 26 %. Det är 4 stycken markanvisningar 
som ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 7937 SEK/kvm BTA. 
 
F 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1158 stycken fördelat på 14 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 498 stycken, andelen är 43 %. Antalet 
bostadsrätter är 660, andelen är 57 %. Det är 9 stycken markanvisningar som ligger till 
grund för det genomsnittliga markpriset som är 6632 SEK/kvm BTA. 
 
G 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 1972 stycken fördelat på 23 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 1522 stycken, andelen är 77 %. Antalet 
bostadsrätter är 450 stycken, andelen är 23 %. Det är 6 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 5137 SEK/kvm BTA. 
 
J 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 542 stycken fördelat på 9 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 266 stycken, andelen är 49 %. Antalet 
bostadsrätter är 276 stycken, andelen är 51 %. Det är 5 stycken markanvisningar som 
ligger till grund för det genomsnittliga markpriset som är 4870 SEK/kvm BTA. 
 
K 
Totalt antal markanvisade lägenheter under perioden är 209 stycken fördelat på 3 
stycken markanvisningar. Antalet hyresrätter är 209 stycken, andelen är 100 %. Inga 
bostadsrätter anvisades i området under perioden och därför finns inte heller något 
genomsnittligt markpris. 
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Samlat resultat för Stockholmsmodellen exklusive kategoriboenden. 
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4.4.1 Analys av resultat 
 
Stadsdelsområden inklusive kategoriboenden, diagram 1. 
Inom stadsdelsområden har det geografiska området med högst markvärde också högst 
procentuell fördelning av bostadsrätter och området med lägst markvärde högst 
procentuell fördelning av hyresrätter. Så långt tycks min hypotes stämma. Ett resultat 
som tydligt hade verifierat min hypotes hade varit om fördelningen av bostadsrätter 
hade fallit i takt med markpriserna men det visade sig inte stämma enligt mitt resultat. 
Båda diagrammen visar att fördelningen är utspridd över hela markvärdesskalan. 
Stadsdelsområden inklusive kategoriboenden består av 14 stycken klasser, där 
bostadsrätter är i majoritet i 4 och hyresrätterna är i majoritet i 10 av klasserna. Ser man 
till de övre 7 markvärdena för diagrammet representerar bostadsrätterna minoritet med 3 
av sina 4 klasser och hyresrätterna majoritet med 4 av sina 10. De 7 undre markvärdena 
representeras av bostadsrätternas resterande klass och hyresrätternas 6. Sammantaget är 
det hyresrätterna som har majoritet i antalet klasser men hyresrätternas klassmajoritet är 
störst i de nedre 7. Bostadsrätterna har 3 av sina 4 klasser i de övre 7 markvärdena. 
 
Stadsdelsområden exklusive kategoriboenden, diagram 2. 
Likande föregående diagram ser vi också här att det högsta markvärdet har högst 
procentuell fördelning av bostadsrätter och det lägsta markvärdet högst procentuell 
fördelning av hyresrätter. Det här diagrammet visar några skillnader mot föregående. 
Bostadsrätterna har majoritet i fler klasser, i 7 av totalt 14 och hyresrätter har färre än 
tidigare, men representerar ändå resterande 7. I det här läget finns det mer rättvisa 
förutsättningar för att se om min hypotes stämmer. De övre 7 markvärdena 
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representeras av 3 av bostadsrätternas 7 klasser och således 4 av hyresrätternas klasser. 
De nedre 7 markvärdena representeras av 4 av bostadsrätternas klasser och 3 av 
hyresrätternas klasser. I det här fallet tenderar man att anvisa lägenheter som planeras 
att få upplåtelseformen hyresrätt, snarare än bostadsrätt, i lägen som har höga 
markvärden och vice versa. 
 
Stadsdelsområden som geografi visade ett spretigt och inte allt för tydligt resultat. I 
fallet med inklusive kategoriboenden hade hyresrätterna majoritet i 10 klasser av 14 och 
var således överrepresenterade. Dock går det att skönja tendenser till att det planeras för 
byggandet av bostadsrätter på mark som har ett högt värde och hyresrätter på mark som 
har ett lägre värde. Hyresrätten visar med sin majoritet i antalet klasser att den inte blir 
åsidosatt på grund av att markpriserna är höga. I fallet exklusive kategoriboenden var 
det mer rättvisa förutsättningar och där tenderar man att anvisa lägenheter som planeras 
att få upplåtelseformen hyresrätt, snarare än bostadsrätt, i lägen som har höga 
markvärden och vice versa   
 
Stockholmsmodellen inklusive kategoriboenden, diagram 3. 
Markvärden tycks spegla Stockholmsmodellens geografiska värdeområden någorlunda, 
framförallt vad gäller det högsta och det lägsta markvärdet. Dock faller inte 
värdeområdena i kronologisk ordning hela vägen, vissa byter plats. Det högsta 
markvärdet är samma sak som det mest attraktiva värdeområdet och enligt min hypotes 
borde den här klassen ha procentuell majoritet av bostadsrätter men så är inte fallet. 
Dock stämmer det i andra änden av skalan, lågt markvärde är samma som minst 
attraktivt område och i mitt fall innebär det också en majoritet av hyresrätter. 
Av Stockholmsmodellens 10 klasser har hyresrätterna majoritet i 8 klasser och 
bostadsrätterna i 2. I de övre 5 klasserna har hyresrätterna således majoritet men 
bostadsrätternas 2 klasser (samtliga) är representerade bland de övre 5. 
 
Stockholmsmodellen exklusive kategoriboenden, diagram 4. 
Stockholmsmodellens geografiska värdeområden hänger här ihop med markvärden på 
liknande sätt som i inklusive kategoriboenden, dock i vissa fall med något förändrade 
markvärden. I det här fallet har bostadsrätternas utrymme utökats. Av 
Stockholmsmodellens 10 klasser har bostadsrätterna nu 5 klasser med högst procentuell 
fördelning och hyresrätterna 5. Återigen uppenbarar sig en mer rättvis fördelning av 
klasser och förutsättningarna är goda för att se om min hypotes stämmer. Det högsta 
markvärdet befinner sig i det mest attraktiva värdeområdet och har högst procentuell 
representation av hyresrätter. I andra änden stämmer min hypotes på liknande sätt som 
sist, lägst markvärde i det minst attraktiva området med procentuell majoritet av 
hyresrätter. De övre 5 klasserna representeras av majoritet av bostadsrätter med 3 av 
sina 5 och hyresrätterna 2 av sina 5. I de nedre 5 finns resterande 2 av bostadsrätterna 
och resterande 3 av hyresrätterna. 
 
Stockholmsmodellens geografi presenterar även den ett spretigt och inte allt för tydligt 
resultat. I resultatet med inklusive kategoriboenden representerades bostadsrätternas 
totala del, om än liten, bland de övre 5 klasserna. Så i det fallet går det att skönja 
tendenser till att man föredrar att anvisa lägenheter som planeras att få upplåtelseformen 
bostadsrätt där marken är något dyrare och mer attraktiv. Det talande resultatet är att 
hyresrätterna i det fallet hade majoritet i och med flest klasser och att hyresrätten inte 
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blir åsidosatt på grund av höga markpriser som i min undersökning också kännetecknas 
av hög attraktivitet. I fallet med exklusive kategoriboenden är resultatet också spretigt 
men något tydligare är det att man tenderar att anvisa lägenheter som planeras att få 
upplåtelseformen bostadsrätt där marken är dyrare och mer attraktiv och hyresrätter där 
den är billigare och mindre attraktiv, men där det högsta markvärdet, som också hade 
högst attraktivitet, hade högst representation av hyresrätter. Sammantaget är att man 
tenderar att anvisa lägenheter som planeras att få upplåtelseformen bostadsrätt där 
marken säljs dyrare och är mer attraktiv och hyresrätt där marken är billigare och 
mindre attraktiv. 
 
4.5 Stockholmsmodellens geografiska värdeområden kopplat till markpriser. 
 
I föregående diagram på Stockholmsmodellen är markpriset fallande från vänster till 
höger. Med dessa diagram vill jag tydligare visa på om det finns ett samband mellan 
höga markpriser och hög attraktivitet och vice versa. Därför har jag ställt upp 
Stockholmsmodellen geografiska värdeområden kronologiskt och prickat in respektive 
genomsnittligt markvärde ovanför. Efter diagrammen följer en kortare analys. 
 
Inklusive kategoriboenden:!
!

!
!
!
!
!
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Exklusive kategoriboenden: 
!

!
!
4.5.1 Analys. 
 
I båda diagrammen uppfattar jag ett tydligt samband mellan höga markpriser och hög 
attraktivitet och låga markpriser och låg attraktivitet. Det är några områden som avviker 
mot trenden, framförallt C och H i både diagram 5 och 6. Det är inte mycket som skiljer 
sig mellan diagrammen förutom att B närmar sig C i diagram 6 med exklusive 
kategoriboenden. Min uppfattning är att i diagram 6, exklusive kategoriboenden, blir det 
ett mer samlat resultat än i diagram 5 med inklusive kategoriboenden. 
 
Som jag tidigare har skrivit så ska Stockholmsmodellen spegla hur attraktivt det är att 
bo i hyresrätt i respektive område och i mitt resultat ser det även ut som att 
attraktiviteten i områden även korrelerar med markpriser. Höga markpriser; hög 
attraktivitet och låga markpriser; låg attraktivitet. Det går att tolka resultatet som att det 
förmodligen är lika attraktivt att bo i bostadsrätt i dessa områden som det är att bo i 
hyresrätt. 
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5. Diskussion 
 
Syftet med studien var att analysera på vilket sätt markvärden styr markanvändning i 
Stockholm med fokus på bostäder som planeras att få upplåtelseformerna hyresrätt och 
bostadsrätt. Jag ville försöka se om det går att urskilja ett mönster i den rumsliga 
fördelningen av markanvisningar för bostäder med upplåtelseformerna hyresrätt och 
bostadsrätt, kopplat till markpriser. Denna studie drevs av hypotesen att markvärden i 
olika områden i Stockholm stad påverkar fördelningen av markanvisade hyresrätts- och 
bostadsrättslägenheter på så sätt att det markanvisas lägre andel hyresrätter, och högre 
andel bostadsrätter, i områden där markvärdet är högt. Och vice versa: högre andel 
hyresrätter, och lägre andel bostadsrätter, i områden där markvärdet är lågt. Min 
huvudfråga var: på vilket sätt påverkar markvärden i Stockholm planeringen av 
byggandet av hyresrätter och bostadsrätter? 
 
Den här studien ville alltså studera hur den rumsliga fördelningen mellan hyresrätt och 
bostadsrätt är kopplat till markpriser, men den ville även till viss del titta på sambandet 
mellan markpriser och attraktivitet i olika områden, samt diskutera vilka effekter höga 
markpriser kan få med hjälp av bland annat markvärdesteori. 
 
Resultaten och diagrammen som rör exklusive kategoriboenden skapade jämnast 
utgångsläge, sett till den lika fördelningen av antalet klasser. I sammanhanget är dessa 
resultat lite mer intressanta med tanke på exploateringsnämndens ordförande Joakim 
Larssons uttalande om att staden planerar för hälften bostadsrätter hälften hyresrätter. 
Det uttalandet och den ambitionen stämmer överens med resultatet i båda geografierna 
när man ser till exklusive kategoriboenden. Likaså stämmer i princip den totala 
fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter exklusive kategoriboenden, 47,5 % 
hyresrätter och 52,5 % bostadsrätter. 
 
I diagram 2, stadsdelsområden exklusive kategoriboenden motbevisades min hypotes 
helt och hållet. Stadsdelsområden som geografi är inte en gränsdragning som baseras på 
attraktivitet, utan är en administrativ indelning. I Stockholmsmodellen exklusive 
kategoriboenden, diagram 4, stämmer min hypotes till stor del men där hade det högsta 
markvärdet störst representation av hyresrätter vilket kan ses som motbevisande. Dock 
går det att skönja tendenser till att det planeras för bostadsbebyggelse med 
upplåtelseformen bostadsrätt där markvärdet är högt och hyresrätter där markvärdet är 
lägre. Att Stockholmsmodellen som geografi innefattar värdeområden gör det mer 
intressant. Väger man in att attraktivitet mer eller mindre korrelerar med markvärden så 
kan det betyda att det går att skönja tendenser till att Stockholms stad föredrar att 
planera för bostadsbebyggelse som ska få upplåtelseformen bostadsrätt i områden som 
kan betraktas som attraktiva och hyresrätter i områden som kan betraktas som mindre 
attraktiva. 
 
Det har redan konstaterats i resultatanalysen att resultatet var spretigt men att det i vissa 
fall går att skönja tendenser till att det till viss del stämmer med min hypotes, även om 
hypotesen i vissa fall blir motbevisad. Dock visade sig mönstret inte vara lika tydligt 
som jag trodde innan jag påbörjade min undersökning. Det anvisas hyresrätter och 
bostadsrätter i lägen som kan ses både som attraktiva och mindre attraktiva och som 
också kännetecknas av höga- respektive låga markvärden. Fördelningen av anvisningar i 
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antal över ytans olika geografier kan spegla olika stor tillgång på lämplig mark för 
bostadsbebyggelse, men också stadens ambition med att förtäta och integrera eftersom 
det anvisas mycket bostäder mellan redan givna geografiska områden. Priset på marken 
kan spegla tillgång och efterfrågan, och uppenbarligen också betalningsvilja, åtminstone 
på stadsdelsområdesnivå, eftersom priset var som högst där det anvisades minst antal 
lägenheter. Teorierna om att markvärden är högst i områden som kan ses som centrala 
och som kännetecknas av god tillgänglighet tycks stämma med min undersökning. 
Stadsdelsområdet Norrmalm kan ses som centralt i Stockholm, likaså det geografiska 
värdeområdet A i Stockholmsmodellen. Dessa två områden kännetecknas i min 
undersökning av att ha de högsta markvärdena. Jag vill dock lyfta fram att man kan 
problematisera kring vad som kan ses som centralt i Stockholm, eftersom det utgår från 
en tanke om centrum och periferi, centralt kan betyda olika saker.  
 
När jag kopplar markpriser till Stockholmsmodellen, diagram 5 och 6, går det att påstå 
att bruksvärde och bytesvärde möts. Bostadsrätterna innehar majoriteten av de fem 
högsta markvärdena (exklusive kategoriboenden) vilket kan betyda att det kan ha 
planerats bostadsrätter i områden med höga markvärden i syfte att skapa ett högt 
bytesvärde, eftersom det högsta markvärdet sammanföll någorlunda med bruksvärdet 
(A), bedömningen av bruksvärdet kan således redan ha varit gjord. Jag menar inte att 
Stockholmsmodellen ligger som en mall när det planeras för bostadsbebyggelse och val 
av upplåtelseformer, men det går att anta att ett liknande tankesätt kan ha präglat varför 
det var högst andel bostadsrätter (som ska säljas) i ett område som hade högst 
markvärde och högst attraktivitet. Bostadsrätter kan alltså ha planerats i dessa områden i 
syfte att skapa ett högt bytesvärde. Enligt Harvey kan det som är ett bruksvärde för den 
ene vara ett bytesvärde för en annan och i det här området möts bruksvärde och 
bytesvärde (Harvey, 1973, s.166-167). Detta skulle också kunna innebära att det kan 
skapas en konkurrens om ytan mellan bostadsrätter och hyresrätter, där politik är det 
som kan avgöra fördelningen. En annan faktor som skapar inbördes konkurrens skulle 
kunna vara människors vilja att bo i bostadsrätt och hyresrätt, alltså opinionen, där även 
politik spelar in.  
 
En annan intressant iakttagelse i undersökningen är att kategorin som jag har benämnt 
som kategoriboenden kännetecknas av att få markanvisningar i förhållandevis attraktiva 
lägen med höga markpriser, eftersom resultatet skiljer sig i båda geografierna om man 
ser till inklusive eller exklusive kategoriboenden. I undersökningen omfattas 
kategoriboenden av totalt 27 % av den planerade bostadsbebyggelsen.  
 
Överlag är min bedömning att hyresrätten inte blir åsidosatt av kommunen på grund av 
höga markvärden. Det jag däremot inte vet är om dessa markvärden kommer att spegla 
sig i hyrorna i dessa lägenheter eller inte. Bodström uttryckte att det har funnits tydliga 
exempel på zonering i Stockholm under tiden då allmännyttan var stark. Om hyresrätten 
idag skulle stå för samma sak som allmännyttan gjorde tidigare (tillgänglig för alla och 
med låga hyror) skulle det mot resultatet av min undersökning finnas relativt få belägg 
för att säga att det under undersökningstiden planerats för exkluderande bebyggelse, sett 
till upplåtelseformer och dess fördelning över ytan kopplat till markpriser och 
attraktivitet. Dock kan jag inte spekulera i hur tillgängliga hyresrätter är i Stockholm 
idag eller hur tillgängliga de markanvisade lägenheterna i min undersökning kommer 
vara när/om de byggs. Jag vet inte heller om dessa planeras för personer med särskilda 
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behov, till exempel stora eller små lägenheter, hur hyran kommer sättas i dessa bostäder 
eller vad slutpriset blir för bostadsrätterna. Men att hyressättning för hyresrätter och 
slutpriser för bostadsrätter gör skillnad i tillgänglighet och kan fungera exkluderande för 
vissa individer går att anta. För bostadsrätten däremot ligger ett antagande om 
markpriser och dess inverkan på bostadspriser närmre till hands, även om teori menar 
att det finns andra sätt att studera den relationen (Wen & Goodman, 2013, s.11). Mitt 
antagande som följer är baserat på ekonomi och för att göra ett mer heltäckande 
antagande bör det troligen vägas in fler yttre faktorer som också bättre tar hänsyn till 
Stockholms stads exploateringsprocess.  
 
Det går att tänka sig att byggherren vill köpa mark så billigt som möjligt och samtidigt 
hålla låga kostnader i övrigt för att sedan sälja lägenheterna för så mycket som möjligt 
för att kunna tillgodose sig vinst. Åtminstone tillräcklig vinst för att projektet ska vara 
lönsamt. Ur kommunens perspektiv går det att tänka sig att markanvisningar är en 
begränsad resurs och att vid försäljning av mark vill man göra det till ett så högt pris 
som möjligt. För byggherren kan markpriser ses som en del av produktionskostnaden 
tillsammans med bland annat material- och lönekostnader. Ska det byggas bostäder som 
ska ha särskild standard, skönhet och karaktärsdrag bör det någonstans finnas en nedre 
gräns när det inte längre går att pressa kostnader för material och löner utan att det 
tummas på kvalitén. På så sätt är det inte orimligt att tänka sig att slutpriserna av de 
färdigställda bostadsrätterna till viss del speglar sig i markpriset beroende på vad man 
har byggt och hur man har byggt. Det blir troligen i slutänden köparen av den 
färdigställda lägenheten som betalar för att marken har sålts dyrt.  
 
Det går även att tänka sig att det kan uppstå en annan form av intressekonflikt mellan 
byggherren och kommunen. Vid till exempel minskade marktillgångar kanske 
kommunen föredrar att planera för hyresrätter på tomträttsmark medan byggherren 
hellre vill köpa mark för att sedan sälja bostäderna för att på så sätt arbeta mer 
kortsiktigt och effektivare och undkomma fastighetsunderhåll på hyresrätterna. Wen 
och Goodmans teorier om relationen mellan markvärden och bostadspriser visar dock 
att det kan finnas andra faktorer som påverkar bostadspriserna och att det kan behöva 
vägas in andra faktorer för att göra en mer relevant bedömning. Det är en annan uppgift 
att studera vad som orsakat dessa markpriser men teori har visat att markpriser kan ha 
en inverkan på bostadspriser och därför kan det vara ett rimligt antagande att så är fallet, 
dock så krävs det att det testas empiriskt i Stockholms stad för att dra några slutgiltiga 
slutsatser. Exempel på faktorer att studera för att få förståelse för markpriser är priser på 
omkringliggande bebyggelse och inkomst per capita.  
 
Hur markpriser uppstår i Stockholm har inte varit en uppgift i studien utan det tidigare 
avsnittet, under punkt 3.1, har bland annat fungerat som en introduktion till att förstå 
varför det kan vara olika priser i olika områden. Det är således många faktorer som 
påverkar markpriser och bostadspriser och det går inte att säga att enskild aktör, till 
exempel Stockholms stad, är ytterst ansvarig för markpriserna i Stockholm. Det är ett 
större nätverk av aktörer och faktorer som påverkar varandra och därför är 
problematiskt och inte vidare genomtänkt att påstå att en aktör eller en faktor påverkar 
allt. 
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För vidare studier inom området skulle det vara intressant att ta vid där den här studien 
slutar, eventuellt ställa frågan: För vem byggs det bostäder i Stockholm? Att ta reda på 
vilken ekonomisk förutsättning man bör ha för att kunna bo i olika områden i 
Stockholm. Sett över tid och hur det har förändrats, kanske förflyttats rent geografiskt? 
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