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Abstract 

Since the financial crisis in 2008 housing prices in the greater Stockholm region have been 
rising by an average of 8 percent per year and therefor municipalities, developers and 
buyers of new production housing have been able to make high profit. This has lead to a 
strong optimism and a high risk propensity among several parties. Since august 2017 the 
housing market have turned and housing prices have declined. The reasons are believed to 
be an overproduction of expensive new housing, media’s negative view on the new 
production market and tightened amortization requirements. The immediate effect was a big 
uncertainty regarding the market for new housing and cautious residential consumers. The 
housing developers reports low sales the first quarter of 2018 and some developers are 
forced to return land allocations to the municipalities.  

This degree project aims to describe the risk that occurs in the process of developing new 
housing. It will be done through a qualitative interview study which aims to closer examine 
the municipalities and developers view on the housing market, the risks that occur in the 
developing process and their risk management strategies. The purpose of the report is also 
to identify the risks that are imposed on buyers of new housing, which is done through 
interviews with developers and new production brokers.  

The study shows that developers and municipalities are facing a difficult time when it comes 
to making agreements in today's uncertain housing market and the distrust between the 
parties can be derived from adverse selection. Due to the development monopoly many 
municipalities benefits a strong negotiation position. At the same time the participating 
municipalities are in a difficult situation due to their agreement with the state and the 
Stockholm County Council regarding 64 000 new homes by the year of 2030. 

The degree project emphasizes the possibility that by adjusting an existing price index 
formula, land prices will be more closely linked to housing prices. The purpose of this 
formula in a market fall is to allow a larger proportion of housing prices to be deducted from 
the land price for the developers and that in a market upturn the municipality will be able to 
take a larger cut of the higher housing prices. The ambition is that this will facilitate 
negotiations between the municipality and the developer and make the developers more 
resistant in a changing new production market. 
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Sammanfattning 

Sedan finanskrisen år 2008 har bostadspriserna i Storstockholm stigit med i snitt 8 procent 
per år och därför har kommuner, byggherrar och nyproduktionsköpare kunnat göra stora 
vinster. Detta är något som lett till en stark optimism och hög riskbenägenhet hos flera 
aktörer. Sedan augusti 2017 har dock bostadsmarknaden vänt och bostadspriserna sjunkit. 
Ett överutbud av nyproducerade bostäder i de dyrare segmenten, medias negativa 
framställning av nyproduktionsmarknaden och ett skärpt amorteringskrav tros vara de 
främsta orsakerna. Den omedelbara effekten blev en stor osäkerhet kring 
bostadsmarknaden i allmänhet och nyproduktionsmarknaden i synnerhet. Detta har medfört 
att byggherrar under början av 2018 redovisat låga försäljningssiffror och i enstaka fall 
tvingats lämna tillbaka markanvisningar till kommunen.  

Denna kandidatuppsats syftar till att beskriva och analysera de risker som uppstår vid 
markexploatering. Detta görs genom en kvalitativ intervjustudie som syftar till att närmare 
granska kommunernas och byggherrarnas syn på bostadsmarknaden och de risker som 
existerar i markexploateringsprocessen samt hur riskhanteringen ser ut. Rapporten syftar 
även till att klargöra några av de risker som läggs på köpare av nyproducerade bostadsrätter 
vilket görs genom intervju med byggherrar och nyproduktionsmäklare.  

På grund av informationsasymmetri existerar en viss misstro mellan kommun och byggherre, 
något som gör det svårt för dem att mötas i dagens osäkra nyproduktionsmarknad. 
Kommunernas planmonopol ger dem en stark förhandlingsposition gentemot byggherrarna. 
Samtidigt sitter de intervjuade kommunerna i en pressad sits på grund av ett omfattande 
bostadsmål gällande 64 000 nya bostäder fram till år 2030 som avtalats med staten och 
Stockholms läns landsting.  

Examensarbetet lyfter fram möjligheten att genom justering av en befintlig 
prisindexeringsformel göra markpriserna starkare kopplade till bostadspriserna. Formeln har 
som syfte att i en marknadsnedgång låta en större andel av bostadsprisfallen dras av på 
markpriset och att i en marknadsuppgång låta kommunen ta större del av ökningen i 
bostadspriserna. Ambitionen är att detta ska underlätta förhandlingar mellan kommun och 
byggherre samt göra byggherrarna mer uthålliga i en föränderlig nyproduktionsmarknad. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 

De senaste åren har efterfrågan på den svenska bostadsmarknaden varit rekordhög med ett 
särskilt tryck på storstadsregionerna (Boverket, 2015). Den stora efterfrågan beror framförallt 
på den kraftigt ökande befolkningen och ett latent bostadsbehov som fortsätter att växa. 
Enligt Boverkets beräkning av bostadsbehovet finns från år 2017 ett behov av 600 000 
bostäder till år 2025 av vilka 320 000 beräknas behövas till år 2020 (Boverket, 2017). 
Bostadsbyggrätter har därför varit en av de hetaste investeringarna de senaste åren 
(Kolterjahn, 2016).  
 
Kommunerna är de aktörer som besitter störst andel byggbar mark i Storstockholm. På 
grund av det stora markinnehavet har kommunernas markpolitik en stor betydelse för 
bostadsbyggandet. Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, skriver i en 
artikel från 2014 att stat och kommun klivit av som direkta riskbärare och istället har givit den 
privata sektorn i uppgift att försörja bostadsbyggandet med riskkapital (Lundström, 2014). 
Tack vare den starka efterfrågan på bostadsmarknaden har byggherrar varit villiga att gå in 
med riskkapital i bostadsprojekt.  
 
Trots det rekordhöga bostadsbehovet redovisar Svensk Mäklarstatistik i maj 2018 att 
bostadspriserna i Storstockholm sjunkit med 9,3 procent de senaste tolv månaderna 
(Svensk Mäklarstatistik, 2018). I den första kvartalsrapporten 2018 uppvisar dessutom 
majoriteten av byggherrarna på Storstockholms nyproduktionsmarknad betydligt lägre 
försäljningssiffror jämfört med föregående år. En orsak tros vara Finansinspektionens 
skärpta amorteringskrav som föreslogs i oktober 2017 och trädde i kraft i mars 2018. 
Sjunkande bostadspriser i kombination med osålda bostäder, höga markpriser och 
omfattande produktionskostnader har gjort att de ekonomiska kalkylerna inte längre går 
ihop. Detta har medfört att väletablerade byggherrar tvingats lämna tillbaka bostadsprojekt 
till kommunerna (Engblom, 2017). 
 
Bostadsmarknaden har även fått stort utrymme i media de senaste åren. Det som skrivs och 
sägs i media har bidragit till att en oro skapats på bostadsmarknaden. Media har bland annat 
belyst svårigheterna med att hoppa av en bostadsaffär. Mängder av avskräckande artiklar i 
har publicerats de senaste månaderna. Hur stor påverkan dessa artiklar har på potentiella 
bostadsköpare är något byggherrar och nyproduktionsmäklare besvarar senare i rapporten.  
 
Mot bakgrund av förhållandena på den rådande nyproduktionsmarknaden finns intresse att 
mer ingående undersöka vilka risker som föreligger samt hur dessa risker hanteras. En 
problemformulering är hur det kommer sig att det omfattande bostadsbehovet är så svårt att 
möta. Genom att utreda respektive aktörs syn på risk och riskhantering är målsättningen att 
presentera lösningar för hur aktörerna kan mötas på den rådande nyproduktionsmarknaden. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Denna rapport syftar till att beskriva och analysera de risker som uppstår för kommun och 
byggherre vid exploateringsprocessen. Detta görs genom en kvalitativ intervjustudie som 
syftar till att närmare granska aktörernas uppfattning av de risker som existerar i processen 
samt hur riskhanteringen för dessa ser ut. Rapporten syftar även till att klargöra några av de 
risker som läggs på köpare av nyproducerade bostadsrätter. Detta görs genom intervjuer 
med byggherrar och nyproduktionsmäklare.  
 
Frågeställningen som ska besvaras är:  

- Vilka är de främsta riskerna vid markexploatering? 
- Hur bemöts förändringar på nyproduktionsmarknaden av kommuner, byggherrar och 

bostadsköpare? 
- Finns det möjlighet för de tre aktörerna att mötas i en förändrad marknad?  

 
1.3 Avgränsningar 
 

Examensarbetet avgränsar sig geografiskt till aktörer i Storstockholm. Med Storstockholm 
åsyftas kommuner inom Stockholms län. 
 
Fokus ligger på förvärv av mark med bostadsbyggrätter där kommun initialt är markägare. 
Aktörer som anses vara centrala i dessa processer är kommuner, byggherrar och mäklare. 
De byggherrar som tillfrågats för den kvalitativa intervjustudien är utvalda i egenskap av 
bostadsutvecklare och de mäklare som valts ut är specialiserade på nyproduktion.  
 
Rapporten avgränsar sig till bostadsrättslägenheter, när begreppet bostad används avses 
därmed en bostadsrättslägenhet om annat ej anges.  
 
1.4 Centrala begrepp 
 

Begreppet bostadsbyggrätt kommer löpande i texten benämnas byggrätt. En byggrätt 
definieras som rätten att på en fastighet uppföra byggnad eller bygga till befintlig byggnad i 
enlighet med gällande detaljplan för området. En byggrätt är reglerad till både omfattning 
och utformning och är garanterad under detaljplanens genomförandetid som normalt är 5-15 
år (Stockholm stad, Ordlistan). Av praktiska skäl kommer även begreppet byggrätt användas 
för potentiella byggrätter, det vill säga mark som ännu inte är detaljplanelagd men där syftet 
är att planlägga marken och skapa byggrätter. Med byggrättsförvärv menas de förvärv av 
mark där en faktisk eller en potentiell byggrätt föreligger. 
 
Med  byggherre menas de företag som förvärvar mark med syfte att bygga bostäder. De 
bolag som intervjuats ägnar sig alla åt bostadsutveckling och benämns därmed byggherrar. 
 
Begreppet markexploatering används i denna rapport och benämns ibland endast 
exploatering . Markexploatering avser den process som innebär att markanvändningen 
förändras och ny bebyggelse uppförs i ett specifikt område (Kalbro & Lindgren 2018, s. 11). 
 
Övriga begrepp redovisas löpande i rapporten och förklaras första gången de används.  
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1.5 Disposition  
 

Kapitel 1 ger en introduktion till rapporten genom en presentation av bakgrund, syfte och 
frågeställningar. På så vis får läsaren en bild av vad som kan förväntas av rapporten. För att 
klargöra ämnet redogörs även centrala begrepp och de avgränsningar som gjorts.  
 
Kapitel 2 beskriver den metod som används för att skriva rapporten. Där redovisas de 
representanter som intervjuats samt en litteraturstudie där övrig forskning på ämnet 
presenteras översiktligt. En analys av studiens tillförlitlighet och val av metod görs även i 
detta kapitel.  
 
Kapitel 3 ger läsaren en djupare inblick i ämnet genom en omfattande teoridel. Där beskrivs 
nödvändig bakgrundsinformation mer ingående och läsaren ges information för att kunna 
tillgodogöra sig resultatdelen.  
 
Kapitel 4 är rapportens resultatdel. Resultatdelen baseras på de intervjuer som gjorts och 
delas in i tre delar. Den första delen redogör för kommunernas syn på risk och riskfördelning 
i markexploateringsprocessen samt på bostadsmarknaden i helhet. Den andra delen 
bearbetar samma ämne utifrån byggherrens perspektiv. Den tredje och sista delen belyser 
de risker som läggs på bostadsköparen.  
 
Kapitel 5 utgör en analys och diskussion av intervjustudien och de resultat som erhållits. Här 
läggs fokus på de meningsskiljaktigheter som finns mellan kommuner och byggherrar. 
Eventuella åtaganden som krävs från både kommunen och byggherrens sida i en förändrad 
bostadsmarknad kommer även att diskuteras.  
 
Kapitel 6 består av en avslutande del där slutsatser kopplade till rapportens frågeställningar 
görs. Förslag till fortsatt forskning redovisas även i det sjätte kapitlet.  
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2. Metod och genomförande 
 

2.1 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie utfördes för att undersöka resultat i tidigare studier som är relevanta för 
rapportens frågeställningar. Dessa studier omfattar tidigare examensarbeten, litteratur, 
rapporter och publikationer. Det material som ingått i litteraturstudien redovisas löpande i 
berörda delar av rapporten.  
 
Den förändring av bostadsmarknaden som skett de senaste månaderna har ännu ej 
behandlats i litteratur eller examensarbeten. Nedgången av bostadspriserna har främst 
redovisats i tidningsartiklar och ett fåtal rapporter. Några av dessa tidningsartiklar används i 
rapporten för att visa medias skildring av bostadsmarknaden samt för att presentera 
relevanta siffror från marknaden. Sammantaget var en intervjustudie nödvändig för att kunna 
besvara rapportens frågeställning djupare då ämnet tidigare endast berörts översiktligt.  
 
2.2 Intervjustudie 
 

      2.2.1 Intervjupersoner 
 

● Annette Andersson. Försäljningschef, Peab Bostad AB. Tidigare Mäklare på Svensk 
Nyproduktion 

● Anna Lindström. Affärsutvecklare, Besqab. 
● Daniel Roos. Enhetschef Exploateringskontoret, Stockholms stad. 
● Henrik Sundesten. Transaktionschef, JM AB.  
● Krister Karlsson. Vice VD, Chef Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget.  
● Lena Hall. Biträdande exploateringschef, Nacka kommun. 
● Louise Grandinson. Transaktionschef, Oscar Properties.  
● Martin Åslund. Exploateringsingenjör, Solna stad.  
● Sofia Strandell. VD region Stockholms syd, Botrygg.  
● Susanne Wesslin. Nyproduktionsmäklare, Erik Olsson Fastighetsförmedling.  

 
      2.2.2 Tillvägagångssätt  
 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts med ett antal utvalda byggherrar, 
kommunrepresentanter samt mäklare med fokus på nyproducerade bostäder. Fem 
byggherrar, tre kommuner och två nyproduktionsmäklare har intervjuats och deras svar 
ligger till grund för rapportens resultatdel. En viktig del har varit att få en djupare inblick i de 
inblandade aktörernas syn på riskerna i exploaterings- och försäljningsprocessen.  
 
För att få goda förutsättningar för intervjuerna utan att snedvrida svaren har tre olika 
intervjumallar använts: en till byggherrar, en till kommuner och en till nyproduktionsmäklare. 
För att erhålla så sanningsenliga svar som möjligt har de intervjuade representanterna fått 
vara anonyma i det avseende att inget de sagt kopplas till dem direkt i rapporten. Det gör att 
intervjupersonernas svar presenteras mer övergripande i resultatdelen.  
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2.3. Studiens tillförlitlighet  
 

Valet av metod grundade sig i rapportens syfte. Då syftet var att erhålla mer djupgående 
förståelse för riskfördelningen mellan kommun och byggherrar vid markanvisningar samt de 
risker som läggs på bostadsköparen lämpade sig en kvalitativ intervjustudie.  
 
Tio byggherrar och sex kommuner tillfrågades inför den kvalitativa intervjustudien. De 
kommuner som tillfrågades ligger i Storstockholm och har detaljplanelagt stora 
markområden för bostadsutveckling de senaste åren. Tre kommuner gav positivt besked till 
att medverka i intervjustudien: Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad. Nacka är 
beläget sydost om centrala Stockholm, Solna norr om centrala Stockholm och Stockholms 
stad sträcker sig över centrala Stockholm samt ett antal övriga stadsdelsområden.  
 
De tre kommunerna är till ytan och invånarantal av olika storlek, där Stockholms stad är 
störst och Solna stad är minst. Vad gäller den politiska majoriteten har Stockholms stad en 
röd majoritet medan Nacka kommun och Solna stad har en blå majoritet. Samtliga tre 
kommuner är attraktiva kommuner i Storstockholm, lokaliserade nära de centrala delarna 
med hög efterfrågan från byggherrar vad gäller markanvisningar. Samtliga tre kommuner 
som intervjuats har ingått avtal med staten och Stockholms läns landsting avseende 
åtagande om uppförande av nya bostäder i samband med utbyggnationen av tunnelbanan. 
Detta medför att dessa kommuner har höga bostadsmål och tillsammans ska de tre 
kommunerna uppföra 64 000 bostäder från och med 1 januari 2014 till och med 31 
december 2030 (Stockholmsförhandling, 2013). Då samtliga kommuner i Sverige omfattas 
av kommunallagen agerar de sannolikt inom samma ramar vilket stärker studiens 
tillförlitlighet.  
 
I intervjustudien deltog fem byggherrar av olika storlek, erfarenhet och fokus. Översiktlig 
information om respektive byggherre presenteras i Tabell 1 nedan. Byggherrarnas olikheter 
resulterade i att en bredd i svaren erhölls samtidigt som den sammantagna synen på risk 
och riskfördelning var överensstämmande. Då endast fem av ett stort antal byggherrar med 
verksamhet i Storstockholm har intervjuats representerar denna rapport endast ett fåtal 
aktörers syn på risk och riskhantering. Det innebär att byggherrar som inte har intervjuats 
kan ha en annan syn på de föreliggande riskerna. Samtidigt pekar det faktum att svaren som 
erhölls var lika, samtidigt som byggherrarna är relativt olika, på att byggherrar i 
Storstockholm har förhållandevis lik bild av de risker som föreligger vid byggrättsförvärv. Då 
byggherrarnas svar stämde överens med varandra till stor del indikerar det att studiens 
tillförlitlighet är tämligen stor. 
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Tabell 1. Översiktlig information om intervjuade byggherrar 
 

Byggherre Grundat (år) Ägarform Omsättning 2017 Fokus 

JM  1945 Börsnoterat 
aktiebolag 

17 008 Mkr  Nyproduktion av 
bostadsrätter  

Botrygg 1984 Privatägt aktiebolag  1 380 Mkr Fastighetsförvaltning samt 
utveckling av hyresrätter 
och bostadsrätter 

Besqab 1989 Börsnoterat 
aktiebolag 

1 927 Mkr Nyproduktion av 
bostadsrätter  

Oscar Properties 2004 Börsnoterat 
aktiebolag 

2 788 Mkr Nyproduktion av 
bostadsrätter 

Samhällsbyggnadsbolaget 2016 Börsnoterat 
aktiebolag 

1 339 Mkr 
(hyresintäkter) 

Fastighetsförvaltning samt 
utveckling av hyresrätter 
och bostadsrätter 

Källa: JM ÅR 2017, Botrygg Verksamhetsberättelse 2017, Besqab ÅR 2017, Oscar Properties ÅR 2017, 
Samgällsbyggnadsbolaget ÅR 2017. 

 
För att komplettera byggherrarnas syn och få en mer objektiv bild av de risker som upplevs 
av köpare av nyproducerade bostäder intervjuades även två nyproduktionsmäklare. Då 
nyproduktionsmäklare har nära kontakt med bostadsspekulanter ansågs de vara lämpade 
att återge deras inställning till risker vid köp av nyproduktion. På grund av den nära 
kontakten till bostadsspekulanterna märker nyproduktionsmäklare även av förändringar på 
bostadsmarknaden samt skiften i intressenternas beteende i tidiga skeden.  
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3. Teori 
 

3.1 Bostadsmarknaden  
 

Stockholm är den stad i Europa med snabbast befolkningstillväxt och prognoserna tyder på 
fortsatt stabil ökning (Åström, 2015). Samtidigt är bostadsbristen i Storstockholm påtaglig 
och enligt Boverket finns i dagsläget ett behov av 600 000 bostäder till år 2025 (Boverket, 
2017). I Figur 1 illustreras den ökning i bostadspriser som skett sedan finanskrisen år 
2008-2009 (Svensk Mäklarstatistik, 2018). Bostadsmarknadens största ökning har skett 
sedan 2012 vilket lett till att bostadsköpare kunnat tjäna stora summor på sina 
nyproducerade bostadsrättslägenheter (Sprängs & Lucas, 2018). I samband med stigande 
bostadspriser har en ökad oro för den stigande skuldsättningen hos hushållen växt fram. I 
jämförelse med andra länder ligger Sverige högt när det gäller privat skuldsättning i 
förhållande till landets BNP. Sveriges låga räntor har gjort att många låntagare har valt att ha 
rörliga räntor på sina lån, något som gör dem extra känsliga för eventuella förändringar i 
räntenivån. Låga räntenivåer i kombination med en stor bostadsbrist har lett till att 
bostadspriserna stigit kraftigt. Följden har blivit att hushållens skuldsättning ökat samtidigt 
som priserna på bostäder fortsatt att stiga. För att bromsa den stigande skuldsättningen har 
Finansinspektionen under de senaste åren vidtagit flera åtgärder, bland annat har de infört 
ett bolånetak samt skärpta amorteringskrav (Schuck, DN, 2017). I oktober 2017 gav 
Finansinspektionen förslag om att införa ytterligare ett skärpt amorteringskrav och den 1 
mars 2018 kom ikraftträdandet (Andrén Meiton, 2018).  
 

 
Figur 1. Bostadspriser i Storstockholm 2008-2017. Källa: Mäklarstatistik 
 
Kort efter Finansinspektionen informerat om det nya planerade amorteringskravet började 
försäljningarna bromsa in och enligt Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i 
Storstockholm sjunkit med 7,6 procent sedan Finansinspektionen gick ut med informationen 
i oktober 2017, se Figur 2 (Svensk Mäklarstatistik, 2018). Detta har även inneburit att 
andelen spekulantköp  ligger på extremt låg nivå. De fasta priser som gäller för 1

nyproducerade bostadsrätter och som varit en fördel i den uppåtgående marknaden innebär 
i den nu osäkra marknaden en risk för bostadsköparen. Köpare av nyproducerade 

1 Spekulantköp: Köp av bostad med avsikt att sälja vidare innan tillträde för att göra en vinst. 
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bostadsrättslägenheter blir ofta tvungna att köpa och sälja under olika marknadsförhållanden 
då köp av nyproduktion normalt sker kring två år innan inflyttning. Prisfallet på 
bostadsmarknaden har lett till att flertalet nyproduktionsprojekt är för högt prissatta i 
förhållande till dagens marknad (Tuvhag & Emmylou, 2017). Det är anledningen till att flera 
byggherrar i Storstockholm nu tvingas göra prisjusteringar i svårsålda projekt.  
 

 
Figur 2. Bostadspriser i Storstockholm augusti 2017 - april 2018. Källa: Mäklarstatistik 
 
Som resultatet av höga markpriser i kombination med en fallande marknad har flera 
byggherrar tvingats lämna tillbaka förvärvad mark till kommunerna. Detta grundar sig i att 
kalkylerna inte längre håller när bostadspriserna sjunkit samtidigt som byggkostnader är 
desamma och markpriset redan är framförhandlat (Engblom, 2017). Detta riskerar att sätta 
flera kommuner i en svår situation. Bara i Stockholms stad finns det markanvisningar 
motsvarande 50 000 bostäder där det saknas bindande avtal och där byggherrarna kan dra 
sig ur (Svenska Dagbladet, 2018).  
 
3.2 Markexploatering  
 

      3.2.1 Planering och tillståndsprövning  
 

Varje kommun har enligt lag skyldighet att med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Kommunerna spelar således en viktig roll för bostadsbyggandet då de genom det 
kommunala planmonopolet beslutar hur marken i kommunen ska användas 
(Konkurrensverket, 2015, s.48). I Sverige finns det en omfattande lagstiftning som reglerar 
markanvändning och uppförande av bebyggelse (Kalbro & Lindgren, 2018 s. 25). Det 
kommunala planmonopolet innebär att det är kommunen som avgör var, när och hur en 
detaljplan ska upprättas. Det så kallade detaljplanekravet innebär att en detaljplan måste 
upprättas vid uppförande av ny sammanhållen bebyggelse (Kalbro & Lindgren, 2018 s. 35). 
 
Motiven för att upprätta detaljplaner är att:  

- Styra och samordna den framtida markanvändningen 
- Informera och vägleda byggherrar 
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- Ge allmänheten insyn och inflytande 
- Ge en grund för efterföljande tillståndsbeslut om byggande 

(Kalbro & Lindgren, 2018, s. 28) 
 
Detaljplanering är en omfattande process som kan ta många år. Enligt en undersökning av 
Dagens Nyheter tar det i snitt 2,7 år från att detaljplanearbetet påbörjas tills att detaljplanen 
vinner laga kraft (Örstadius, 2016). Under de knappt tre åren kan det ske stora förändringar 
på bostadsmarknaden. De rättsprocesserna som riskerar att uppstå till följd av 
överklaganden av detaljplanen tar från tre månader upp till tre år (Konkurrensverket, 2015, 
s.53). Det innebär att överklaganden utgör ett stort hinder för bostadsbyggandet i 
kommunerna. Figur 3 illustrerar en överskådlig bild över detaljplaneplanprocessen. 

 
Figur 3. Överskådlig bild över planprocessen (Nyberg, 2015)  
 
      3.2.2 Markägande: De fyra typfallen  
 

Vid markexploatering kan marken antingen vara kommunägd eller privatägd. Vid 
framtagandet av detaljplanen beror byggherrens deltagande bland annat på om byggherren 
är en professionell och erfaren aktör eller någon som saknar kunskap och förutsättningar att 
bidra till detaljplanearbetet. De olika scenarierna redovisas genom Figur 4 som beskriver de 
fyra typfall som existerar. Typfallen skiljer sig på om marken initialt ägs av en kommun eller 
en byggherre samt om byggherren medverkar aktivt i detaljplanearbetet eller inte (Kalbro & 
Lindgren, 2018 s. 18). Fokus i den här rapporten kommer ligga på typfall tre och fyra där 
kommunen initialt äger marken. 

 
Figur 4. Fyra typfall för genomförandet av en markexploatering (Kalbro & Lindgren, 2018) 
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På grund av ett flertal anledningar är typfall fyra vanligare än typfall tre. Dels gynnas 
kommunen av att ta fram detaljplanen gemensamt med byggherren eftersom byggherren då 
kan bidra med resurser till planarbetet. En aktiv byggherre innebär även ett sätt för 
kommunen att få ett snabbare genomförande där byggherrens önskemål har tagits i 
beaktning i ett tidigt skede (Konkurrensverket, 2015, s.51). För byggherren är det en fördel 
att delta i detaljplanearbetet eftersom de då får bättre kontroll och ett större inflytande över 
vad som ska byggas (Konkurrensverket, 2015, s.52).  
 
      3.2.3 Värdeutveckling vid en markexploatering 
 

Vid markexploatering sker en betydande värdeutveckling av marken. Innan det finns planer 
på att förändra marken har marken ett värde i form av den pågående markanvändningen. 
När det uppkommer planer på att förändra markanvändningen skapas ett förväntningsvärde . 
Ett positivt planbesked bekräftar att marken kommer detaljplaneläggas och marken 
benämns då råmark och förväntningsvärdet ökar ytterligare. När den rättsligt bindande 
detaljplanen vinner laga kraft övergår marken från råmark till råtomtmark. Råtomtvärdet 
motsvarar då värdet av antalet beviljade byggrätter minus produktionskostnader och avgifter 
för kommunal infrastruktur.  
 
När nödvändig infrastruktur har byggts och avgifter för gator, va-anläggningar och eventuella 
förändringar i fastighetsindelningen har betalats övergår råtomtmarken till byggklar 
tomtmark. Investeringarna i infrastruktur höjer värdet från råtomtvärde till tomtvärde . Därefter 
bebyggs marken och den slutgiltiga värdenivån avser därför den bebyggda fastigheten  med 
inflyttningsklara bostäder. I Figur 5 nedan redovisas denna värdeutveckling (Kalbro & 
Lindgren, 2018 s. 154).  
 

 
Figur 5. Schematisk bild över värdeutvecklingen vid en exploatering (Kalbro & Lindgren, 2018) 
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     3.2.4 Avtalsformer 
 

Genomförandeavtal  är ett samlingsbegrepp som avser de avtal som används då bebyggelse 
uppförs av professionella byggherrar. Det finns två typer av genomförandeavtal: 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vilket avtal som används beror på om det är 
kommunen eller byggherren som äger marken när markexploateringen initieras. När 
kommunen äger den mark som ska planläggas skrivs ett markanvisningsavtal med den 
byggherre som ska utveckla marken. När byggherren äger den mark som ska planläggas 
skrivs ett exploateringsavtal (Kalbro & Lindgren, 2018 s. 138). I denna rapport kommer fokus 
ligga på de fall där kommunen är markägare, det vill säga i de fall där markanvisningsavtal 
skrivs.  
 
När kommunen är markägare har de möjlighet att bestämma vilken eller vilka byggherrar 
som ska få genomföra en detaljplan. I samband med framtagandet av en detaljplan skrivs 
avtal med den byggherre som ska utveckla marken, en så kallad markanvisning (Kalbro & 
Lindgren, 2018 s.99). Det kommunala markägandet spelar en betydande roll inom de 
kommuner med stor markinnehav. I Stockholms stad ägs 70 procent av den byggbara 
marken av kommunen och i Nacka äger kommunen mark som motsvarar cirka 50 procent av 
kommunens planerade byggrätter (Hall, 2018). I Solna stad ser förhållandena annorlunda ut 
då kommunen främst äger allmän platsmark i form av gator, parker och naturmark. Detta 
innebär att de områden som idag bebyggs ofta redan är exploaterade. Försäljning av mark i 
Solna stad består därmed främst av kompletteringsmark för ytterligare exploatering (Åslund, 
2018).  
 
Stockholms stad definierar en markanvisning enligt följande: “En option att under en viss tid 
och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande 
av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst markområde”. Då en 
markanvisning kan ses som en option som är starkt kopplad till riskfördelning är det av 
relevans att studera hur risken fördelas mellan kommun och byggherre i dessa avtal. När 
byggherren ingår ett markanvisningsavtal med kommunen godtar byggherren kommunens 
villkor för markanvisningen. I markanvisningsavtalet fastställs även grunderna för markpriset 
som betalas i samband med att detaljplanen vinner lagakraft och marken överlåts till 
byggherren.  
 
EU-kommissionen har tagit fram en vägledning för hur överlåtelse av mark bör ske för att 
förhindra en snedvridning av konkurrensen inom EU samt för att uppnå marknadsmässiga 
förhållanden vid markförsäljning. En snedvridning av konkurrens kan till exempel uppstå om 
kommuner säljer mark till ett pris som understiger marknadspriset för att gynna vissa 
byggherrar. EU:s vägledning består av två huvudmetoder: direktanvisning och 
anbudsförfarande/markanvisningstävling (Kalbro & Lindgren, 2018 s.144-145). 
 
Vid en direktanvisning  anvisar kommunen mark till en byggherre utan att ta in alternativa 
byggherrar. Direktanvisningar initieras vanligen genom att en byggherre kontaktar 
kommunen med ett förslag på ett nyproduktionsprojekt på ett bestämt markområde 
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(Konkurrensverket, 2015, s.38). Vid en markanvisningstävling  görs ett offentligt och öppet 
anbudsförfarande där det bud som bäst uppfyller utvalda urvalskriterier antas. Villkoren för 
anbuden/markanvisningstävlingen ska vara tydliga så att alla byggherrar ges samma 
förutsättningar för att lämna anbud. För att utse byggherre kan kommunen använda tre olika 
metoder. I den första är priset det enda urvalskriteriet och det anbud med högst bud antas. I 
den andra är priset fast och kommunen väljer det bästa anbudet utifrån exempelvis 
kvalitetsaspekter och innovation på den planerade bebyggelsen. I den tredje används en 
kombination av pris och kvalitet för att utse det bästa anbudet (Kalbro & Lindgren, 2018 
s.144-145). Fördelarna med att direktanvisa mark är att kommunerna kan spara resurser då 
initiering och plankostnader läggs på byggherren. Nackdelarna är att det kan motverka 
konkurrensen då det blir svårt för nystartade och oetablerade byggherrar att ta sig in på 
marknaden. Samtidigt ger direktanvisningar kommunen möjlighet att öka konkurrensen 
genom att fördela ut marken till olika byggherrar. Vid markanvisningstävlingar där 
urvalskriteriet är kvalitet och innovation skapas incitament för att ta fram nytänkande förslag. 
Genom att ha pris som urvalskriterium ges kommunen möjlighet att ta ut höga markpriser 
(Konkurrensverket, 2015, s.39).  
 
Markanvisningar delas upp i tidig och sen markanvisning. En tidig markanvisning sker i det 
inledande skedet av detaljplaneprocessen medan en sen markanvisning äger rum när 
detaljplanen är antagen (Kalbro & Lindgren, 2018 s.100). Kommuner som säljer mark till 
byggherrar måste ha riktlinjer för hur förfarandet vid markanvisningar går till. Riktlinjerna ska 
definiera kommunens mål med markanvisningarna, hur markanvisningarna ska genomföras 
och principer för hur marken ska prissättas (Kalbro & Lindgren, 2018 s.100). Då kommunen 
initialt är markägare vid markanvisningar är det pris byggherren är villig att betala för marken 
i stort sett en förhandlingsfråga.  
 
Vid en tidig markanvisning där byggherren utses i det inledande skedet skrivs först ett 
markanvisningsavtal, därefter sker själva planprocessen och innan detaljplanen antas skrivs 
köpeavtalet, avtal om marköverlåtelse och plangenomförande i detta fall (Kalbro & Lindgren, 
2018 s.143). Detta avtal benämns vanligen exploateringsavtal då byggherren övertar 
marken och därmed blir markägare.  
 
3.3 Riskfördelning 
 

      3.3.1 Risk och riskfördelning vid byggrättsförvärv  
 

I dagligt tal används begreppet risk för sannolikheten att något negativt inträffar i 
kombination konsekvensen av att det inträffar (Brunes, 2017). Vid markexploatering kan 
detta innebära att svåra geotekniska förhållanden upptäcks eller att det visar sig att marken 
är kraftigt förorenad. När man talar om risk i ekonomiska sammanhang är definitionen 
sannolikheten att det faktiska utfallet avviker från det förväntade utfallet. För en byggherre 
kan det negativa då antas vara att projektet inte genrerar de kassaflöden som kalkylerats. 
Vid ett byggrättsförvärv föreligger en mängd risker som ska fördelas mellan de olika 
aktörerna. Den risk en aktör är villig att ta på sig kan antas bero på aktörens attityd till risk. 
Riskpremie definieras som den ersättning utöver den riskfria räntan en investerare vill få för 
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att investera med risk istället för utan risk. Riskpremien för en säkerhet beror på hur volatil  2

avkastningen är. Risken för en investering måste utvärderas i förhållande till fluktuationerna i 
andra investeringar i ekonomin. Ju mer avkastningen tenderar att variera med den totala 
ekonomin och marknadsindexet desto högre blir riskpremien (Berk & Demarzo 2017 s. 122). 
På byggmarknaden kan vinstkravet ses som den riskpremie en byggherre kräver för att ta 
sig an projektet med de risker det innebär. Nivåerna för vinstkraven brukar i byggherrens 
beräkningar ligga kring 15-25 procent på insatt kapital som består av produktionskostnader 
och markpris. Det markpris byggherren är beredd att betala kan förenklat ses som en 
restpost som utgörs av skillnaden mellan de slutliga intäkterna för bostäderna och 
produktionskostnaden. Lönsamhet är en förutsättning för att byggherrarna ska vilja 
genomföra ett projekt (Boverket, 2015).  
 
Både markanvisningar och byggrätter liknas ibland vid reala optioner. För att förklara 
begreppet real option krävs en kort introduktion till finansiella optioner. En finansiell option 
ger innehavaren (köparen) rättigheten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en 
underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt i framtiden. Syftet med 
finansiella optioner är att transferera risk mellan aktörer där förutsättningen är att vissa 
aktörer är beredda att ta en risk mot ersättning, medan andra är beredda att betala för att 
undvika risken (Damodaran, 1996). Utfärdaren (säljaren) av optionen säljer skyldigheten att 
köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris en viss dag i framtiden.  
Begreppet real kan definieras som att den underliggande tillgången är av fysisk eller 
intellektuell karaktär i motsats till det finansiella instrument som underligger vid 
optionshandel på aktiemarknaden (Amram & Kulatikala, 1999). De två optionerna skiljer sig i 
flera avseenden varav ett är att de inte kan värderas med samma metod. Vid 
markanvisningar och byggrättsförvärv föreligger en rätt men ingen skyldighet att investera i 
framtiden. I markanvisningsfallet innebär detta rättigheten men inte skyldigheten att förvärva 
marken och vid byggrättsförvärv rättigheten men inte skyldigheten att bebygga marken.  
 
Optioner delas även in i amerikanska och europeiska optioner där en markanvisning och 
byggrätt kan liknas vid en amerikansk option. Amerikanska optioner kan lösas in vid valfri 
tidpunkt fram till slutdagen medan en europeisk option endast kan lösas in vid den avtalade 
slutdagen (Berk & Demarzo 2017 s. 757). Detta innebär att en amerikansk option ger större 
flexibilitet och mindre risk för innehavaren. Vid markanvisningsavtal innebär det att 
byggherren när som helst under detaljplaneprocessen kan välja att hoppa av. På liknande 
sätt innebär ett bygrättsinnehav att byggheren vid valfri tidpunkt under den beviljade 
bygglovsperioden kan välja att bebygga marken.  
 
För att utfärdaren ska utsätta sig för den risk som skyldigheten att köpa eller sälja en option 
innebär så kräver denne en avgift (premie) av innehavaren. Premien avtalas fram av 
utfärdaren och innehavaren beroende på de två parternas syn på risken med den aktuella 
transaktionen/optionen (Berk & Demarzo 2017 s. 121). De risker som uppstår i processen 
från markanvisningsavtal till uppförda och sålda bostäder samt hur dessa risker fördelas 
redovisas mer ingående i kapitel 4.  
 

2 Volatilitet: Hur mycket priset på en finansiell tillgång varierar eller avviker från medelvärdet. 
(Aktieskolan, 2009) 
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      3.3.2 Indexering av markpriset 
 

När byggherren utses tidigt i processen och markanvisningsavtal skrivs finns en sannolikhet 
att markvärdet sjunker eller stiger innan detaljplanen vunnit laga kraft. Då processen där 
marken utvecklas från råmark till råtomtmark med antagen detaljplan i snitt är  2,7 år kan 
stora förändringar hinna ske på bostadsmarknaden. En prisindexeringsformel som av flera 
aktörer i branschen benämns Tottes formel  används därför ofta. Syftet med formeln är att 3

en skälig del av bostadsprisernas utveckling ska falla på markpriset. 
 
Om bostadspriserna på successionsmarknaden i närområdet stiger eller sjunker från det att 
markanvisningsavtal skrivs till det att detaljplanen vinner laga kraft och avtal om 
marköverlåtelse skrivs räknas priset på byggrätterna upp respektive ned med Tottes formel. 
Formelns indexering baseras på en förbestämd procentsats som styr hur stor andel av 
förändringen av bostadspriserna som markpriset indexeras med. Procentsatsen beror på 
marknadsområde och är högst i Stockholms innerstad. I ekvation (1) redogörs hur formeln är 
utformad samt hur den används vid markanvisningsavtal i Stockholms stad. 
  

                                                                      (1) X% (C )A = B +  ×  − D  
 

= Markpris vid tillträdesdagen/färdig detaljplan  A  kr/kvm ljus BTA[ ]  
= Markpris vid värdetidpunkten  B  kr/kvm ljus BTA[ ]  
= Månatliga genomsnittspriset på bostadsrätter i vid tillträdesdagen/färdig C  bestämt område[ ]  

detaljplan . Genomsnittspriset kan avläsas ur prisuppgifter från Mäklarstatistik.kr/kvm[ ]  
= Månatliga genomsnittspriset på bostadsrätter i enligt Mäklarstatistik uttryckt i D  bestämt område[ ]  

lägenhetsarea vid värdetidpunktenkr/kvm[ ]  
= En bestämd procentsats beroende på område. 35 procent i Stockholms innerstad, 25 procent i X  

närförort och 20 procent i ytterförort  
 

Källa: (Roos, 2018, Stockholms stad) 
 
I Figur 6-8 på nästa sida exemplifieras hur procentsatsen X i Tottes formel påverkar 
markpriset. För att skildra detta har bostadspriset per kvadratmeter för Storstockholm år 
2015 respektive år 2017 jämförts. Bostadspriserna är hämtade hos Mäklarstatistik. 
Markpriset har antagits till 15 000 kronor per kvadratmeter vid markanvisningstidpunkten. 
Förenklat kan markpriset ses som en restpost och räknas sedermera ut som differensen 
mellan bostadspris och produktionskostnad. Då produktionskostnaden antas vara 
oförändrad mellan 2015 och 2017 kan en “faktisk förändring” för markpriset under denna 
period beräknas. Observera att graferna endast är ämnade åt att exemplifiera hur det 
slutgiltiga markpriset skiljer sig åt vid olika procentsatser. I Figur 6 redovisas den faktiska 
förändringen i bostadspris och markpris mellan 2015 och 2017. I Figur 7 redovisas vilket 
markpris som fås med 20 procent indexering med Tottes formel och i Figur 8 redovisas det 
markpris som fås med 30 procent indexering.  

3 Tottes formel: Namnet kommer från Torsten Samuelsson, f.d. Chef för Strategi och Värdering 
Stockholms stad, som upprättade formeln för markanvisningsavtal inom Stockholms stad.  
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Figur 6: Den faktiska förändringen av bostadspris och markpris mellan år 2015 och år 2017 
 

 
Figur 7:  Förändring av bostadspris och markpris med 20 procent indexering  
 

 
Figur 8. Förändring av bostadspris och markpris med 30 procent indexering  
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      3.3.3 Försäljning av bostäderna 
 

Hur försäljningen av bostäderna går till beror på byggherren. Det finns dock stora likheter i 
försäljningsprocesserna hos de byggherrar som granskats. Nedan redovisas 
försäljningsprocessen hos JM AB då deras försäljningsprocess generellt motsvarar hur 
försäljningen av nyproducerade bostäder ser ut. Vid köp av bostadsrätt hos JM AB skrivs 
först ett bokningsavtal där en bedömning av köparens förmåga att slutföra köpet görs, 
bokningsavtalet är inte bindande. När en bostadsrättsförening för det aktuella projektet 
upprättats ungefär 1,5-2 år innan inflyttning skrivs bindande förhandsavtal mellan köparen 
och den nybildade bostadsrättsföreningen där lånelöfte från banken krävs. Vid detta avtal 
förbinder sig kunden att köpa bostaden och en förskottsbetalning om 100 000 kronor erläggs 
till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen upprättar därefter en ekonomisk plan som 
registreras hos Bolagsverket varpå köparen tecknar ett upplåtelseavtal med 
bostadsrättsföreningen och en dellikvid om 10 procent av totala köpeskillingen betalas, med 
avdrag för de 100 000 kronor som erlades vid förhandsavtalet. Detta sker 4-8 månader 
innan inflyttning. Dellikviden som erläggs vid upplåtelseavtalet är en ytterligare kontroll för att 
se om köparen kan finansiera bostaden. Vid tillträdet betalas den resterande delen av 
bostadsrättens köpeskilling (JM AB, Så här köper du en ny bostadsrätt). 
 
Denna process med bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal är vanligt 
förekommande hos de byggherrar som har studerats. Vissa aktörer särskiljer sig dock 
genom att de direkt tecknar bindande förhandsavtal. Orsaken till byggherrarnas tidiga 
avtalsskrivning med bostadsköparna är att bankerna vanligen ställer krav att 50 till 70 
procent av bostadsrätterna ska vara sålda innan lån beviljas till byggherren (Hellekant, 
2018). Bostadsspekulanternas inställning till att skriva bindande avtal upp till 2 år innan inflytt 
kommer att beskrivas i denna rapport.  
  
      3.3.4 Bostadsrättsföreningarnas skuldsättning 
 

Det är byggherren som initierar bostadsrättsföreningen och därmed är det även byggherren 
som bestämmer finansieringsformen, de vill säga lån per kvadratmeter för bostadsrätterna i 
föreningen. För att minska insatsen för köpare av bostadsrätter upprättar byggherren lån i 
bostadsrättsföreningen. Genom avgift till föreningen betalar sedan bostadsrättsinnehavaren 
av detta lån. Tack vare de låga räntorna har byggherrarna möjlighet att belåna föreningarna 
högt. Den genomsnittliga skulden för bostadsrättsföreningar i Sverige är 5 700 kronor per 
kvadratmeter. Motsvarande siffra för bostadsrättsföreningar med nyproducerade 
bostadsrättslägenheter är 11 850 kronor per kvadratmeter. I Stockholm förekommer även att 
skulden hos bostadsrättsföreningar med nyproducerade bostadsrätter ligger uppemot 24 
000 kronor per kvadratmeter (Hellekant & Hedelius, 2018).  
 
I april 2018 släppte Finansinspektionen sin årliga rapport om den svenska 
bolånemarknaden. Finansinspektionen menar att skulderna och därmed risken för 
bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Risken är särskilt stor för 
nybildade bostadsrättsföreningar med stora skulder där höjda räntor kan ge stora effekter på 
avgiften. Bostadsrättsföreningens skulder är indirekt en skuld för ägarna av föreningens 
bostadsrätter. Vid en eventuell höjning av räntan ökar bostadsrättsföreningarnas 
ränteutgifter vilket medför att avgifterna för medlemmarna kan behöva höjas. Detta är en risk 
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som många köpare av nyproducerade bostadsrätter inte tänker på (Finansinspektionen, 
2018). 
 
Figur 4 nedan visar ett exempel över hur byggherrarna kan välja att belåna 
bostadsrättsföreningarna. Notera att bostadsköparens insats för en bostadsrätt i förening 1-4 
varierar från 30 000 kronor per kvadratmeter till 45 000 kronor per kvadratmeter. Räknas 
lånet i föreningen in är däremot kostnaderna för bostadsköparen densamma. För att jämföra 
förening 4 och förening 5 betalar bostadsköparen 45 000 kronor per kvadratmeter i insats för 
en bostad i både förening 4 och 5. Skillnaden är att bostadsrättsföreningen som 
representerar stapel 4 har lån i föreningen på 5 000 kronor per kvadratmeter medan 
föreningen som representerar stapel 5 har lån på 15 000 kronor per kvadratmeter. Det 
innebär att en bostadsrätt i förening 5 i själva verket kostar 70 000 kronor per kvadratmeter 
medan en bostadsrätt i förening 4 endast kostar 60 000 kronor per kvadratmeter. Att belåna 
föreningarna högt kan vara ett sätt för byggherren att öka sina intäkter och därmed även 
sina marginaler.  
 

 
Figur 10: Exempel på belåningen i bostadsrättföreningar 
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4. Resultat  
 

4.1 Kommunernas syn på riskfördelning 
 

      4.1.1 Bostadsmål inom kommunerna 
 

Kommunerna uppger att det övergripande målet med bostadsbyggandet i kommunerna är 
att tillgodose bostadsförsörjningen för befintliga och framtida kommuninvånare. På grund av 
den växande befolkningen finns det i alla tre kommuner ett behov av att finna nya platser att 
bebygga. De senaste årens stigande bostadspriser har resulterat i alltmer lönsamma 
kalkyler vilket lett till att bostadsprojekt kunnat initieras i områden som man av 
lönsamhetsskäl tidigare valt att inte bebygga. När kommunerna säljer mark gör de sig av 
med en tillgång som de förvaltar åt kommunens invånare. Det är därför viktigt för 
kommunerna att sälja marken till ett rättvist pris, det vill säga marknadspris, så att tillgången 
på bästa sätt kan användas för att skapa värde för kommuninvånarna. Tunnelbanenätet ska 
byggas ut de kommande åren och de kommuner som tar del av tunnelbanesträckningen har 
ingått avtal med staten och Stockholms läns landsting där ett åtagande om 
bostadsuppförande ingår. Samtliga intervjuade kommuner ingår i detta avtal vilket gör att de 
har höga bostadsmål att uppnå. Ett ytterligare mål för kommunerna är att ha 
bostadsbebyggelse som möjliggör en bra demografisk sammansättning. Kommuninvånarna 
ska sedermera kunna bo i kommunen hela livet vilket ställer krav på ett varierat 
bostadsbestånd.  
 
      4.1.2 Risker vid bostadsbyggandet i kommunerna 
 

En av de större riskerna för kommunerna i Storstockholm är att de planlägger mark i svåra 
lägen. De geotekniska förhållandena är ofta svåra och platserna är utsatta för bland annat 
buller och luftföroreningar. Risken finns att omgivningen inte uppfyller de krav som ställs vid 
bostadsbebyggelse. Kommunerna ansvarar för att undersöka om dessa störningar är 
möjliga att hantera och om möjligt visa hur de ska hanteras. Det är av stor vikt att dessa 
riskfaktorer undersöks i ett tidigt skede då en svårhanterlig störning kräver anpassning och 
dessutom kan leda till att det planerade projektet blir ogenomförbart. I de fall marksanering 
krävs uppger både byggherrar och kommuner att denna kostnadspost vanligen läggs på 
kommunerna i egenskap av säljare av marken. Dock menar flera kommuner att dessa 
kostnader är små i förhållande till de stora intäkter de får in från markförsäljningen, så 
ekonomiskt sett är det en relativt liten risk.  
 
En politisk risk existerar i form av att allmänheten och berörda parter kan motsätta sig ett 
planförslag. Sådana motsättningar innebär ofta överklagan av detaljplan vilket leder till 
fördröjda processer. Ett tillvägagångssätt för kommunerna att minska denna risk är att 
arbeta mycket med kommunikation samt att noggrant arbeta fram detaljplanerna. Genom att 
tidigt kommunicera till kommunens invånare om de planarbeten som pågår samt vilka 
konsekvenser ett projekt kan medföra minskar risken för motsättningar i senare skeden. Det 
finns dock områden inom vissa kommuner där allmänheten ofta motsätter sig 
bostadsbyggande oavsett hur kommunen agerar. Trots ovan nämnda risker ser 
kommunerna en trygghet i att planprocessen är uppbyggd så att man i tidiga skeden ska 
kunna identifiera risker samt få in synpunkter från berörda parter.  
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Såväl kommuner som byggherrar ser resursbristen som en framtida utmaning. Många stora 
infrastrukturprojekt pågår samtidigt och det råder en brist på entreprenörer som kan utföra 
markarbeten och producera bostäder. De verksamma aktörerna i Storstockholms kommande 
behov av resurser är betydligt större än de resurser som finns tillgängliga idag menar 
kommunerna. För att uppföra ett nytt bostadsområde krävs omfattande infrastruktur i form av 
va-anläggningar, nya vägar, skolor med mera. Kommunerna ansvarar för att bygga ut gator 
och vägar inom och i anslutning till detaljplan. Den kostnaden fördelas mellan kommunen 
och byggherren och kostnadsfördelningen fastställs i exploateringsavtalet. Det kan innebära 
en risk för kommunerna om uppförandet av infrastrukturen blir dyrare än beräknat. För att 
trygga att byggherrens exploateringsbidrag täcker eventuella fördyringar kan kommunen 
räkna med marginaler vid fastställandet av exploateringsbidraget.  
 
Ytterligare en risk för kommunen är att byggherren går i konkurs eller inte har möjlighet att 
genomföra detaljplanen. I de fall byggherren går i konkurs kan kommunen behöva stå för 
plankostnaderna. Det innebär även att det planerade projektet drar ut på tiden då 
kommunen måste inleda ett samarbete och skriva avtal med en ny aktör. Då flertalet av 
kommunerna i Storstockholm har höga bostadsmål krävs det att projekten byggstartas som 
planerat. Kommunerna anger därför att det är en risk för dem när en byggherre lämnar 
tillbaka en markanvisning.  
 
En sista risk uppstår efter att detaljplanen vunnit laga kraft, marken överlåts och byggherren 
står inför att börja bygga. I en osäker marknad kan byggherren då välja att avstå från att 
bygga vilket innebär förlorade bostäder för kommunen. Hur denna risk hanteras tas upp i 
avsnitt 4.1.7 Optionsteori vid byggrättsförvärv. 
 
      4.1.3 Markanvisningsprocessen  
 

I vilket skede kommunerna väljer att ta in byggherren varierar men majoriteten av 
kommunerna väljer att ta in byggherren i det inledande skedet av planprocessen. 
Kommunerna anger att de ofta tar fram planprogrammet själva för att sedan ta in byggherren 
i samband med att planarbetet påbörjas. Fördelarna med att ta in byggherren i ett tidigt 
skede är att kommunen då kan dela utredningskostnaderna med byggherren. Kommunerna 
menar att byggherren är specialist på uppförande av bostäder och på att få ihop en 
produktionsekonomi som fungerar, detta blir därför naturligt byggherrens ansvar. 
Kommunernas ansvar blir istället att skapa en övergripande bild om hur man bildar en bra 
och trivsam stadsdel. En ytterligare fördel för kommunerna med att ta fram detaljplanen 
gemensamt med byggherren är möjligheten att säkerställa att marken faktiskt bebyggs. 
Risken blir större när kommunen driver igenom en planprocess själva för att sedan försöka 
sälja redan detaljplanelagd mark. Risken är att detaljplanen utformas så att den inte passar 
någon byggherre vad gäller byggnadsteknik, gestaltning med mera. Kommunerna anser att 
det är en form av riskminimering att ta fram en detaljplan gemensamt med en byggherre i 
och med att kommunerna då säkerställer att en byggherre är villig bebygga marken enligt 
planen.  
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För att främja konkurrensen väljer kommunerna i vissa fall att ge direktanvisningar till mindre 
och nyetablerade aktörer. Det kan innebära en risk för kommunerna att markanvisa till en 
byggherre som de inte arbetat med tidigare. För kommunerna blir det då viktigt att ställa upp 
tydliga riktlinjer och ha en nära dialog med byggherren för att säkerställa att detaljplanen 
bebyggs som planerat. I och med att försäljning av mark innebär försäljning av 
kommuninvånarnas tillgångar vill majoriteten av kommunerna använda pris som 
urvalskriterium vid markanvisningstävlingar. Planerade infrastrukturprojekt i kommunerna 
kräver som tidigare nämnts mycket kapital och markanvisningar är ett sätt att finansiera 
dessa. Att ha pris som urvalskriterium vid markanvisningstävlingar är därför ett sätt för 
kommunen att maximera intäkterna.  
  
      4.1.4 Risker som läggs på byggherren  
 

Kommunerna anger att det är det upp till byggherren att analysera marknad, handel och 
geotekniska förutsättningar för projektet. Byggherren står för marknadsrisken och i större 
projekt finns därmed ett behov att utföra marknadsanalyser och handelsutredningar. Det är 
upp till byggherren att bedöma hur efterfrågan är i det specifika området och vilken typ av 
bostäder som efterfrågas. Även handelsutredningar görs för att bedöma vilken typ av handel 
och lokaler som efterfrågas i området samt vilken omfattning dessa ska ha. De geotekniska 
förutsättningarna är en risk som byggherren måste utreda tidigt. Hur noggrant dessa 
utredningar görs i ett tidigt skede kan få stor påverkan på projektets kostnader ifall att 
problematiska grundförutsättningar dyker upp i byggskedet. Kommunerna anger därför att 
det är av stor vikt för byggherren att noggrant undersöka markens förutsättningar för att 
minimera de risker som kan uppstå. När marken väl överlåtits ligger större delen av risken 
på byggherren. Om projektet visar sig vara olönsamt i ett sent skede står byggherren för den 
förlusten.  
 
      4.1.5 Förändringar på bostadsmarknaden 
 

Kommunerna som deltog i intervjustudien är eniga om att de vill ta marknadsmässiga priser 
för marken. Däremot anser kommunerna att det är svårt att avgöra vad marknadsmässiga 
priser är i dagsläget då nyproduktionsmarknaden i princip står still. Detta i kombination med 
att få markaffärer görs innebär att kommunerna inte vet vilken prisnivå de ska utgå ifrån. 
Kommunerna anser att det finns en stor osäkerhet idag vilket gör att de inte kan värdera 
utifrån gamla markpriser men de vet heller inte hur mycket de ska sänka priserna för att få 
fram ett korrekt markvärde. Kommunerna anser det därför viktigt att försäljningen av 
nyproducerade bostäder ökar. På så sätt kan de se vad bostadsköpare är villiga att betala 
för en nyproducerad bostadsrätt vilket gör det möjligt att värdera marken. Kommunerna har 
markanvisat fler hyresrätter med tomträtt de senaste månaderna. Tomträtt är en form av 
långtidsuthyrning där staten eller kommunen äger marken. Då bostadsrättsprojekt måste 
säljas med äganderätt tar dessa förhandlingar längre tid i en osäker marknad. Att 
markanvisa med tomträtt innebär även att kommunerna får en årlig avkastning på marken i 
form av den tomträttsavgäld  som innehavaren av tomträtten betalar. Kommunerna ser 4

därför som alternativ att markanvisa fler hyresrätter med tomträtt tills dess att 
nyproduktionsmarknaden tar fart.  

4 Tomträttsavgäld: Den årliga avgiften/hyran tomträttsinnehavaren betalar till stat eller kommun för 
rätten att nyttja marken  
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Kommunerna anser att någon form av försäkringsprodukt kan vara nödvändig för att 
byggherrarna ska få igång försäljningen av nyproducerade bostäder. De har noterat att vissa 
byggherrar erbjuder olika försäkringslösningar där byggherren garanterar kunden att de 
täcker ett prisfall på den nya bostaden med upp till 15 procent. Dessa försäkringslösningar 
påverkar dock byggherrens intäkter vilket i kommande projekt kan antas påverka vad de är 
villiga att betala för marken. Amorteringskravet är ytterligare en faktor som kommunerna tror 
har påverkat bostadsmarknadens nedgång de senaste månaderna. De tror även att 
spekulationsköpen av nyproduktion där bostadsrätterna sedan inte gått att sälja till 
förväntade nivåer har fått stor påverkan. Det skapas en oro bland bostadsspekulanter när de 
får höra att nyproducerade bostäder inte går att sälja till det pris som de köptes för. 
Kommunerna anser även att det finns ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter inom de 
högre prissegmenten på marknaden.  
 
     4.1.6 Indexering av markpriset 
 

Vid försäljning av mark i Stockholms stad indexeras priset alltid med hjälp av “Tottes formel”. 
Syftet med formeln är bland annat att använda ett index som följer bostadsmarknadens 
förändringar bättre än KPI (konsumentprisindex). Indexeringsformeln kommer ursprungligen 
från Stockholms stad men formeln har även spridit sig till andra kommuner och syns även 
vid privata byggrättsförvärv. Däremot anger både Nacka kommun och Solna stad att de 
ännu inte tillämpar formeln vid markanvisningsavtal.  
 
Stockholms stad ser dock en tröghet med Tottes formel och menar att den inte längre 
fungerar enligt syfte då bostadspriserna har stigit i en högre takt än byggkostnaderna sedan 
formeln initierades. Stockholms stad har därför funderat på att se över procentsatsen för att 
åtgärda denna tröghet. Procentsatsen borde höjas för att markpriset ska följa med korrekt i 
upp- och nedgång av marknaden. Respondenterna hos kommunerna menar att de inte får 
så stor del av prisuppgången som de borde när marknaden går uppåt. En högre procentsats 
hade kunnat lösa detta problem. Kommunerna vill nå upp till sina bostadsmål och följer då 
kommunallagen och EU-lagstiftningen som säger att kommunerna ska ta ett marknadspris 
för marken. Kommunerna ska även värna om medborgarnas ekonomi och kommunens 
resurser vilket innebär att de ska sälja marken till ett marknadsmässigt pris som alla parter 
känner sig trygga med. Trögheten i Tottes formel gör att markpriset i vissa fall inte blir 
marknadsmässigt då formeln inte följer med prisutvecklingen fullt ut. Det finns dock en 
trygghet med formeln, för både kommun och byggherrar, i att veta på ett ungefär vilken nivå 
markpriset kommer att landa på.  
 
Om kommuner markanvisar till en byggherre och bestämmer att markpriset sätts vid tillträdet 
får byggherren en helt annan förhandlingsposition då denne varit med och utformat planen 
samt erlagt plankostnader. Kommunerna menar därför på att de sannolikt tjänar på att sätta 
priset i ett tidigt skede där båda parter är överens om prisnivån. Kommunerna anger att de 
ser komplikationer med att en byggherre byts ut under planprocessen då det är både tid- och 
resurskrävande. De föredrar därför att komma överens om ett pris som indexeras i ett tidigt 
skede för att minska risken att behöva hitta en ny byggherre om de två aktörerna inte skulle 
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komma överens om markpriset. När marken säljs med en redan lagakraftvunnen detaljplan 
finns inget behov av indexering och priset är då fast. 
 
 4.1.7 Optionsteori vid byggrättsförvärv 
 

Markanvisningar och byggrätter liknas ofta vid optioner där kommunen är utfärdare. 
Markanvisningen kan ses som en option då byggherren har möjligheten att dra sig ur det 
planerade förvärvet. Dock innebär detta en risk för byggherren att gå miste om framtida 
markanvisningar om inte goda skäl föreligger för återlämnandet av markanvisningen.  
 
Byggrätten kan ses som en option då valet att bebygga marken efter tillträde är upp till 
byggherren. Kommunen har dock sina verktyg för att hindra byggherren från att lösa in 
optionen och avstå från att bebygga marken. Ett av dessa verktyg är att skriva in klausuler i 
exploateringsavtalet som anger att byggherren måste fullfölja produktionen inom en viss tid 
från det att tillträde till marken getts. En annan klausul som kan skrivas in innebär att 
byggherren förpliktar sig till att söka bygglov inom en viss tid efter tillträde och om detta inte 
sker återgår markköpet. Ytterligare ett potentiellt verktyg som diskuterats är att avtala fram 
att byggherren inte får tillträda marken förrän bygglovsansökan har skickats in. Enligt Plan 
och bygglagen upphör bygglovet att gälla om byggande inte startas inom två år och avslutas 
inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Genom att ställa detta krav säkrar 
kommunerna upp att byggherren börjar bygga inom en viss tidsram. För att gå med på detta 
kan byggherren erbjudas att inte behöva betala slutlikviden förrän bygglovet beviljats. Detta 
innebär en förskjutning av byggherrens risk framåt i tiden. Båda parter går då vinnande ur 
förhandlingen i och med att byggherren inte behöver betala förrän byggstart samtidigt som 
kommunen har säkrat att byggherren kommer att börja bygga inom två år. Kommunen kan 
även säkerställa att byggherren byggstartar inom rimlig tid genom att sätta detaljplanens 
genomförandetid till kortast möjliga, det vill säga 5 år.  
 
  4.1.8 Kommunens ansvar gentemot kommuninvånarna  
 

Flera av byggherrarna angav att kommunens höga markpriser gör det svårt att få ihop 
lönsamma kalkyler. Kommunerna fick därför frågan om de ser problem med att ha pris som 
enda urvalskriterie vid en markanvisningstävling. Enligt kommunallagen måste kommunerna 
i princip sälja mark till marknadspris. Kommunerna har således inget intresse av att 
subventionera marken då det främst skulle innebära att byggherrarna kan bibehålla sina 
höga marginaler. De ser i så fall ett större intresse i att subventionera individerna som har 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Kommunerna menar att markpriset har liten 
påverkan på bostadens försäljningspris då det är marknaden som bestämmer priset på 
bostaden. Vissa kommuner menar att den exklusiva bostadsmarknaden börjar bli mättad. 
Kommunerna anser därför att byggherrar måste börja bygga och sälja bostäder till ett lägre 
pris och därmed även nöja sig med lägre marginaler. Kommunerna nämner än en gång att 
det inte är markpriserna som gör att byggherrarna måste begära höga bostadspriser utan 
byggherrarnas marginaler i kombination med den höga kvaliteten på bostäderna. I och med 
att bostadsbristen kvarstår anser kommunerna att det snarare är en fråga om vilka 
byggherrar som är villiga att bygga mer kostnadseffektivt och eventuellt även för en lägre 
marginal.  
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4.2 Byggherrarnas syn på riskfördelning 
 

      4.2.1 Marknadsanalys vid byggrättsförvärv 
 

Ett av de första stegen för byggherren vid byggrättsförvärv utgörs av marknadsanalysen. 
Byggherrarna uppger att inför ett byggrättsförvärv gör en marknadsanalys där de tittar på 
områden såsom kundgrupp, successionsmarknaden , konkurrerande utbud och kommunens 5

bostadsmål. Byggherrarna skiljer på marknader som de har god kännedom om och för dem 
helt nya marknader. I områden där de har en lång erfarenhet av att utveckla bostäder görs 
en marknadsanalys som är mer kopplad till mikroläget. Där finns även möjlighet att göra 
egna bedömningar baserade på den erfarenhet de har av att utveckla bostäder i området. 
Tittar de på en helt ny marknad görs däremot en mer grundläggande marknadsanalys där 
byggherren exempelvis kontaktar mäklare på orten för att höra deras tankar kring den 
framtida marknaden. God lokalkännedom samt kännedom om hur olika områden förhåller 
sig till varandra anses vara en viktig del av analysen. Kundgruppen definieras ur ett 
makroperspektiv genom att definiera kunderna både demografiskt och socioekonomiskt. En 
grundläggande parameter inom den demografiska analysen är att undersöka om 
marknadsområdet har en befolkningstillväxt eller inte då en befolkningstillväxt är grunden för 
att det ska finnas ett behov av fler bostäder. Att kundgruppen har de ekonomiska 
förutsättningar som krävs för att kunna köpa en bostad i det planerade projektet är även en 
grundläggande parameter. Utifrån denna analys definieras sedan de områden där potentiella 
kunder befinner sig. De byggherrar som utvecklar både hyresrätter och bostadsrätter anger 
att de har som strategi att utveckla hyresrätter i bostadsrättstäta områden och vice versa. 
Detta skapar en bra variation av upplåtelseformer på platsen samtidigt som eventuella hål i 
marknaden täcks.  
 
En viktig del av marknadsanalysen för byggherren är att göra intäktsbedömningar för det 
specifika läget. Successionsmarknaden kan studeras genom tjänster som kontinuerligt 
redovisar statistik över bostadsprisernas utveckling. Genom dessa tjänster fås en 
uppfattning om möjlig prisnivå för projektet. Byggherrarna anser att dessa 
intäktsbedömningar kan vara svåra att göra i områden där de inte har någon erfarenhet av 
att utveckla bostäder och där de befintliga bostadsbeståndet är begränsat. Där gäller det att 
noggrant undersöka faktorer såsom möjlig efterfrågan, konkurrerande utbud, områdets 
utvecklingspotential, kommunikationer och trivsel. Flera byggherrar uppger att de inte räknar 
med prisuppgång i kalkylen utan endast utgår från att bostadspriserna kommer bibehållas på 
befintlig nivå.  
 
Det görs även en analys av det befintliga utbudet, pågående projekt samt vilka planer 
kommunen har på bostadsbyggande i området. Där är det viktigt att ha en bra dialog med 
kommunerna samt att undersöka kommunens översiktsplan och regionplan. I Storstockholm 
har byggherrarna sett en trend där nygamla områden får en växande popularitet och att 
dessa områden växer allt längre ut från centrum. Den typen av trend är viktiga att följa för 
byggherren då det ger dem möjlighet att förvärva mark i ett område som kanske inte är så 
efterfrågat idag men där många människor kommer vilja bo några år framåt i tiden. Detta är 

5 Successionsmarknaden: Andrahandsmarknaden för bostäder, det vill säga den marknad som ej 
avser nyproduktionsmarknaden.  
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ett risktagande som kan leda till stora förädlingsvinster för byggherren om efterfrågan på 
bostäder i området stiger som förväntat.  
 
   4.2.2 Förvärvsstrategi 
 

Majoriteten av byggherrarna vill bli delaktiga i detaljplaneprocessen i ett tidigt skede för att 
ha möjligheten att påverka detaljplanens utformning och omfattning. Detta ger byggherren 
möjlighet att utveckla marken på ett kostnadseffektivt sätt med bra och smarta lösningar som 
passar den specifika byggherren. Flera byggherrar pekar på att de vill kunna påverka 
fördyrande bestämmelser som exempelvis storlek på bostäderna, parkeringstal och 
gestaltning. Byggherrarna var överens om att risken för eventuella felprojekteringar 
minimeras om byggherren får vara med i ett tidigt skede.  
 
En riskhantering som används i majoriteten av fallen är att markförvärvet villkoras av att 
detaljplanen vinner laga kraft. De flesta byggherrar vill inte ta den risk som det innebär att 
köpa mark utan den säkerheten. Ett villkorat förvärv gör dock att en del av planrisken skjuts 
över på säljaren av marken vilket denne då kräver ersättning för. Villkorandet gör därmed en 
markant skillnad på priset och som ersättning för säkerheten används en tilläggsköpeskilling 
som betalas om detaljplanen vinner laga kraft. Trots den högre prislappen föredras de 
villkorade förvärven av samtliga byggherrar. Byggherren eftersträvar även en jämn 
produktionscykel med en stabil byggrättsportfölj och vill därför säkerställa sina volymer. Av 
den anledningen händer det att byggherren går in i detaljplaneprocesser i olika skeden 
beroende på förväntat datum för detaljplanens antagande.  
 
Vissa byggherrar är beredda att ovillkorat förvärva förvaltningsfastigheter i potentiella 
utvecklingsområden med förväntan om att kommunen ska driva detaljplan i området. I dessa 
fall ägs marken vanligen av en privat fastighetsägare. Avstånd till detaljplanens antagande 
avgör risken vilket reflekteras i priset där längre avstånd till antagande innebär mer risk vilket 
i sin tur innebär ett lägre pris. Flertalet byggherrar var benägna att ha en offensiv riskprofil 
och förvärva mark innan en detaljplaneprocess har påbörjats om marken innefattar någon 
form av kassaflödesfastighet med utvecklingspotential. Har fastigheten ett kassaflöde i 
botten blir risken mindre vid förvärv som inte är villkorade av detaljplan då en stabil 
avkastning finns i nuvarande användning av fastigheten.  
 
Majoriteten av byggherrarna föredrar direktanvisning framför markanvisningstävling. Vid en 
direktanvisning sker en exklusiv dialog mellan byggherren och kommunen där de kan 
förhandla om pris och gestaltning. Byggherrarna anser även att de inte vill lägga för mycket 
tid och resurser på att ta fram en gestaltning och nödvändiga analyser för en 
markanvisningstävling som de med stor sannolikhet inte kommer att vinna. Det deltar 
nämligen ofta uppemot 100 aktörer i markanvisningstävlingar i attraktiva lägen vilket gör 
konkurrensen stor. Byggherrarna var därför mer måna om att upprätthålla en god relation 
med kommunerna och skapa sig ett gott rykte för att möjliggöra tilldelning av 
direktanvisningar.  
 
Flera av de byggherrar som intervjuades arbetar aktivt med att hitta byggbar mark. När en 
byggherre hittar en potentiell markbit att bebygga och lägger fram ett planförslag till 
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kommunen garanterar det inte att just de kommer att få bebygga marken. Det innebär 
således en risk för byggherren när stora resurser läggs på att hitta potentiell byggbar mark 
och ta fram idér på projektet eftersom kommunen sedan kan markanvisa till en annan 
byggherre. Detta kan kommunen göra genom att bjuda in byggherrar till en 
markanvisningstävling där en annan byggherre sedan visar sig vara villig att betala ett högre 
pris för marken. Kommunen kan i dessa lägen även direktanvisa till en annan byggherre för 
att främja konkurrensen bland byggherrarna.  
 
      4.2.3 Kommunala markpriser 
 

Flertalet av byggherrarna anser att kommuner och byggherrar har haft olika uppfattning de 
senaste månaderna om vad som är rimliga markpriser. För byggherrarna innebär det en risk 
att kommunerna inte har samma medvetenhet om marknaden som byggherrarna. Vissa 
byggherrar pekar på att bostadspriserna har fallit kraftigt de senaste månaderna samtidigt 
som kommunernas markpriser är oförändrade. De menar att det finns en tröghet på grund 
av att kommunerna är långsamma med att anpassa markpriserna efter de sjunkande 
bostadspriserna. Under år 2017 ansåg byggherrar ofta att kommunernas markpriser var för 
höga vilket gjorde att de avstod från att förvärva mark. Byggherrarna ser en trend att allt fler 
kommuner satsar på anbudstävlingar med bakgrunden att dessa ofta når högre prisnivåer 
än vid en direktanvisning. De byggherrar som intervjuats tror att det finns en risk att 
kommunerna har sålt mark till så pass höga priser att de byggherrar som har förvärvat 
marken inte kommer att kunna slutföra projekten i den rådande marknaden. Vid en 
markanvisningstävling kan det som tidigare nämnts delta närmare 100 byggherrar där 
urvalskriteriet ofta är det pris byggherren är beredd att betala. Det gör att markpriset pressas 
upp till nivåer som byggherrarna anser ofta är ohållbart höga. Logiken i detta påstående 
diskuteras ytterligare i kapitel 5 där en teori om Winners curse presenteras.  
 
Byggherrar anser därefter att kommunerna vill använda de höga prisnivåer som uppnåtts vid 
tidigare markanvisningstävlingar som referenspris vid markvärdering. Detta är framförallt 
vanligt i Stockholms stad där kommunen äger större delen av den byggbara marken och 
därmed blir markanvisningstävlingar de främsta referensaffärerna vid prissättning av 
marken. Det blir ett svårt läge för byggherrarna när markpriserna ska jämföras med dessa 
priser som nått nästintill ogenomförbart höga nivåer. Byggherrarna tror att dessa höga 
markpriser kan komma att få bakslag för kommunen då vissa byggherrar tvingas dra sig ur 
markanvisningar av ekonomiska skäl. Tidigare har den starkt uppåtgående marknaden 
räddat lönsamheten i projekt med höga markpriser men i dagens tröga marknad tror fler 
byggherrar att det kan bli svårt. I en nedåtgående marknad är byggherrarna inte längre 
villiga att ta på sig samma risker som i en uppåtgående marknad.  
 
      4.2.4 Förändringar på bostadsmarknaden 
 

Antalet nyproduktionsprojekt har ökat kraftigt de senaste åren vilket har lett till en resursbrist. 
Byggherrarna vittnade om svårigheter att rekrytera både tjänstemän och hantverkare. En 
ytterligare utmaning är den stora omsättningen på personal då många i branschen har bytt 
jobb i den uppåtgående bostadsmarknaden. Tendensen har varit att personal blir lockade till 
nya jobb med något bättre lön vilket även har gjort att lönerna i branschen stigit. För 
byggherrarna är det en risk när personalen på kommunen byts ut flera gånger under 
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planprocessens gång. Byggherren kan jobba med en person på kommunen för att 
gemensamt ta fram delar av en detaljplan. När den personen slutar och en ny person börjar 
kan det uppstå långdragna processer när den nya personen måste sätta sig in i planen. Den 
personen kan även ha helt andra åsikter än den tidigare kontaktpersonen på kommunen 
vilket leder till fördröjningar och nya förhandlingar. Byggherrarna pekade på att det är svårt 
att få en kontinuitet i verksamheten när det byts så mycket personal i branschen.  
 
Byggherrarna uppger att förändringar på bostadsmarknaden är en av de främsta riskerna vid 
ett byggrättsförvärv. Uppfattningen är att bankernas regleringar, psykologi och 
uppmärksammanden i media är de främsta orsakerna till nedgången på bostadsmarknaden 
de senaste månaderna. Byggherrarna menar på att media har en negativ syn på 
nyproduktion vilket gör att de artiklar som publiceras skapar stor oro hos bostadsköpare. 
Tidigare har makrofaktorer såsom hög arbetslöshet eller finansiell instabilitet påverkat 
bostadsmarknaden men i nuvarande nedgång diskuteras inga sådana faktorer. 
Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Storstockholm och tillväxtsiffrorna är fortsatt höga. Att 
det skett en nedgång på bostadsmarknaden tror byggherrarna även kan bero på en viss 
överproduktion i framförallt nyetablerade områden. När byggherrar förvärvar ett större 
markområde och utvecklar många nya bostäder i olika projekt finns det en risk att 
byggherren konkurrerar med sig själv.  
 
För att rusta sig för en nedåtgående marknad använder sig byggherrarna av olika strategier. 
Exempel på strategier är utveckling av produkten, effektivitet på byggsidan samt 
prisfallsgarantier. Prisfallsgarantier kan innebära att byggherren tar på sig en prisnedgång 
upp till 15 procent. Produktionen kan effektiviseras genom att till exempel använda 
prefabricerade byggnadselement och mer effektiva lösningar. Genom att bygga 
kostnadseffektiva hus med smarta lösningar tror vissa byggherrar att de kan bibehålla sina 
marginaler trots en förändrad marknad. En del byggherrar har planer på att göra mer 
effektiva bostäder med mer flexibla planlösningar, exempelvis tvåor som går att göra om till 
en mindre trea. På så vis kan byggherrarna bredda sin kundgrupp.  
 
Byggherrar med ett innehav av hyresrättsprojekt har sett tendenser till att dessa byggrätter 
har blivit mer attraktiva när det råder osäkerhet på marknaden. På samma sätt har vissa 
byggherrar som fokuserar på bostadsrätter börjat utveckla mer hyresrätter den senaste 
tiden. Hyresrätter ger en stabil avkastning och är därmed ofta en mindre riskfylld investering 
i en osäker marknad. Dessutom avspeglar det sig på markpriserna då mark där hyresrätter 
planeras ofta markanvisas med tomträtt vilket ger ett lägre pris än mark som upplåts med 
äganderätt. Detta beror främst på hyresregleringen på den svenska hyresmarknaden vilket 
håller nere bostadshyrorna och därmed även tomträttsavgälderna. 
 
Flera av byggherrarna anger att de vid intäktsberäkningar utgår från dagens intäktsnivåer 
istället för framtida potentiella intäktsnivåer för att inprisa en risk. I en uppåtgående marknad 
är det en form av riskminimering att utgå från dagens intäktsnivåer medan det kan ses som 
en risk i en nedåtgående marknad då intäkterna kan bli lägre än beräknat. Vissa byggherrar 
försöker dock ha samma inställning oavsett marknadsläge då det är svårt att veta vilken 
marknad man befinner sig i och hur marknaden kommer att utvecklas.  
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De aktörer som intervjuades anser att den stora produktionen av bostäder i kombination 
med en trög försäljning på nyproduktionsmarknaden kan bli en utmaning. Byggherrarna 
menar att den psykologiska faktorn påverkar nyproduktion mest då det finns en naturlig 
osäkerhet vid nyproduktion då kunden ofta binder upp sig två år innan inflyttning. Det finns 
därmed en rädsla hos bostadsköparna inför att köpa och sälja under olika 
marknadsförhållanden och därmed köper många hellre sin bostad på 
successionsmarknaden. 
 
Den starka bostadsmarknad som rådde mellan år 2012-2017 gjorde att antalet 
spekulantköpare växte kraftigt. Dessa spekulantköpare köpte främst små bostadsrätter vilket 
gjorde att dessa sålde slut fort. Byggherrarna började då producera en större andel ettor och 
tvåor då dessa tidigare sålt bäst. Den osäkra marknad som nu råder har gjort att 
spekulantköparna nästintill försvunnit. Amorteringskravet har i sin tur slagit hårdast mot 
förstagångsköpare och ensamboende, den målgrupp som ettor och tvåor är ämnade för. 
Förstagångsköpare är vanligen unga människor med låga inkomster vilket gör det svårt för 
dem att få lånelöfte av banken med det nya amorteringskravet. Ensamboende har endast en 
inkomst vilket gör att även de påverkas mycket av det nya amorteringskravet. 
Amorteringskravets påverkan på unga och ensamboende i kombination med att 
spekulantköparna har försvunnit har gjort att det finns ett stort utbud med ettor och tvåor på 
marknaden. Detta överutbud av bostadsrättslägenheter gör att många byggherrar tvingas 
göra prisjusteringar.  
 
      4.2.5 Prisjusteringar 
 

Både kommuner och byggherrar var överens om att nyproduktionsmarknaden i 
Storstockholm har varit nästintill stillastående de senaste månaderna. Det är en av 
anledningarna till att flera byggherrar i Storstockholm nu har börjat göra prisjusteringar i 
svårsålda projekt. Alternativet att inte sälja bostäderna alls är sämre varpå byggherrarna 
därför tvingas korrigera priserna. I en nedåtgående marknad gäller det att ha så pass stora 
marginaler att man kan göra ett bra resultat trots prisjusteringar. Byggherrarna har olika 
metoder vid prisjusteringen där vissa anser att det är viktigt att sänka priserna till rätt nivå 
från början för att undvika att de hamnar i en spiral där de måste sänka priserna flera gånger 
medan andra vill prisjustera stegvis. Både byggherrarna och nyproduktionsmäklarna är dock 
tveksamma till om denna typ av prisjusteringar får genomslag när marknaden är så pass 
osäker som den är idag. När marknaden kommer igång igen kan det dock vara en fördel att 
ha prisjusterat projekt. Det stora utbudet av nyproducerade bostadsrätter kan även innebära 
att det inte är priset som är frågan för köparen utan snarare att de föredrar ett annat projekt 
eller att efterfrågan i ett område är mättad.  
 
Byggherrarna fick frågan om de kan tänka sig att sänka sina marginaler. Majoriteten av 
byggherrarna kan inte tänka sig att långsiktigt sänka sina marginaler, däremot är de 
medvetna om att de kan bli tvungna att göra det i enstaka projekt. Vad gäller det högre 
prissegmentet menar vissa byggherrar på att det alltid kommer finnas köpare som har råd 
och som efterfrågar exklusiva bostäder även om den gruppen inte är så stor. Byggherrarna 
uppger att begreppet marknadsdjup har blivit alltmer förekommande, det innebär att man 
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bedömer hur mycket marknaden är villig att betala samt hur många som kan betala så 
mycket.  
 
      4.2.6 Indexering av markpriset 
 

Tottes formel är bekant för prisindexering hos samtliga byggherrar. Procentsatsen X, se 
Formel 1 i avsnitt 3.3.2,  som anger den procentuella andel av förändringen av bostadspriser 
som ska räknas upp bestäms av kommunerna och förhandlas i majoriteten av fallen inte 
fram. I vissa markanvisningstävlingar låter dock kommunen byggherrar komma med förslag 
på procentsatsen X.  
 
I en starkt uppåtgående marknad föredrar byggherrarna ett fast pris medan de i en 
nedåtgående marknad föredrar ett pris som indexeras då detta kan medföra att det 
slutgiltiga markpriset blir lägre än det ursprungliga markpriset. Likt kommunerna uppger flera 
av byggherrarna att Tottes formel är trög och bör justeras. Trots problematiken är 
byggherrarna överens om att det är svårt att skapa en formel som fungerar bättre och att de 
i dagsläget inte har ett bättre alternativ till Tottes formel. Denna obeslutsamhet kan antas 
bero på oviljan att få ett högre indexerat markpris vid en uppåtgående marknad samtidigt 
som det finns en vilja att få ett lägre indexerat markpris i en nedåtgående marknad. 
 
      4.2.7 Optionsteori vid byggrättsförvärv 
 

Byggherrarna föredrar förvärv via markanvisning framför andra förvärvsformer just på grund 
av möjligheten att lämna tillbaka markanvisningen. Vissa byggherrar anser att det höga 
markpriset som vanligen uppstår vid markanvisningstävling kan ses som ett optionspris på 
grund av möjligheten att återlämna markanvisningen. I en uppåtgående marknad utnyttjas 
den möjligheten i väldigt låg utsträckning. Trots möjligheten att dra sig ur en markanvisning 
känner byggherrar sig ofta bundna till att slutföra projekt då de vill ha gott rykte hos 
kommunerna. Att hoppa av en markanvisning kan innebära en förlust av framtida 
samarbeten med kommunen. Den generella uppfattningen är att det är accepterat att lämna 
tillbaka en markanvisning om goda skäl föreligger, såsom att oförutsedda svåra geotekniska 
förhållanden upptäcks eller att bostadspriserna sjunker kraftigt. Flera av dagens byggherrar 
har förvärvat mark till mycket höga priser via markanvisning och har nu svårt att få ihop den 
ekonomiska kalkylen. I den osäkra marknad som nu råder kommer vissa av dessa 
byggherrar tvingas nyttja optionen att lämna tillbaka markanvisningen då de inte längre har 
möjlighet att genomföra projektet.  
 
      4.2.8 Politisk synvinkel 
 

Majoriteten av byggherrarna anser att den politiska risken är större under valår då den 
politiska majoritet som råder har stor inverkan på beslutsfattande avseende exploateringen 
inom kommunen. Vid valår anser byggherrarna att det blir tydligt att politikerna är ovilliga att 
ta kontroversiella beslut såsom att bebygga grönområden. I vissa fall vill dock kommunerna 
ta beslut för att visa på handlingskraftighet. Byggherrarna föredrar i många fall att beslut som 
är negativa för dem själva fattas framför att inga beslut alls tas. Ett läge där inga beslut fattas 
och där det planerade projektet läggs på is är både tids- och resurskrävande för byggherren.  
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Byggherrar ser även en skillnad mellan kommuner med en stark politisk majoritet och 
kommuner med svagare ledning. Kommuner som är starkt röda eller starkt blå vågar ta 
större risker och mer kontroversiella beslut än kommuner som pendlar mellan att ha en röd 
eller blå majoritet. I kommuner som pendlar mellan majoriteter kan även politiker vara mer 
benägna att skjuta upp eller stoppa kontroversiella beslut i hopp om att bli omvalda av 
väljare som är emot besluten. Byggherrarna kan även se skillnad på kommuner beroende på 
den geografiska storleken. Ett kontroversiellt beslut som påverkar en liten del av en stor 
kommun som exempelvis Stockholms stad får inte lika stor påverkan som ett kontroversiellt 
beslut i en liten kommun som exempelvis Sundbyberg. Byggherren och tjänstemännen hos 
kommunen kan vara överens om en sak medan politikerna säger något annat. Den bristen 
på transparens innebär en risk för byggherren då de inte är medvetna om kommunens 
intentioner. Vikten av goda relationer till kommunen blir därmed även viktiga i detta 
avseende.  
 
4.3 Riskfördelning mellan byggherre och bostadsköpare 
 

      4.3.1 Försäljningsprocessen 
 

Bostadsköpare binder upp kapital om 100 000-200 000 kronor vid skrivande av 
förhandsavtal upp till två år innan tillträde. Enligt nyproduktionsmäklarna är det inte beloppet 
som betalas vid förhandsavtal som kunderna oroar sig för utan snarare det faktum att avtalet 
är bindande. Det medför en oro inför hur länge de ska sitta på sin befintliga bostad och vad 
försäljningspriset av den befintliga bostaden kommer att bli. Vid skrivande av upplåtelseavtal 
tre till tolv månader innan inflyttning betalas ofta tio procent av den totala köpeskillingen. Det 
innebär ett stort ekonomiskt åtagande för bostadsköparen vilket kan påverka dennes 
inställning till köp av en nyproducerad bostadsrätt. En åtgärd som byggherrarna kan behöva 
realisera är att bostadsköparna ska slippa betala tio procent vid skrivande av 
upplåtelseavtal. Att betala en så stor summa upp till ett år innan tillträde kan vara svårt för 
bostadsköpare med en begränsad ekonomi. För de flesta byggherrar är det viktigt att skriva 
bindande avtal tidigt i processen då banken ofta har ett krav på en bestämd andel sålda 
bostäder innan byggherren kan byggstarta projektet. Med andra ord blir det inget projekt om 
inga bindande avtal är skrivna. Kravet från banken beror till stor del på hur stor kassa 
byggherren har och bankerna ställer hårdare krav på byggherrar med litet eget kapital.  
 
Om marknaden går nedåt och bostadsköparens befintliga bostad sjunker i värde och 
köparen då inte har möjlighet att betala slutlikviden så begås ett kontraktsbrott. Detta 
kontraktsbrott som inträffar när en bostadsköpare inte kan slutföra köpet får rättsliga 
påföljder. Byggherrarna och nyproduktionsmäklarna pekar därför på att det är av stor vikt att 
tydligt förklarar detta för bostadsköparen vid kontraktsskrivning så att köparen är medveten 
om detta.  
 
Förseningar i byggprocessen kan även innebära en risk för kunden beroende på 
marknadsläget. Byggherrarna och nyproduktionsmäklarnas erfarenhet är att kunderna sällan 
klagar på förseningar i byggprocessen i en uppåtgående marknad då det innebär att deras 
eventuella befintliga bostad och den nyproducerade bostaden stiger i värde. I en 
nedåtgående marknad innebär dock förseningar en risk för bostadsköparen då både dennes 
eventuella befintliga bostad och den nyproducerade bostaden sjunker i värde. Byggherren 
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förlorar dock alltid på förseningar i byggprocessen oavsett marknadsläge då det innebär 
större åtgång av tid och resurser. 
 
    4.3.2 Bostadsrättsföreningen 
 

Hur högt byggherrarna väljer att belåna bostadsrättsföreningarna varierar. Majoriteten av 
byggherrarna väljer att följa bankernas rekommendationer till konsumenterna vilket är att 
inte ha mer än 15 000 kronor per kvadratmeter i lån. Flera byggherrar väljer dock att belåna 
föreningarna betydligt lägre än så, mellan 5000 och 10 000 kronor per kvadratmeter, medan 
andra väljer att belåna föreningarna över 20 000 kronor per kvadratmeter. Byggherrarna 
som intervjuades är långsiktiga aktörer och majoriteten väljer därför att inte belåna 
föreningarna för högt då en eventuell ränteökning leder till alltför höga månadsavgifter för de 
boende. Byggherrarna är måna om att bygga bra och kvalitativa bostäder med nöjda kunder. 
Trygga bostadsrättsföreningar med en stabil ekonomi är därför en del av flera av 
byggherrarnas affärsidé.  
 
Byggherrarna och nyproduktionsmäklarna upplever inte att kunderna har stor medvetenhet 
kring föreningarnas belåning. Detta gör det möjligt för byggherrarna att belåna föreningarna 
högt utan att behöva ta konsekvenserna i form av en minskad försäljning. Ett mönster som 
upptäcktes var att mer exklusiva projekt ofta belånade bostadsrättsföreningarna högre, detta 
är ett sätt att hålla ner priset på insatsen. Nyproduktionsmäklarna som intervjuats anser att 
den största risken för bostadsköparna är deras egen okunskap. För att det ska bli enklare för 
köpare av bostadsrätter att jämföra olika bostadsrättsföreningar har det kommit fram förslag 
om att redovisa nyckeltal för bostadsköparna. Genom att presentera nyckeltal över till 
exempel belåning per kvadratmeter, räntesats och amortering skulle deras medvetenhet 
förmodligen öka. Majoriteten av de byggherrar och nyproduktionsmäklare som intervjuades 
menar att det är en stor risk för bostadsköparna när vissa byggherrar räknar med lån på över 
15 000 kronor per kvadratmeter samtidigt som de räknar på låga räntesatser kring 1,5 och 2 
procent. Stiger räntorna, vilket de med stor sannolikhet kommer göra på sikt, kommer 
innehavarna av bostadsrätter tvingas betala betydligt högre månadsavgifter. För att inprisa 
den risken för bostadsköparna räknar många byggherrar med räntor kring 3,5 procent i 
bostadsrättsföreningarnas ekonomiska kalkyler. På så sätt är bostadsrättsföreningarna 
rustade för en eventuell räntehöjning.  
 
Ytterligare en risk för bostadsrättsinnehavarna ligger i vakansen för 
bostadsrättsföreningarnas lokaler vilkas hyresintäkter är tänkta att användas till att bland 
annat amortera av föreningens lån. För att motverka den risken kan byggherrarna noggrant 
analysera vilken omfattning och typ av lokaler projektet bör ha. Detta görs exempelvis 
genom att uppskatta flödet av människor samt efterfrågan på olika lokaltyper i området.  
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5. Diskussion 
 

Då kommunerna har en ovilja att sänka markpriserna samtidigt som byggherrarna anger en 
svårighet att sänka marginalerna kan det bli en utmaning för de två parterna att mötas 
avseende markpriserna. Kommunerna är ovilliga att sälja marken till lägre pris då de ser 
detta som en subventionering av marken för byggherrarna. De menar att en sänkning av 
markpriserna inte får effekt på bostadspriserna då bostäderna i slutändan alltid säljs till 
marknadspris. Skulle byggherrar och kommuner komma överens om ett lägre markpris till 
fördel för billigare bostäder skulle detta istället leda till att de primära bostadsköparna ges 
möjlighet att göra stora vinster när de sedan säljer vidare bostaden till marknadspris på 
successionsmarknaden.  
 
Markpriset sägs förenklat utgöras av en restpost mellan bostadspriser och 
produktionskostnader. Då bostadspriserna ökat i en helt annan takt än 
produktionskostnaderna de senaste åren har markpriserna relativt sett ökat i en betydligt 
större omfattning än bostadspriserna. Förhållandet mellan de två utgångsposterna har lett till 
en hävstångseffekt på markpriset. Problematiken med Tottes formel är att förhållandet 
mellan bostadspriser och produktionskostnader förändrats sedan formeln initierades. Detta 
leder till att kommunen får ta en mycket liten del av vinsten vid marknadsuppgång och en 
liten del av prisfallet vid en marknadsnedgång. I Figur 7 illustreras att en prisuppgång med 
28 procent på bostadsmarknaden endast påverkar markpriset till 17 procent procent vid 
indexering med Tottes formel. Den siffran kan jämföras med den marknadsmässiga 
förändringen i markpris som uppskattats till 84 procent. Detta utfall gäller omvänt vid ett 
bostadsprisfall. Genom att höja procentsatsen X i Tottes formel följer formeln bättre med i 
bostadsmarknadens förändringar, detta exemplifieras i Figur 8.  
 
I flera skeden under detaljplaneprocessen råder asymmetrisk information, vilket innebär att 
en av parterna besitter information som den andra saknar. Asymmetrisk information riskerar 
vid avtalsingående att leda till problem med adverse selection. Adverse selection är en 
teoretisk term som syftar till att en av parterna vid till exempel avtalsskrivning uppger 
snedvriden information (Hendrikse, 2003). Flera byggherrar anger avsaknad av transparens 
i kommunens arbete som ett problem då de saknar information om kommunens intentioner. I 
rapportens resultatdel nämndes de svårigheter som uppstår för byggherrarna när de 
kommer överens om en sak med kommunens tjänstemän medan kommunens politiker har 
andra intentioner. Denna form av asymmetrisk information riskerar att bli mer påtaglig under 
valår då kommunernas politiker är mindre benägna att fatta kontroversiella beslut. På 
samma sätt kan olika former adverse selection yttra sig till kommunens nackdel när 
kommunen markanvisar till byggherrar. En byggherre som vinner en markanvisningstävling 
till ett högt markpris kan senare, utan kommunens vetskap, förenkla konstruktionen och 
sänka kvalitén för att få ner byggkostnaderna och därmed uppnå efterfrågad lönsamhet. 
Kommunerna är med andra ord ofta omedvetna om vilka marginaler byggherren faktiskt 
bygger för. 
 
Det omfattande bostadsbehovet och en bostadsmarknad med stark efterfrågan har lett till att 
byggherrar de senaste åren blivit alltmer riskbenägna i sina bostadsprojekt. Stigande 
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bostadspriser har gjort att byggherrarna kunnat göra stora vinster på sina bostadsprojekt. 
Byggherrarna har haft möjligheten att förvärva förhållandevis dyr mark i områden där 
konkurrensen är stor men ändå fått bostäderna sålda. De senaste månaderna har dock 
detta risktagande gett bakslag. Fenomenet när en budgivare lägger ett bud som senare visar 
sig vara för högt benämns Vinnarens förbannelse (Winners curse) och avser att den som 
vinner en budgivning med många budgivare är den part som övervärderar objektet mest 
(Nilsson, 2017). Ju längre budgivningen fortskrider desto mer avviker slutpriset från 
marknadspriset. Vinnarens förbannelse  har i dagens nyproduktionsmarknad tagit sig i uttryck 
i form av att flera aktörer som vunnit markanvisningstävlingar tvingats lämna tillbaka 
markanvisningen då det visat sig att kalkylerna inte går ihop. Detta är något som tyder på att 
byggherrarna haft en optimistisk bild av projektets utgång. Flertalet byggherrar uppgav att de 
utgår från dagens intäktsnivåer vid beräkning av förväntade kassaflöden. Byggherrarna 
menade att en av orsakerna är svårigheter med att avgöra vilken marknad de befinner sig i. 
De aktörer som tvingats lämna tillbaka markanvisningar kan dock antas ha förväntat sig en 
fortsatt stark bostadsmarknad. Att räkna med dagens intäktsnivåer kan medföra negativa 
konsekvenser i både en uppåtgående och nedåtgående marknad. Vid en marknadsnedgång 
innebär det för högt beräknade intäktsnivåer medan det vid en marknadsuppgång kan leda 
till att byggherren avstår från att förvärva mark som hade kunnat resultera i lönsamma 
bostadsprojekt. Det är därmed svårt att avgöra vilken intäktsnivå byggherrarna bör utgå från. 
 
Vad gäller bostadsköparnas riskbenägenhet är den starkt kopplad till det rådande 
marknadsläget. I en marknad där bostadspriserna stiger ser bostadsköparna en 
nyproducerad bostad som en investering och därmed har bostadsköparna i en uppåtgående 
marknad inte heller något problem med att skriva på bindande avtal långt innan tillträde. I en 
osäker marknad med sjunkande bostadspriser blir många bostadsspekulanter däremot 
tveksamma till att köpa en nyproducerad bostad. Byggherrens uppfattning är att 
bostadsköpare alltid har en mer försiktig inställning till nyproduktionmarknaden än 
successionsmarknaden och att den försiktigheten slår hårt när marknaden är osäker.  
 
Kommunerna och byggherrarna ser prisjusteringar som en potentiell katalysator för den idag 
tröga nyproduktionsmarknaden. För att nya markpriser ska kunna bestämmas krävs att 
bostadsförsäljningen tar fart så att nya referenspriser kan användas vid värderingen. 
Byggherrarna anger dock att prisjusteringar endast kommer ske på redan säljstartade 
projekt där försäljningen går trögt och där de saknar alternativa möjligheter. Vid planering av 
nya projekt har byggherrarna för avsikt anpassa kalkylerna till dagens bostadsmarknad vilket 
kommer speglas på det markpris byggherren är beredd att betala. I en nedåtgående 
marknad avtar byggherrarnas och bostadskonsumenternas riskbenägenhet, något som 
pekar på ett behov av indexeringar och prisfallsgarantier till fördel för såväl markköpare som 
bostadsköpare. Flera byggherrar inför därför prisfallsgarantier för att trygga bostadsköparnas 
risk.  
 
Det stora utbudet av en- och tvårummare på nyproduktionsmarknaden kan bli en fortsatt 
utmaning för byggherrar. Några byggherrar pekade på möjligheten att bygga ihop dessa 
lägenheter till större och eventuellt mer lättsålda bostäder. Det skärpta amorteringskravet i 
kombination med allt färre spekulantköpare har som tidigare nämnts bidragit till ett överskott 
av små bostadsrättslägenheter. De med lägre betalningsförmåga kan antas vara mindre 
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riskbenägna, något som tidigare resulterat i att dessa helst förvärvat sin nyproducerade 
lägenhet tätt inpå tillträde. Om så är fallet kan spekulantköparna antas ha spelat en viktig roll 
då dessa tagit på sig risken genom att köpa smålägenheterna via förhandsavtal för att sedan 
sälja vidare strax innan tillträde. Trots att köp tätare inpå tillträde kan antas resulterat i ett 
högre pris i en uppåtgående marknad har en av de risker som existerar vid 
nyproduktionsköp reducerats; marknadsrisken från förhandsavtal till tillträde.  
 
Den ökade skuldsättningen hos de svenska hushållen ett växande problem. Samtidigt 
belånar byggherrarna bostadsrättsföreningarna högt för att kunna bibehålla höga marginaler 
och samtidigt sälja bostäderna till ett marknadsmässigt pris. En ökad skuldsättning hos de 
svenska hushållen samt högt belånade bostadsrättsföreningar medför att en eventuell 
ränteökning kan få stora konsekvenser. En ränteökning skulle slå hårt mot svenskarnas 
privatekonomi och i sin tur även bostadsmarknaden. Amorteringskravet tvingar 
bostadsköpare att minska sina skulder vilket är positivt i viss bemärkelse. Det skärpta 
amorteringskravet har dock gjort att många ekonomiskt svaga grupper i samhället såsom 
unga, låginkomsttagare och ensamstående inte beviljas bostadslån. Det är därmed svårt att 
avgöra om amorteringskravet bör avskaffas ur samhällsekonomisk synvinkel. Tre av fyra 
Allianspartier var starkt emot införandet av det skärpta amorteringskravet och har nu 
ambitionen att avskaffa kravet (Andrén Meiton, 2018). En eventuell valseger för Alliansen 
skulle därmed kunna innebära att amorteringskravet avskaffas. Avskaffande av 
amorteringskravet kan antas ha positiv inverkan på rörelsen på bostadsmarknaden och 
experter menar att det utöver bostadsbyggande krävs juat en ökad rörlighet och ett bättre 
nyttjande av befintliga bostäder för att lösa bostadsbristen (Lundström, Nordlund, 2018).  
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6. Slutsatser och fortsatt forskning 
 

Det står klart att de främsta riskerna i exploateringsprocessen är starkt kopplade till det 
rådande marknadsläget. För byggherrar kan detta innebära lägre intäktsnivåer än beräknat 
och ekonomiskt ohållbara markanvisningsavtal. Bostadsköparna avvaktar med att köpa och 
sälja sina bostäder på två olika marknader på grund av risken för ett bostadsprisfall från 
bindande förhandsavtal till tillträde. Överlag läggs en liten risk på kommunerna men i en 
stillastående nyproduktionsmarknad kan även de utsättas för stora utmaningar då de har det 
övergripande ansvararet för bostadsförsörjningen. Nästan samtliga intervjuade aktörer är 
överens om att efterfrågan av det dyrare segmentet börjar bli mättat och att det som nu 
efterfrågas är kostnadseffektiva bostäder.  
 
Kommunerna trycker på vikten av att marken säljs till marknadspris men samtidigt uppger 
byggherrar att kommunerna de senaste månaderna hållit markpriserna i princip oförändrade 
trots den stora förändringen som skett på bostadsmarknaden. För att få fart på den 
stillastående nyproduktionsmarknaden anges prisfallsgarantier ses som en potentiell 
katalysator. Det innebär att byggherren tar på sig en del av bostadsköparens risk, på ett 
liknande sätt som kommunen tar på sig en del av byggherrens risk vid markprisindexering.  
 
För att göra det möjligt för kommuner och byggherrar att mötas i en osäker 
nyproduktionsmarknad föreslås en en indexeringsformel som gör markpriserna starkare 
kopplade till bostadsmarknaden. Genom att höja procentsatsen X i Tottes formel, se 
ekvation (1), får kommunen ta större del av prisuppgången vid en marknadsuppgång 
samtidigt som byggherren får ta en mindre del av förlusten i en marknadsnedgång. Exakt 
vilken procentsats som ska användas bör bestämmas beroende på förhållandet mellan 
produktionskostnad och bostadspriserna för det aktuella marknadsområdet. En högre 
procentsats som även gäller i uppåtgående marknad kan innebära en mer realistisk 
inställning hos byggherrarna på grund av vetskapen att en stor andel av bostädernas 
potentiella prisutveckling kommer att landa på markpriset.  
 
Bostadsrättsföreningar i nyproducerade flerbostadshus belånas högt av vissa byggherrar, 
något som kan leda till konsekvenser som majoriteten av bostadsköparna tycks vara 
omedvetna om. Räntehöjningar riskerar att slå hårt mot nyproduktionsköpare då detta 
innebär ökad räntekostnad för både privata bostadslånen och bostadsrättsföreningens lån. 
För att göra bostadsköparna mer medvetna om de risker som föreligger och därmed även 
minska risken för moral hazard föreslås redovisning av nyckeltal såsom belåning per 
kvadratmeter, amortering och räntesatser för bostadsrättsföreningen i samband med 
nyproduktionsköp.  
 
För vidare studier av nyproduktionsmarknaden är det relevant att studera metoder för att 
prissätta byggrätter i en nedåtgående marknad samt hur X i Tottes formel ska bestämmas 
för att få önskad effekt av markprisindexeringen. I denna rapport presenterades att 
byggherrarna ofta följer riktlinjer och krav från banker avseende bindande förhandsavtal och 
belåning i bostadsrättsföreningar. För att få in nya perspektiv kan intervjustudien därför 
förlängas till att även inkludera representanter från bankerna i egenskap av långivare.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1.  Underlag till intervjuer med kommuner 
 

Inledande frågor 
 

- Vad är ert mål med bostadsbyggandet i kommunen?  
 

- Vilka är det vanligaste motsättningarna/riskerna för att ni ska kunna nå ert mål? 
 

- I vilka skeden under exploateringsprocessen ges markanvisningar? 
 

- Vad är fördelarna och nackdelarna med direktanvisning respektive markanvisningstävling? 
 

Risker 
  

- Vilka risker ser ni i markexploateringsprocessen? 
 

- Vilka risker ser ni vid en markanvisning? 
 

- Vilka av dessa risker lägger ni på byggherren? 
 

- Vilka av dessa risker tar ni på er själva?  
 
 

Villkorade förvärv 
 

- Hur vanligt är det att ni säljer mark som är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft? 
 

- Hur stor skillnad gör villkorade förvärv på markpriset?  
 

- Stämmer det att en byggherre har rättigheten men inte skyldigheten att bebygga mark efter 
ingått exploateringsavtal? 

 
Markanvisningstävling  
 

- Vilket urvalskriterium använder ni vanligen vid markanvisningstävlingar?  
 

- Ser ni en risk att markanvisningstävlingar med högsta pris som urvalskriterium riskerar att 
leda till högre markpriser och därmed även högre bostadspriser? 

 

Tottes formel 
 

- Hur ofta använder ni Tottes formel vid avtalsskrivning? 
 

- Vad är syftet med Tottes formel?  
 

- Hur bestäms X i Tottes formel? 
 

- Vad bestämmer X i Tottes formel?  
 

- Vill ni använda Tottes formel/prisuppräkningsformler vid avtalsskrivning? 
 

- Används andra typer av prisuppräkningsformler/indexeringar? 
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Bilaga 2. Underlag till intervjuer med byggherrar 
 

Byggrättsförvärv 
 

- Hur vanligt är det att ni förvärvar mark via markanvisning? 
 

- Vilka risker ser ni i ett sådant byggrättsförvärv?  
 

- I vilket skede under detaljplaneprocessen väljer ni helst att köpa byggrätter? 
 

- Varför föredras det angivna skedet? 
 

- Hur ser marknadsanalysen ut inför byggrättsförvärv? 
 

Villkorade förvärv 
 

- Händer det att ni köper byggrätter där förvärvet är villkorat av att detaljplanen vinner laga 
kraft? 

 

- Hur stor skillnad gör villkorade förvärv på priset?  
 

- Föredrar ni villkorade förvärv eller ovillkorade förvärv?  
 

Kommunala markpriser 
 

- Hur ser ni på kommunens markpriser? 
 

- Skulle ni ha möjlighet att bygga annorlunda för billigare bostäder? 
 

- Kan ni tänka er att sänka era marginaler? 
 

Förändringar på marknaden 
 

- Vilka faktorer ser ni orsakar förändringar på bostadsmarknaden? 
 

- Hur förhåller ni er till eventuella förändringar på bostadsmarknaden?  
 

- Kan ni tänka er att göra prisjusteringar? 
 

- I vilket skede vill ni binda upp kunden i processen? 
 

- Är det viktigt för er att binda upp kunden tidigt i köpprocessen?  
 

- Hur påverkas kundens beteende av att de behöver binda upp mycket kapital tidigare i 
processen?  

 

Tottes  
 

- Vad är syftet med Tottes formel?  
 

- Hur ofta används Tottes formel? 
 

- Hur bestäms X i Tottes formel? 
 

- Hur förhandlas X i Tottes formel fram?  
 

- Vill ni använda Tottesformel/prisuppräkningsformler vid avtalsskrivning? 
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- Används andra typer av prisuppräkningsformler/indexeringar?  
 

- Föredras ett högt fast pris eller ett lägre pris som räknas upp? 
 

Belåning i bostadsrättsföreningen 
 

- Hur ser ni på insats i förhållande till bostadsrättsföreningens belåning?  
 

- Hur mycket tycker ni att det är rimligt att belåna en förening per kvadratmeter ?  
 

Politiska läget 
 

- Ser ni skillnad hos politikerna i dagsläget på grund av valår? 
 

- Ser ni skillnad i olika kommuner? 
 
 
Bilaga 3. Underlag till intervjuer med nyproduktionsmäklare 
 

- Vilka faktorer ser du orsakar förändringar på bostadsmarknaden? 
 

- Hur påverkas kundens beteende i en förändrad marknad? 
 

- Vilken lägenhetstyp har sålt sämst i den marknad som varit de senaste månaderna?  
 

- Hur påverkas kundens beteende av att behöva binda upp mycket kapital tidigt i processen? 
 

- Upplever ni att bostadskonsumenterna av nyproduktion är uppmärksamma på 
belåningsgraden i bostadsrättsföreningen? 
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