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Förord 

Föreliggande rapport är den tredje och avslutande i ett uppdrag från Till-
växtverket (Nutek) till KTHs institution för Fastigheter och byggande. Ett 
parallellt uppdrag har gått till Institutet för Bostadsforskning vid Uppsala 
universitet. Den grundläggande frågan har rört hur bostadsmarknaden och 
bostadsbyggandet i storstadsregionerna kan utvecklas.  

I rapporten sammanfattas tio års forskning om bostadsmarknadens roll 
och funktion inkluderat hur nya bostäder kan tillskapas och hur beståndet 
kan utnyttjas effektivare. Våra observationer och rekommendationer ba-
seras på såväl empiri som teori. De förändringar i regelverk och synsätt 
som presenteras och diskuteras utgår från bostadskonsumenten och den 
bostadskarriär som varje hushåll gör. 

Vår målgrupp är politiker och andra aktörer på bostadsmarknaden. De ska 
förhoppningsvis finna att rapporten ger nya uppslag och underlag för en 
intressant och konstruktiv debatt.  De slutsatser som dras är våra egna. 

Stockholm i oktober 2009 

 

 

Thomas Kalbro  Hans Lind Stellan Lundström 
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Introduktion och sammanfattning 

Denna rapport handlar i ett vidare perspektiv om samhällsbyggandets 
organisation och drivkrafter och i ett snävare perspektiv om bostadsmark-
nadens funktion och roll. Ambitionen är att ta ett bredare grepp om de 
aktiviteter och processer som leder fram till en flexibel och effektiv bo-
stadsmarknad.  Fokus är då dels på hur beståndet av bostäder utnyttjas, 
dels på hur vi organiserar och driver plan- och byggprocessen.  

När vi år 2009 analyserar och skriver om bostadsmarknaden finns några 
nya förutsättningar jämfört med tidigare decennier.   

För det första har påverkan från omvärlden blivit mer påtaglig. Det blir 
allt svårare för ett land att ha regelsystem som avviker mycket från hur 
det fungerar i länder som vi har stort utbyte med. Införandet av ägarlägen-
heter i Sverige kan i detta sammanhang ses som en anpassning till om-
världen. Det är i längden ohållbart för ett enskilt land att inte ha ett brett 
utbud av lägenheter tillgängligt för omedelbar uthyrning, eller en bygg-
marknad som inte är lätt tillgänglig för utländska företag. 

För det andra är det tydligt att de flesta länder i stor utsträckning avveck-
lat den generella bostadspolitiken och det politiska intresset har förskjutits 
från bostadsfrågor till stadsbyggnadsfrågor i en vidare bemärkelse. Inte 
minst energi- och klimatfrågorna ger nya infallsvinklar för hur vi bygger 
våra städer för generationer framåt och detsamma gäller utvecklingen mot 
ökad segregation. 

Två övergripande observationer och slutsatser kan uttryckas på följande 
sätt:  

Planprocessen och byggprocessen måste ses i ett sammanhang. Frå-
gorna om vilka bostäder vi bygger, var dessa byggs, hur de designas och 
hur de produceras och när de färdigställs måste ses tillsammans. För en 
effektiv plan- och byggprocess krävs att samtliga aktörer i processen 
arbetar utifrån en gemensam målbild. Att långsiktigt bygga nya bostäder 
som är prisvärda för kunden kräver mera av samverkan i team (”partner-
ing” eller "strategiska allianser") som bygger på incitament för alla att 
skapa en prisvärd produkt med rimlig lönsamhet. En byggprocess med en 
ny uppsättning aktörer för varje projekt, där det lönar sig för många del-
tagare att agera kortsiktigt, kan aldrig bli effektiv. Den svenska byggpro-
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cessen för en bostad är långt från processen att tillverka en industripro-
dukt som efterfrågas på en internationell konkurrensmarknad och till-
lämpningen av lagen om offentlig upphandling är här ett problem (kapitel 
5). 

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet måste ses med ett regionalt 
perspektiv nära kopplat till utvecklingen av ny infrastruktur.  Nya bostä-
der kan här ses som en form av riksintresse som kräver en samordnad 
planering över kommungränserna (kapitel 3). Kommunernas roll i stora 
integrerade regioner måste tänkas igenom från grunden och vår stånd-
punkt är att många beslut måste lyftas till högre nivåer för att kunna han-
teras på ett sätt som leder till konkurrenskraftiga regioner. 

Problem och åtgärder 

I rapportens olika kapitel diskuteras en rad specifika aspekter av dagens 
regelverk och institutioner utifrån målet att skapa en bostadsmarknad som 
utgår från bostadskonsumentens valmöjligheter i bostadskarriären och 
dessutom bidrar till ekonomisk utveckling Följande aspekter är viktiga 
och diskuteras i kapitel 2 till 8. 

Vem som initialt äger marken spelar roll för effektiviteten i plan- och 
byggprocessen. Ett marknadsorienterat bostadsbyggande förutsätter inte 
automatiskt att marken ska vara privatägd. Det kan finnas fördelar med 
att marken initialt ägs av kommunen, för att sedan överlåtas till privata 
byggherrar genom markanvisningar. En förutsättning är dock att kommu-
nens planering och markanvisningar sker genom öppen konkurrens och 
på marknadsmässiga grunder. Det förutsätter i sin tur att det finns en 
privat initiativrätt till detaljplanering och att försäljning av kommunens 
mark sker till marknadsmässiga priser (kapitel 2).  

Det kommunala planmonopolet behöver reformeras.  Förskjutningen mot 
ett marknadsmässigt bostadsbyggande som innebär att privata aktörer tar 
större risk kräver en förnyelse av planmonopolet med syftet att skapa in-
citament för både kommunen och de privata aktörerna. Tidsfrister och 
möjligheter till planbesked måste kombineras med någon typ av sanktion 
om kommunen inte uppfyller sina förpliktelser (kapitel 3). En starkare 
ställning för den regionala nivån i storstäderna kräver också förändringar 
av kommunens rättigheter när det gäller markanvändningen och möjlighet 
att styra över den mark man äger. 
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Plan- och byggprocessen måste bli mer transparent och förutsägbar för 
att långsiktigt locka investerare och riskkapital. När affärsmässiga aktö-
rer möter och involveras i demokratiska processer accepteras ofta att 
hanteringen tar tid. Däremot skapar frånvaron av beslut en osäkerhet som 
verkar till bostadssektorns nackdel när investeringar i nya bostäder kon-
kurrerar om riskkapital med IT, Telecom, Bioteknik etc. på en internatio-
nell kapitalmarknad (kapitel 3 och 5).  

Detaljplanen måste bli mer flexibel och mindre detaljerad för att över en 
konjunkturcykel kunna anpassas till efterfrågan, locka investerare och 
skapa större kreativitet bland byggherrarna. En i detalj styrd fysisk plan-
läggning kan uppfattas som riskfylld av den som investerar (kapitel 3).  

Det svenska regelverket för finansiering av lokal och regional infrastruk-
tur i allmänhet, och exploateringsavtal i synnerhet måste göras mera 
transparent och utfallet mera förutsägbart. Det finns här många erfaren-
heter att ta tillvara från andra europeiska länder. Ett antal svenska kom-
muner ålägger idag byggherrarna avtalsvillkor som saknar lagstöd (kapi-
tel 4).  

Den kostnadsfixering som finns hos byggbranschens utredare leder fel. 
Byggkostnader kan inte observeras, men väl priser inklusive vinst. Ingen 
frågar Toyota vad det kostar att tillverka en bil. Mer intressant är det att 
se på tillgänglighet, prisvärdhet och kvalitet från ett kundperspektiv (ka-
pitel 5). 

Ett ökat utbud av byggrätter dämpar markpriserna och ger på en konkur-
rensmarknad lägre priser i nyproduktionen. Kommunen har i detta sam-
manhang en nyckelroll att förse marknaden med byggrätter och samtidigt 
se till att det inte skapas privata markmonopol (kapitel 2 och 5).  

Två hyresmarknader med olika regler för hyressättning och besittnings-
skydd skapar valmöjligheter för bostadskonsumenten. Vårt förslag är att 
på den ordinarie och stora hyresmarknaden bevaras kollektiva förhand-
lingar, hyror som enbart rör sig sakta mot marknadsnivån och ett starkt 
besittningsskydd. En "spotmarknad" skapas i bostadsrätts- och egna-
hemsbeståndet genom fri hyressättning och tidsbegränsade kontrakt som 
inte ger hyresgästen något besittningsskydd (kapitel 7). 

Auktoriserade bostadsförvaltare är en form av skydd för bostadskonsu-
menterna. Målsättningen är att höja kompetensen i branschen och undvi-
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ka de mest flagranta fallen av misskötta bostäder och bostadsområden 
(kapitel 7). 

En obligatorisk överlåtelsebesiktning stärker bostadskonsumenterna ställ-
ning vid försäljning av bostadsrätter och villor. Samtidigt skärps kraven 
på mäklarna att redovisa ekonomiska kalkyler avseende boendekostnader 
för köparna (kapitel 8).  

Hyresrätten som upplåtelseform är missgynnad i relation till bostadsrätt 
och äganderätt till villa. Redan utifrån grundläggande civilrätt har hyres-
rätten egenskaper som gör den mindre attraktiv. Möjligheterna till ränte-
avdrag för privatpersoner missgynnar ytterligare hyresrätten (kapitel 6). 
Givet de låsningar som finns i det politiska systemet ser vi ingen annan 
kortsiktig lösning än att återinföra ett investeringsbidrag till hyreshusbyg-
gandet – även om det är ett obehagligt sluttande plan där "snedheter" i en 
del av regelsystemet leder till "snedheter" i annan del som kompensation. 

Skattesystemet brister i incitamentsstruktur när det gäller målsättningen 
att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. Det mest balanserade systemet 
för fastighetsbeskattning utgår från att boendet är konsumtion vilket mo-
tiverar att samtliga transaktionsskatter avvecklas liksom fastighetsskatten 
och att rätten till ränteavdrag starkt begränsas (kapitel 6). Kortsiktigt bör 
det vara möjligt att kraftigt sänka realisationsvinstbeskattningen och fi-
nansiera det med en höjning av fastighetskatten i beståndet, särskilt de 
dyrare hus som fick en kraftig sänkning av skatten för några år sedan. 

Bostadssektorn storlek och finansiering gör att den spelar en betydelse-
full roll för den finansiella stabiliteten. Systemet med kvittning av ränte-
kostnader motsvarande en skattereduktion på 30 procent gör att lånat ka-
pital blir billigare än eget kapital. Vill vi se ett ökat sparande och mera av 
eget kapital i bostadsbeståndet då måste kostnadsrelationen mellan eget 
och lånat kapital förändras. Mera eget kapital kan ses som en förutsätt-
ning för en stabilare bostadsmarknad och finansiell stabilitet (kapitel 6). 

Långsiktiga stabila spelregler efterlyses ofta av olika aktörer i bygg- och 
fastighetsbranschen och det är inte svårt att förstå med tanke på att det 
både ur ett producent- och ett konsumentperspektiv handlar om långsikti-
ga beslut. Både de politiska partierna och aktörerna på marknaden måste 
dock inse att stabila regelverk förutsätter kompromisser. Reglerna och 
regelförändringarna måste vara rimliga ur alla centrala aktörers perspek-
tiv. Vi har i denna rapport försökt att ge vårt bidrag till denna utveckling 
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genom att peka på ett antal förslag som vi tror är långsiktigt hållbara i just 
den meningen att de bidrar till ökad effektivitet samtidigt som de innebär 
rimliga kompromisser mellan olika intressen. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering och rapportstruktur 

Problemen på den svenska bostadsmarknaden har diskuterats mycket 
sedan lång tid tillbaka. Tar vi tillväxtfrågorna som utgångspunkt har fo-
kus legat på utvecklingen inom tillväxtregionerna där bostadsbrist, höga 
byggkostnader, bristande kvalitet i nyproduktionen och långa köer till 
hyreslägenheter i attraktiva områden lyfts fram. Detta har också varit ut-
gångspunkten i denna rapport där vi diskuterar hur regelverkat kring bo-
stadsbyggande och bostadsbeståndet kan anpassas för att nå ökad flexibi-
litet och högre effektivitet på bostadsmarknaden. 

Med flexibilitet syftas här främst på hur bostadsmarknaden kan hantera 
olika externa förändringar, t.ex. att arbetsmarknaden på en ort expanderar 
och att fler vill bosätta sig i regionen. Flexibilitet handlar också om hur 
marknaden kan anpassas till demografiska förändringar och förändringar i 
värderingar, även om dessa frågor ges mindre utrymme i denna rapport. 

Med effektivitet menas här främst att ett visst mål kan nås med minsta 
möjliga insats av resurser. Rapporten har två fokusområden: plan- och 
byggprocessen och hanteringen av beståndet.  

Av naturliga skäl fokuserar den politiska debatten på de problem som 
finns och hur dessa kan lösas genom olika förändringar i regelverket. 
Men det får naturligtvis inte glömmas bort att den svenska bostadspoliti-
ken i ett internationellt perspektiv varit framgångsrik i en rad avseenden. 
Bostadsstandarden är hög även i de delar av beståndet som är minst att-
raktivt och vi har inte stora bestånd av nedgångna bostäder som finns i 
många länder, även om några mindre områden av denna typ uppmärk-
sammats i media under senare tid.  

När problem på bostadsmarknaden diskuteras handlar det också om andra 
problem än de som denna rapport tar upp. Bostadslöshet bland grupper 
med sociala problem, segregation och diskriminering är exempel på pro-
blem som uppmärksammats, men som ligger utanför vårt uppdrag. 

Ett antal av de åtgärder som tas upp i denna rapport har förts fram och 
diskuteras i andra sammanhang, t.ex. i olika forskningsrapporter och stat-
liga utredningar. Det speciella med denna rapport är att den, förutom att 
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ett antal nya förslag läggs fram, försöker ta ett samlat grepp på hela pro-
cessen. Detta avspeglas i rapportens struktur.  

I kapitel 2 behandlas markåtkomst och markägande. Är det bra med kom-
munal markpolitik? Hur ska vi se på utvecklingen att enstaka stora privata 
aktörer äger mycket byggbar mark i vissa kommuner? 

Planlagstiftningen och det kommunala planmonopolet är ämnet för kapi-
tel 3. Vilken roll ska kommunen har när "marknaden" i allt högre grad 
driver plan- och byggprocesserna, och hur ska effektivitet i processen och 
demokratiskt inflytande kombineras.  

Kapitel 4 ser närmare på den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan 
offentlig sektor och privata aktörer i samband med byggande av bostäder. 
Vem ska betala vad och hur när det gäller olika former av infrastruktur? 
En effektiv marknad förutsätter transparens och tydlighet och det har varit 
ett problem på detta område.  

Planering följs av byggande och kapitel 5 tar upp vad som kan ligga bak-
om de kvalitets- och kostnadsproblem som kännetecknat det svenska 
bostadsbyggandet under lång tid. Fokus i kapitlet ligger bland annat på 
olika konkurrensmodeller och ett ifrågasättande av tanken att effektivitet 
nås genom hård konkurrens kring enskilda projekt. 

Grundläggande regler kring beskattning och finansiering påverkar i hög 
grad bostadsbyggandet och inte minst situationen för olika upplåtelsefor-
mer. Hur skapar vi rimliga villkor för de olika upplåtelseformerna? I ka-
pitel 6 berör vi även den skatteutjämning som sker mellan olika kommu-
ner och hur det kan påverka kommunernas intresse för att bygga bostäder. 

De följande två kapitlen fokuserar på beståndet och hur regelsystemet kan 
behöva utvecklas både för hyresmarknaden (kapitel 7) respektive bostads-
rätts- och ägandemarknaden (kapitel 8). En viktig tes i det första av dessa 
kapitel är vikten av att skapa två separata hyresmarknader – en friare och 
flexibel för mer kortsiktigt boende och en mer reglerad för den som söker 
långsiktig trygghet i sitt hyresboende. När det gäller ägandemarknaderna 
står försäljningsprocessen och informationsbehovet i denna process i 
centrum. 

Kapitel 9 innehåller några avslutande kommenterar. 
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1.2 Rapportens utgångspunkter 

Utgångspunkten för de följande analyserna är bostadskonsumentens val-
möjligheter på bostadsmarknaden i olika stadier av livscykeln – hushål-
lets bostadskarriär är i fokus. Valmöjligheterna formuleras som ett antal 
strategiska mål som bostadsmarknadens aktörer ska uppnå inom ramen 
för effektiva institutionella system. De lagar, regler, kulturer och kompe-
tenser som påverkar och styr hur bostäder planeras, byggs, förvaltas och 
byter nyttjare på bostadsmarknaden måste fortlöpande förnyas. Det insti-
tutionella ramverket diskuteras utifrån uppställda mål och ett systemper-
spektiv. Ramverket ska verka stödjande på vägen mot målet.  

Här anges i punktform ett antal kriterier som karaktäriserar en bostads-
marknad till gagn för hushåll och samhälle. Målen enligt nedan bildar en 
form av hierarki där vi går från grundläggande förutsättningar till mera 
tillämpade mål.  

Det första målet är att det för samtliga centrala aktörer i plan-, bygg- och 
förvaltningsprocessen – kommunen, byggherren, arkitekten, fastighetsut-
vecklaren och finansiären – ska finnas tydliga incitament att verka till-
sammans och skapa gemensamma målbilder för stadsutvecklingen. 

Det andra målet är balans mellan upplåtelseformerna. Det innebär att 
utformningen av system för framför allt finansiering och beskattning bör 
beakta upplåtelseformernas grundläggande skillnader i civilrättslig me-
ning och hur upplåtelseformerna mer generellt uppfattas av bostadsmark-
nadens aktörer. Målet är att varje enskild upplåtelseform ska ha sina 
egenskaper som är attraktiva i olika stadier av hushållets livscykel och för 
grupper med olika värderingar. 

Det tredje målet är en bostadsmarknad i balans vilket innebär att bostäder 
ska finnas tillgängliga i alla delar av beståndet, både i olika delar av en 
stad och i olika upplåtelseformer. Det förutsätter i sin tur ett rikligt infor-
mationsutbud samt låga och över tiden stabila transaktionskostnader. En 
bostadsmarknad i balans förutsätts ge olika typer av hushåll de bästa för-
utsättningarna för en bostadskarriär. En bostadsmarknad i balans förutsät-
ter att det enligt ovan råder balans mellan upplåtelseformerna och att 
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arbetet med stadsutvecklingen i stor utsträckning bedrivs oberoende av 
konjunkturen. 

Det fjärde målet är att bostadsmarknaden ska underlätta omställningar på 
arbetsmarknaden vilket förutsätter regionala omfördelningar av boendet. 
Snabba omställningar på arbetsmarknaden förutsätter att det finns ett 
öppet utbud av bostäder i olika segment. Bostadsmarknaden måste vara i 
balans i den betydelse som angavs ovan. 

Det femte målet är att lokal och regional infrastruktur ska utvecklas på 
ett sätt som stödjer ett hållbart samhällsbyggande. Mycket talar för att ny 
infrastruktur i högre grad utvecklas i samarbete mellan privat och offent-
lig sektor. Förutsättningar och former för denna typ av samarbeten bör 
tydliggöras. 

Det sjätte målet är att bostadssektorn, i konkurrens med andra sektorer 
som IT, Telecom och Bioteknik, ska locka riskkapital till nyproduktion 
och modernisering. Frågan om riskkapital är central för bostadsmarkna-
dens långsiktiga utveckling och nära kopplad till plan- och byggproces-
sens funktion. Att bostadssektorn ska locka riskkapital förutsätter transpa-
rens och att nyproduktionen kan hävda sig avseende pris och kvalitet i 
jämförelse med beståndet. 

Det sjunde målet är att det existerande bostadsbeståndet ska utnyttjas 
optimalt. Fokus i debatt och politik kan med fördel flyttas från nyproduk-
tionens roll till hur utnyttjandet av det existerande bostadsbeståndet ska 
ökas. 

Det åttonde målet är att bostads- och fastighetssektorn ska vara ledande 
när det gäller omställning till förnyelsebar energi. Det existerande be-
ståndet av fastigheter och bostäder utgör den största förbrukaren av energi 
i samhället. Incitament för att åstadkomma olika tekniska och administra-
tiva lösningar som sparar energi och minskar miljöpåverkan har därför 
hög prioritet. I denna rapport kommenteras dock inte detta närmare efter-
som vi nyligen behandlat det i andra rapporter.1 

Det nionde målet är att utvecklingen på bostadsmarknaden inte ska även-
tyra den finansiella stabiliteten som i sin tur kan skapa obalans på bo-
stadsmarknaden. Värdet av finansiell stabilitet för samhället i stort samt 

 
1  Lind & Lundström (2009) samt Bonde, Lind & Lundström (2009). 
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det enskilda hushållet illustreras väl av den finansiella oron under åren 
2008 och 2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 



2 Markpolitik och markägande 

13    

2 Markpolitik och markägande 

2.1 Inledning 

För- och nackdelar med kommunalt respektive privat markägande har 
diskuterats i ett antal statliga utredningar under efterkrigstiden. Detta kan 
exemplifieras med två nedslag i 1960-talet.  

Kommunens faktiska möjligheter att bestämma markanvändningen och 
tidsschemat för bebyggelse är i hög grad beroende av markägarförhållan-
dena. Äger kommunen marken, kan den helt bestämma härom, men om 
marken förvärvas av byggherrar eller exploatörer, kan kommunen komma 
att tvingas kompromissa om bebyggelsens art och omfattning samt om ti-
den för dess byggande (Kommunal markpolitik, SOU 1964:42).   

Jag kan inte dela kommitténs uppfattning att en aktiv markpolitik förut-
sätter att kommunerna förvärvar större delen av den för bebyggelse av-
sedda marken. Tvärtom tror jag att kommunerna har lättare att bedriva en 
framsynt plan- och markpolitik om olika intressenter i bebyggelseproces-
sen får tävla om marktillgångarna och därmed om möjligheten att skapa 
billiga bostäder i en god miljö. De kommunala markförvärven måste ofta 
vara betydande men en kommunal monopolisering skulle verka destruk-
tivt och i betydande grad sätta pris-, marknads- och konkurrensmekanis-
mer ur spel på hela bostadsmarknaden (reservation av förre högerpartile-
daren Yngve Holmberg i Markfrågan I, SOU 1966:23).  

Den kommunala markpolitiken från 1960-talet och framåt resulterade i att 
ca 80 procent av bostadslägenheterna som uppfördes under 1980-talet låg 
på mark som ursprungligen ägts av kommunerna (Boverket 1991). Men 
även i dag spelar kommunalt markägande en stor roll. I Stockholm, Göte-
borg och Malmö är andelen nya bostadslägenheter på kommunägd mark 
mellan 60-80 procent. Samtidigt finns kommuner där det kommunala 
ägandet är litet eller helt försumbart, vilket framgår av figur 2.1. 
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Figur 2.1 Andelen bostadslägenheter producerade på kommunal mark i 
ett antal kommuner. Källa: Boverket 2005.  

Kommunen har genom det kommunala planmonopolet en nyckelroll för 
att styra utbudet av detaljplaner för bostadsbebyggelse (se kapitel 3), och 
detta gäller oavsett om marken ägs av kommunen eller av privata aktörer. 
I detta kapitel fokuserar vi emellertid på själva markägandet som kom-
munalt incitament för bebyggelseplanering och bostadsbyggande.  

2.2 Kommunalt markägande 

Markåtkomst 

Kommunen kan expropriera mark för ”tätbebyggelse”, dvs. mark som be-
hövs för bostadsbyggandet. Det är dock ovanligt att kommunerna formellt 
använder sig av den möjligheten. Men det betyder inte att reglerna saknar 
betydelse. Själva möjligheten att använda expropriation medför att lagens 
ersättningsbestämmelser är en viktig grund för förhandlingar om markpri-
set.   

Utredningen om expropriationsersättning (SOU 2008:99) har gett förslag 
till ändringar i expropriationslagens ersättningsregler. Ersättningen ska, 
som tidigare, bestämmas med marknadsvärdet som utgångspunkt men 
därutöver ska det göras ett påslag på 25 %. Vidare föreslås att den s.k. 
presumtionsregeln s.k. upphävas, dvs. ersättningen ska bestämmas utan 
något avdrag för förväntningsvärden. En effekt om dessa regeländringar 
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blir verklighet är att ersättningen blir högre. Det kommer i princip inte att 
påverka försäljningspriser eller hyresnivåer för de slutliga bostadskon-
sumenterna, eftersom de initiala effekterna av priset på råmark ”elimine-
ras” av att efterföljande mark- och bostadsförvärv sker till marknadspriser 
(Kalbro 2008). En högre ersättningsnivå kan dock medföra att kommu-
nerna får betala ett högre pris för råmarken. Man kan då spekulera över 
om detta kommer att minska vissa kommuners incitament att förvärva 
och planlägga mark för bostäder. I så fall finns en risk för att utbudet av 
bostäder minskar och att priserna därmed stiger.  

Bakgrunden till regeländringarna är dock tämligen klar: Ju mer av byg-
gandet som sker på marknadsmässiga villkor desto godtyckligare framstår 
det att de som "råkar" bli exproprierade ska få sämre villkor än de som får 
exploatera sin mark. Åtminstone upphävandet av presumtionsregeln 
framstår då som logisk. 

Kommunala markanvisningar 

Markägandet ger kommunen möjlighet att bestämma vilken/vilka bygg-
herrar, som ska få genomföra en detaljplan. Vid kommunala s.k. markan-
visningar till privata byggherrar var markpriset tidigare, i det statliga bo-
stadsfinansieringssystemet, reglerat. Priset skulle i princip motsvara kom-
munens ”självkostnader” för att köpa mark. I dag är situationen annorlun-
da. Kommunen måste sälja sin mark till marknadspris. Det följer av EU:s 
regler om offentliga myndigheters försäljning av mark och byggnader och 
Sveriges Kommuner och Landsting (2007) ger följande rekommendatio-
ner för kommunala markanvisningar. 

I fråga om kommunala försäljningar och köp som görs i samband med 
nyexploateringar av områden, där kommunen är med som aktör i egen-
skap av såväl markägare som planläggande myndighet och huvudman för 
gator och allmänna platser samt va-anläggningar, torde försäljningar och 
förvärv i de flesta fall ske till uppskattade marknadsvärden, men på grund 
av den komplexitet som ofta kännetecknar exploateringsavtal kan svårig-
heter uppstå att tillämpa EU-kommissionens principer. I dessa fall re-
kommenderas, mot bakgrund av ovanstående redovisning, att en oberoen-
de expertvärdering görs; i vart fall vid större projekt, i de fall där misstan-
ke om stöd kan antas uppkomma samt i fall där motstridiga exploaterings-
intressen kan antas föreligga.  
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De ekonomiska incitamenten för kommunen som markägare har alltså 
förbättrats genom övergången från markpriskontroll till marknadspris-
sättning. Genom markanvisningar kan alltså kommuner tillgodogöra sig 
markvärdestegring som normalt uppstår vid detaljplanering av byggpro-
jekt. 

Låt oss utifrån detta diskutera två scenarier utifrån frågan om vad som 
bidrar till flexibilitet och möjlighet för nya aktörer. 

Scenario 1.  Ett helt dominerande kommunalt markägande 

För kommuner med stort markinnehav i tillväxtregioner har markanvis-
ningar, ofta initierade av den privata sektorn, gett kommunerna stora in-
täkter. Dessa intäkter har bl.a. kunnat användas för att finansiera komplet-
terande infrastruktur. Det finns anledning att förmoda att detta ekonomis-
ka incitament bidrar till en positiv kommunal inställning till planläggning 
och bostadsbyggande.  

Markägandet ger också kommunen möjlighet att påverka bebyggelseut-
formningen i större utsträckning än vad som är möjligt på privatägd mark 
med stöd av enbart PBL:s regler. Exempelvis får en detaljplan inte inne-
hålla bestämmelser om upplåtelseformen till bostäder, vilket däremot är 
möjligt att reglera i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och bygg-
herren.  

Kommunala markanvisningar öppnar också möjligheter för nya byggher-
rar i och med upphandlingen sker i konkurrens. Det kan t ex noteras att 
Stockholms kommun sedan 2005 har markanvisat mer än 16.000 lägenhe-
ter till inte mindre än 70 företag (enligt Stockholms Stads markanvis-
ningsregister). Nästan 40 företag har erhållit 100 lägenheter eller mer, och 
14 byggherrar har anvisats 500 lägenheter eller mer. Malmö kommun har, 
under den senaste tioårsperioden, markanvisat ca 9.000 lägenheter till  68 
byggherrar (exkl. 400 ”fribyggartomter” till privatpersoner)  

Scenario 2.  Ett blandat kommunalt och privat markägande 

Även i detta fall ger kommunala markanvisningar ekonomiska incita-
ment. Men vid ”blandat” kommunalt/privat markägandet finns en potenti-
ell komplikation. Kommunens roller som markägare och planmyndighet 
riskerar att blandas ihop. Kommunen skulle, av rent kommunalekonomis-
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ka skäl och med stöd av sitt planmonopol, kunna prioritera och planlägga 
den mark som man själv äger. Det kan i sin tur innebära bebyggelse loka-
liseras till områden som kommunen råkar äga, men som är mindre lämp-
liga från bebyggelsesynpunkt.      

2.3 Privat markägande 

Markåtkomst 

Privata byggherrar och bostadsproducenter kan, i motsats till kommunen, 
inte hota med expropriation för att förvärva mark. Man är hänvisad till 
rent frivilliga förhandlingar med en ursprunglig markägare, t.ex. en jord-
brukare eller en ägare till en äldre industrifastighet som ser att det går att 
tjäna mer pengar på att sälja till en exploatör jämfört med att behålla den 
gamla markanvändningen.  

Det finns dock en rad omständigheter som kan komplicera denna markåt-
komstprocess. I det ovan nämnda exemplet kan t.ex. den nuvarande mark-
ägaren vara mindre intresserad av pengar. Ägaren vill hellre fortsätta att 
bruka sin gård eller försöka bevara den inom släkten. Försäljningen kan 
också gå i stöpet därför att den nuvarande markägaren inte kan göra en 
realistisk bedömning av hur värdefull marken är för den som vill bygga 
bostäder. En komplicerad planeringsprocess kan på många sätt bidra till 
ökade risker för den som köper mark för bostadsbyggande. Exploatören 
är därför inte beredd att betala ett så högt pris som markägaren begär. En 
del av dessa problem kan visserligen hanteras med lite mer komplicerade 
överenskommelser, t.ex. att den nuvarande ägaren får en ersättning vars 
storlek beror på hur mycket som kan byggas i framtiden och vilket pris de 
färdiga husen betingar. Att komma överens om sådana kontrakt kan dock 
i praktiken vara svårt. I en engelsk studie över priser på mark för byggan-
de sammanfattar man resultaten på följande sätt:  

Examining the actions of developers and landowners, the principal find-
ing of this paper suggest that land prices tend to be driven by over-
optimism on the part of these agents. The latter withhold land from the 
market in the anticipation of a quick return to the upswing phase of the 
housing market and the former incite price rises by overzealous bidding 
(Gillen & Fisher 2002, s. 55). 

En ytterligare komplikation kan vara att ägandet av byggbar mark i den 
aktuella regionen är koncentrerat i några få privata aktörer och att det 
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även vid höga prisnivåer är olönsamt för den nuvarande markäga-
ren/byggföretaget att sälja mark till andra exploatörer. Detta kan t.ex. 
bero på att markägaren själv bygger vissa områden och vill ha så få kon-
kurrerande projekt som möjligt.  Det kan även bero på att markägaren 
redan äger hyreshus och inte vill att det ska byggas så mycket som kon-
kurrerar med de hus som redan finns, eller att man sålt bostadsrätter till 
höga priser och inte vill öka utbudet så mycket att ens tidigare kunder 
förlorar pengar.  

Frågan om markåtkomst hänger vidare nära samman med frågor om pla-
neringsprocessen. Om det inte finns goda odds för att få tillstånd att byg-
ga är det ju inte så intressant för en privat aktör att försöka köpa mark.  

Låt oss även här diskutera ett par olika fall och vad de betyder för byg-
gandet i en kommun. 

Scenario 1.  Ett fåtal dominerande privata markägare 

De kommunala incitamenten i detta scenario är inte direkt kopplade till 
intäkter av markförsäljningar. Incitamenten måste i stället ses i termer 
framtida skatteintäkter, en god miljö för kommuninvånarna etc. På kort 
sikt riskerar dock byggprojekt att enbart att leda till kommunala kostnader 
i form av följdinvesteringar i skolor, daghem mm., beroende på att möj-
ligheterna till byggherrefinansiering av infrastruktur är begränsade i Sve-
rige (se kapitel 4). De kommunala, ekonomiska, bevekelsegrunderna är 
alltså svagare när det är privata markägare jämfört med om kommunen är 
markägare. Möjligen kan bristen på kommunala incitament också innebä-
ra att kommunen lättare ”viker sig” för en folklig opinion att behålla om-
rådet orört eller använda det för andra allmänna ändamål än bostadsbe-
byggelse.   

Ett fåtal dominerande fastighetsägare har dock fördelar för kommunen, 
om vi förutsätter att det rör sig om professionella byggherrar som har 
kunskap om hur planering och plangenomförande går till. Arbetsinsatser 
och kostnader med att driva plan- och byggprocessen blir lägre när par-
terna har kunskaper om ”spelets regler” och i praktiken är beredd att ta på 
sig en hög andel av kostnaderna för att ta fram planer.  

För byggherrar med ett stort och strategiskt markinnehav är det önskvärt 
dels att kommunen detaljplanerar för ett ”överutbud” av bostäder, dels att 
planernas genomförandetider är långa. Det ger byggherren möjlighet att 
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agera ”monopolistiskt”. Med byggrätter som är säkrade under en längre 
tid kan byggherren styra utbudet av bostäder i syfte att t.ex. hålla priserna 
uppe. Det kommunala motdraget mot en sådan strategi är att inte detalj-
planera ”i förväg” och göra planernas genomförandetider korta. Man kan 
visserligen ha en reell planberedskap men avvaktar med att fortsätta till 
ett formellt antagande av planen.     

 Scenario 2. Ett splittrat privat markägande 

De kommunala incitamenten överensstämmer i stort med vad som sagts 
ovan även i fallet med ett splittrat privat markägande – med ett undantag. 
Med många fastighetsägare, varav vissa kanske inte är så intresserade av 
att bygga, blir i regel plan- och genomförandeprocessen utdragen och 
komplicerad. Problemen med att få ett effektivt och samordnat stadsbyg-
gande är välkända (se t.ex. Hong & Needham 2007). Ett exempel från 
Sverige är förnyelse av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden med 
många ”vanliga” fastighetsägare, som karaktäriseras av ett mycket resurs- 
och tidskrävande planarbete (se t.ex. Kalbro & Lind 2000). 

Med många fastighetsägare/byggherrar är dock förutsättningarna för kon-
kurrens generellt sett bättre, även om en enstaka detaljplaner i attraktivt 
läge kan skapa förutsättningar för ett ”lokalt monopol”. 

2.4 Slutsatser 

Varje markområde är unikt med hänsyn till bl.a. sitt läge. Det innebär att 
markägaren befinner sig i en monopolsituation. Ett marknadsorienterat 
bostadsbyggande förutsätter därför inte automatiskt att marken ska vara 
privatägd. Argumenten i detta kapitel pekar på att det kan vara precis 
tvärtom!  

Det finns fördelar både ur genomförande- och konkurrenssynpunkt med 
att marken initialt ägs av kommunen, för att sedan överlåtas till privata 
byggherrar genom markanvisningar under konkurrens på marknadsmäs-
siga grunder. Denna situation skapar också starkare ekonomiska incita-
ment för kommunen.  

För att fungera bra krävs dock i sin tur att det finns en privat initiativrätt 
till detaljplanering – en fråga som vi återkommer till i nästa kapitel.  
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Fördelar med kommunalt markägande kan alltså sammanfattas i några 
punkter:  

� Försäljning av mark genom markanvisningar ger kommunen ekono-
miska incitament, vilket i sin tur kan leda till en högre planeringsakti-
vitet i kommunerna.  

� Markanvisningssystemet kan, som exemplifierats med Stockholm och 
Malmö, också skapa en mångfald i stadsbyggandet genom att flera 
aktörer får tillgång till byggbar mark. 

Potentiella negativa effekter av kommunalt markägande är att kommunen 
kan frestas att blanda ihop sina roller som markägare och planmyndighet, 
dvs. i första hand planera sin egen mark, men detta kan motverkas genom 
att stärka de enskilda aktörernas ställning i planprocessen.  

Det är naturligtvis orealistiskt att inom en nära framtid inleda en kommu-
nal ”land-banking” av den omfattning vi såg under efterkrigstiden. Det 
kan också diskuteras om markägandet är en långsiktigt god affär för kom-
munen. I en undersökning – visserligen från markpriskontrollens dagar – 
menar Larsson & Lind (1983) att kommunerna tagit betydande ekonom-
iska risker och det är tveksamt hur många av dessa markköp som egentli-
gen varit lönsamma. 

Ett visst kommunalt strategiskt markinnehav är dock nödvändigt för ett 
uppnå konkurrens i bostadsbyggandet. I områden som domineras av ett 
fåtal fastighetsägare/byggherrar kan planering och markanvisningar på 
kommunal mark förhindra att enskilda privata aktörer får styra utbud och 
pris på bostäder.  
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3 Planlagstiftningen och det kommu-

nala planmonopolet 

3.1 Inledning 

Förutsättningarna för planering, bostadsbyggande och utbyggnad av in-
frastruktur har ändrats radikalt under de senaste decennierna. Det statliga 
stödet till bostadsbyggande har avvecklats och tidigare gränslinjer mellan 
offentligt och privat ansvar har luckrats upp, dvs. delar av ansvaret för 
infrastruktur har överförts till den privata sektorn. Vi har gått från ett 
system med offentligreglerad bostadsproduktion till ett marknadsoriente-
rat byggande, där en omfördelning av det ekonomiska risktagandet skett 
från den offentliga sektorn till privata byggherrar. 

Denna situation är inte unik för Sverige och från t.ex. ett holländskt pers-
pektiv sägs följande i samband med en reformering av planlagstiftningen 
(Needham 2004):  

Changes in the relationship between the public and the private sectors re-
quire a less directive approach to spatial planning from the public authori-
ties and a greater responsiveness to ”signals from the market”. And the 
private sector requires speed, clarity, consistency and predictability in the 
way that public authorities make spatial planning decisions.  

I detta kapitel diskuterar vi det kommunala planmonopolet och dess bety-
delse för relationen mellan dels kommunen och staten/regionen, dels 
kommunen och fastighetsägaren/byggherren. Vidare berörs en fråga som 
delvis tangerar planmonopolet, nämligen kommunernas efterlevnad av 
lagstiftningen. Slutligen kommenterar vi Byggprocessutredningens be-
tänkande och förslaget till ny plan- och bygglag.  

3.2 Det kommunala planmonopolet 

Att offentliga myndigheter ska ha ett avgörande inflytande på markan-
vändning och byggande – genom planläggning och tillståndsgivning – är 
okontroversiellt i de flesta länder.  Däremot är det mindre självklart hur 
den närmare utformningen av plan- och tillståndssystemet bör se ut. Vilka 
åtgärder bör vara tillståndspliktiga? Hur bör sambandet mellan planer och 
tillstånd se ut? Vem bör besluta, dvs. hur bör samordningen ske mellan 
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statlig, regional och kommunal nivå? Hur bör bostadsbyggande samord-
nas med t.ex. infrastrukturlagstiftning?   

Relationen mellan staten/regionen och kommunen 

I Sverige innebär det ”kommunala planmonopolet” att kommunen be-
stämmer om en detaljplan ska upprättas. Monopolet är dock inte hundra-
procentigt. Under vissa förutsättningar kan staten ingripa mot kommu-
nens beslut om detaljplaner. Det är bl.a. möjligt om ett riksintresse – t.ex. 
statliga vägar och järnvägar – inte har tillgodosetts i planeringen. Vidare 
kan regeringen kräva att kommunen antar en detaljplan genom ett s.k. 
planföreläggande om det finns ett riksintresse. 

I teorin finns alltså en balans mellan kommunala och nationella intressen.  
Men det finns också ett glapp mellan teori och praktik. Det exemplifieras 
av Cars (2009) som, med hänvisning till ett forskningsprojekt om utbygg-
nad av infrastruktur (Cars, Malmsten & Tornberg 2009), i en debattartikel 
skriver: 

Våra fallstudier är entydiga. Kommunernas agerande är rationellt ur lokalt 
perspektiv, men ack så ineffektivt ur ett regionalt och samhälleligt per-
spektiv. Med stöd i planmonopolet har kommunerna i de studerade fallen 
bidragit till att samhälleligt angelägna investeringar blivit stoppade, eller 
kraftigt försenade och väsentligt fördyrade. Slutsatsen blir självklar – 
skrota planmonopolet.  

Citatet visar att statliga infrastrukturmyndigheter inte gärna vill utnyttja 
sin faktiska möjlighet att ”köra över” kommunerna och bakom detta kan 
finnas både politiska eller opinionsmässiga skäl som orsakar ”bad-will” 
och höga transaktionskostnader. Men frågan är om man löser det enbart 
genom att genom att skrota, eller modifiera, planmonopolet? Är det inte 
primärt planeringens organisationsformer och arbetsmetoder som måste 
effektiviseras?  

I förslaget till ny plan- och bygglag tas flera steg i den riktningen. Bl.a. 
stärks den strategiska funktionen hos översiktsplanen genom att nationel-
la och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar ut-
veckling av kommunen ska redovisas i planen. Vidare ska länsstyrelsen 
regelbundet lämna en redogörelse till kommunen med sina synpunkter i 
fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet.  
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De s.k. riksintressena är i dag definierade i miljöbalken (3 och 4 kap. 
MB). Men här återfinns inte bostadsförsörjningen. Med infrastrukturut-
byggnad och regionförstoring berörs många kommuner av bostadsbyg-
gandets omfattning och lokalisering. Cars pekar i den nämnda artikeln på 
att vissa kommuner försöker agera ”free-rider”. 

Med hjälp av en fallstudie kunde beläggas att alla de berörda kommuner-
na såg ett ökat bostadsbyggande som nödvändigt för fortsatt tillväxt. Trots 
denna insikt hade flera kommuner ett bostadsbyggande som inte var stör-
re än marginellt. Den outtalade förhoppningen var att andra kommuner 
ska ta ansvar för byggandet.   

Borde inte, mot denna bakgrund, även bostadsbyggandet ses som ett riks-
intresse i vissa regioner? Det kan noteras i flera andra länder, t ex Eng-
land, har staten en mycket tydlig politik om hur mycket som ska byggas i 
olika kommuner eller motsvarande och också medel att genomdriva det. 

Relationen mellan byggherrar och kommunen  

Maktbalansen mellan stat/region och kommunen är en sida av planmono-
polet. Flertalet av kommunens beslut med stöd av planmonopolet riktar 
sig emellertid ”neråt” – mot fastighetsägare, byggherrar och övriga med-
borgare i kommunen. Hur mycket ska kommunen styra markanvändning 
och bebyggelse? En kritik som kontinuerligt riktas mot detaljplanernas 
innehåll är att de görs alltför detaljerade. Det kan illustreras med ett citat 
från Plan- och byggkommittén (SOU 2005:77, s. 486). 

En så gott som samstämmig uppfattning under utredningsarbetet har varit 
att detaljplanerna tenderar att bli alltmer detaljreglerande, vilket minskar 
utrymmet vid bygglovsprövningen och tillståndsprövningen enligt andra 
lagar. Vidare anses att alltför ensidigt detaljreglerande planer motverkar 
önskemålen om en blandning av boende och olika verksamheter som gör 
det möjligt att mer allsidigt sammansatta stadsdelar och samhällen.  

Denna kritik har, som sagt, framförts i många år och trots detta har detalj-
regleringen ökat dels genom själva detaljplanerna, dels genom exploate-
ringsavtal med vidhängande s.k. gestaltningsprogram eller motsvarande. 
Lagstiftningen – som i sig föreskriver att planer ”inte får göras mer detal-
jerade än nödvändigt” – har visat sig vara tandlös. Ger lagstiftningen 
möjligheter till reglering, används också möjligheterna! Till yttermera 
visso innehåller många detaljplaner bestämmelser som inte är tillåtna.  
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Vi har inte någon patentmedicin på hur man ska komma till rätta med 
problemen. Men vi konstaterar att det saknas en reell, utomstående kon-
troll av kommunernas verksamhet enligt plan- och bygglagen. Mer om 
detta i nästa avsnitt.      

3.3 Kommuners bristande laglydighet 

Planlagstiftningen ska naturligtvis efterlevas. När det gäller enskilda fas-
tighetsägares överträdelser mot PBL skriver Plan- och byggkommitten att 
”utgångspunkterna för sanktionssystemet är att överträdelser ska leda till 
kännbara ingripanden” (s. 743). Men samtidigt saknas det i princip sank-
tioner mot kommuner som av olika skäl inte följer lagstiftningen. Ett ex-
empel, hämtat från Plan- och byggkommittén, är kommunernas hantering 
av ansvaret för gator och vägar i detaljplaner. I PBL läggs detta ansvar på 
kommunen, men som framgår nedan ser verkligheten annorlunda ut: 

Erfarenheterna från de hittillsvarande närmare 20 årens tillämpning av 
PBL visar att kommunerna inte har kunnat eller velat leva upp till detta 
ansvar. Skälet för den nämnda utvecklingen, som uppenbarligen inte var 
avsedd när PBL trädde i kraft, är i första hand ekonomiskt. Det vill säga 
kommunerna vill så långt som möjligt undvika framtida kostnader genom 
att lägga kostnadsansvaret på de enskilda fastighetsägarna. Detta sker an-
tingen genom att helt överföra huvudmannaskapet för allmänna platser på 
fastighetsägarna eller genom att behålla huvudmannaskapet för vissa all-
männa platser och i stället förlägga flera av de allmänna nyttigheterna på 
kvartersmark (s. 549-550). 

Det förefaller högst naturligt att kanalisera allmänhetens behov via kom-
munen och inte via olika sammanslutningar av enskilda, med de risker för 
snedvridningar av systemet som den senare lösningen innebär. I så fall 
skulle alltså eventuella lagändringar närmast bestå i att skärpa upp det re-
gelverk som redan finns, så att olika ”smitvägar undanröjs (s. 557).  

Andra exempel där kommuner ”slirar” på lagstiftningen ger Caesar & 
Lindgren (2009), som undersökt ca 400 detaljplaner med avseende på om 
planernas bestämmelser har lagstöd och/eller är tydliga. Av undersök-
ningen framgår att en tredjedel av planerna har bestämmelser som saknar 
lagstöd. Dessutom innehåller 40 procent av planerna bestämmelser som 
är oklara och otydliga. Sammantaget är drygt hälften av planerna behäfta-
de med en eller flera bestämmelser som saknar lagstöd eller är otydliga. 
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Man kan ha olika åsikter om hur lagstiftningen bör vara utformad, men ett 
grundläggande krav är att kommunen och andra myndigheter följer den 
lagstiftning som för tillfället gäller. Särskilt som möjligheterna att kon-
trollera den kommunala myndighetsutövningen genom överklagande av 
planerna ofta är av rent teoretiskt intresse. När professionella exploatörer 
är byggherrar så ingår kommunen och byggherren överenskommelser 
genom exploateringsavtal om planutformning m.m. I dessa exploaterings-
situationer ligger det inte i byggherrens intresse att fördröja processen 
genom ett överklagande. En effekt av denna ”samsyn” mellan kommun 
och byggherre – och en avsaknad av opartisk prövning av detaljplanen – 
blir ofta mindre lämpliga förvaltningslösningar, t.ex. att en liten bostads-
rättsförening får ansvar för komplexa anläggningar. Och då är det bo-
stadskonsumenterna som i framtiden får ta hand om problemen.    

Institutionen för Fastigheter och byggande, KTH, har i sitt remissvar på 
Plan- och byggkommitténs betänkande föreslagit att det bör övervägas 
någon form av ”laglighetsprövning” av detaljplaner (och exploateringsav-
tal). Liknande förslag har även framförts av Boverket (2007), och detta 
innebär att avtal som inte har lagstöd ska kunna leda till ingripande från 
Länsstyrelsen.   

3.4 Privata planinitiativ och tidsfrister 

Institutionen för Fastigheter och byggande har genomfört flera studier 
som utgjorde underlag till vissa av Byggprocessutredningens (SOU 
2008:68) överväganden och förslag. Det gäller bl.a. planprocessens tids-
åtgång och möjligheterna att införa tidsfrister för kommunala beslut (se 
Kalbro & Lind 2000, Lind 2003, Kalbro 2007 och Kalbro & Lindgren 
2008). 

Ett förslag till ny plan- och bygglag, baserat på Byggprocessutredningen, 
presenterar en väsentlig nyhet. Det ska införas en privat initiativrätt till 
detaljplanläggning, dvs. en byggherre har rätt att hos kommunen begära 
ett s.k. planbesked om att arbete med en detaljplan kan påbörjas. Ett så-
dant planbesked ska beslutas senast inom fyra månader efter ansökan, 
såvida inte kommunen och byggherren kommit överens om en förlängd 
tid. I planbeskedet ska också bestämmas en sista dag då planen kommer 
att antas. Dessa lagändringar är ett steg i rätt riktning. Formellt sett är 
dock planbeskedet ett till intet förpliktande löfte. Här kan man fundera 
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över om inte det borde leda till någon form av sanktioner om ett givet 
planbesked inte fullföljs – såvida inte kommunen har tydliga motiv för 
sitt ändrade ställningstagande. Dessa motiv bör då i huvudsak ligga utan-
för kommunens egen kontroll. Man kan även tänka sig att gå längre och 
möjliggöra för privata aktörer att överklaga ett kommunalt nej, särskilt 
om det inte är linje med regionala målsättningar om bostadsbyggandet. 

Sanktioner om tidsfrister inte hålls? 

Förslagen om privata planinitiativ, planbesked och tidsfrister är en princi-
piell nyhet i svensk lagstiftning. Men man kan ändå fundera över om det 
inte möjligt att gå ännu lite längre. Det finns i förslaget inte några skarpa 
sanktioner mot kommuner som inte klarar att hålla en tidsfrist. Med ut-
gångspunkt från hur man gör i några andra länder kan man urskilja tre 
typer av sanktioner om tidsfrister för plan- och/eller tillståndsbeslut över-
skrids (Kalbro 2007).  

� Tillståndet blir beviljat. Detta tillämpas i Frankrike, Nederländerna 
och Norge. 

� Tillståndet anses vägrat. I t.ex. Storbritannien och Tyskland kan då 
den sökande överklaga ärendet till en högre instans. 

� Ekonomisk kompensation till byggherren. Detta är en metod som 
används i Norge. Systemet bygger på att det sker en reduktion av de 
kommunala avgifterna för att behandla plan- respektive tillstånds-
ärenden om kommunen försenar processen.  

Vad kan tänkas vara en realistisk lösning om sanktioner skulle övervä-
gas? Att ansökan blir beviljad vid överskridande av en tidsgräns är kanske 
ett alltför radikalt grepp. Att ansökan ska anses vara avslagen förutsätter 
att det finns möjlighet för byggherren att få kommunens ”icke-beslut” 
överprövat, annars kan ju kommunen överskrida en tidsfrist utan att det 
får några som helst konsekvenser. En sådan överprövning innebär en 
inskränkning av det kommunala planmonopolet, som idag ger kommunen 
fullständig beslutsrätt att inte upprätta en detaljplan. Det kan dock noteras 
att nekade beslut om bygglov utanför detaljplaner är möjliga att få över-
prövade av i domstol. I princip skulle det alltså inte vara fråga ett totalt 
systemskifte om detaljplanebeslut skulle kunna bli föremål för en över-
prövning. Ekonomiska sanktioner, i form av reducerade planavgifter, 
torde tekniskt sett vara relativt okomplicerat att införa.  
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Frågan är dock om en diskussion om sanktioner är högprioriterad i nuva-
rande läge. När lagstiftningen om tidsfrister varit i kraft en tid bör den 
utvärderas. Och en sådan utvärdering kan ge då bättre underlag för om 
sanktioner bör införas.     

3.5 Slutsatser 

Det kommunala beslutsfattandet i planärenden rör egentligen två frågor – 
dels innebörden av det kommunala planmonopolet, dels kommunernas 
efterlevnad av lagstiftningen.  

Många har konstaterat att det finns problem i relationerna mellan kom-
munen, regionen och staten. Det kan dock konstateras att staten redan 
idag har möjlighet att både stoppa och tvinga fram planer om det finns ett 
riksintresse.  Bostadsförsörjningen behöver dock ”uppgraderas” och göras 
till ett riksintresse – åtminstone i tillväxtregionerna. I detta sammanhang 
måste också relationen mellan de kommunala och regionala nivåerna 
diskuteras. I sammanhängande tätortsområden förefaller det rationellt att 
lyfta markanvändningsplanering och beslut om bostadsbyggande till den 
regionala nivån.   

Införandet av ett privat initiativrätt och att kommunen att ge planbesked 
inom en viss tid innebär ett första steg mot att luckra upp det kommunala 
planmonopolet "nerifrån", i relationen till byggherrar/fastighetsägare. Ett 
negativt planbesked till en byggherre ska visserligen motiveras på plan-
mässiga grunder, men det finns idag inte någon möjlighet till överpröv-
ning av kommunens beslut. Någon överprövning kan heller inte ske om 
kommunen beslutar att inte fullfölja ett givet planbesked. Enligt vår me-
ning är det tämligen uppenbart att det åtminstone måste kunna ske någon 
form av laglighetsprövning av de kommunala besluten, inte minst därför 
att kommunernas efterlevnad av lagstiftningen har visat sig vara bristfäl-
lig i olika avseenden.  Det bör också diskuteras om det ska vara möjligt 
att få ett kommunalt nej sakligt prövat.  

En generell tes i ekonomisk teori är att monopol tenderar att ge låg kvali-
tet och nonchalans gentemot konsumenten. Ett kommunalt planmonopol 
riskerar uppenbarligen att få liknande konsekvenser. Vi tror att det är 
dags att lägga detta begrepp på hyllan och mer pragmatiskt diskutera vad 
som är en lämplig rollfördelning mellan stat, region, kommun och den 
private aktör som vill bygga. 
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4 Finansiering av infrastruktur 

4.1 Inledning 

Infrastrukturen har central betydelse för långsiktig ekonomisk utveckling 
(se t.ex. Cars, Malmsten & Tornberg 2009). En grundläggande fråga är då 
vem – den offentliga eller privata sektorn – som bör betala anläggningar 
av olika slag för att bostadsbyggandet ska kunna ske på ett effektivt sätt. 
Brister i finansieringssystem kan t.ex. leda till att samhällsekonomiskt 
lönsamma projekt inte genomförs, beroende på att den offentliga sektorn 
inte anser sig ha medel till projektets investeringar. Vidare måste infra-
strukturen förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Här kan felaktiga fi-
nansierings- och incitamentssystem medföra att man väljer mindre lämp-
liga förvaltningsformer. Det kan exemplifieras med den ”privatisering” av 
vägar/gator som pågått sedan länge, dvs. det har skett en överföring av 
kommunalt väghållningsansvar till gemensamhetsanläggningar/bostads-
rättsföreningar. Detta beror primärt på lagstiftningen om finansiering av 
kommunernas gatuhållning (se SOU 2005:77). 

Den svenska lagstiftningen är, i ett internationellt perspektiv, restriktiv 
när det gäller möjligheterna att byggherrefinansiera offentlig infrastruk-
tur. Det är i princip enbart vägar och va-system för det aktuella exploate-
ringsområdet som byggherren är skyldig att bekosta. Dessa regler var väl 
anpassade till 1970- och 1980-talens statliga bostadsfinansieringssystem 
med dels en kontroll av att kostnaderna för infrastruktur och bostäder inte 
översteg en viss nivå, dels en reglering av det pris bostäderna fick säl-
jas/upplåtas för. Den statliga bostadsfinansieringen ersattes under 1990-
talet av ett marknadsorienterat byggande, dvs. numer byggs huvuddelen 
av bostäderna av privata byggherrar till marknadsmässiga priser. Samti-
digt har många kommuner en ansträngd ekonomi, vilket gör det svårare 
att bekosta de följdinvesteringar som kan uppstå vid byggprojekt i form 
av trafikanläggningar, social service etc. Det betyder att byggherrarna kan 
göra stora vinster, medan kommunerna (åtminstone på kort sikt) riskerar 
att enbart belastas med kostnader. 

Detta har varit en bidragande orsak till att kommuner, genom s.k. exploa-
teringsavtal och med stöd av sitt planmonopol, ålägger byggherrar eko-
nomiska eller andra skyldigheter som befinner sig utanför den nuvarande 
lagstiftningens råmärken. En undersökning av Kalbro & Smith (2008) 
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visar att ca hälften av exploateringsavtalen är ”utan anmärkning” i förhål-
lande till lagstiftningens intentioner. En tredjedel av avtalen är ”svårbe-
dömbara” beroende på att lagstiftning och praxis är oklar när det gäller 
byggherrens skyldighet att finansiera väg- och va-anläggningar. I en rela-
tivt stor andel av avtalen åläggs byggherren skyldigheter som uppenbarli-
gen saknar lagstöd. I många fall är visserligen de ekonomiska konsekven-
serna för byggherren begränsade, men i 20 procent av avtalen är det fråga 
om avtalsvillkor som får större ekonomiska effekter för byggherren och i 
förlängningen de boende. Vissa avtal ger klara indikationer på att bygg-
rätter och exploateringsgrad kan påverkas av byggherrens ekonomiska 
bidrag till kommunen.  

Denna situation skapar osäkerhet för såväl kommuner som byggherrar. 
Kommunerna vill vara positiva till bebyggelseutveckling, men inte dra på 
sig kostnader som uppkommer som en följd av byggprojekten. Byggher-
rarna har ibland svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som i 
slutändan kommer att belasta projekten. I stället för att regelverket stöder 
en samverkan mellan parterna leder det till ett spel om vem som ska sitta 
med ”Svarte Petter” den dagen detaljplanen antas. Risken är att endast 
finansiellt starka byggherrar, med kunskap om spelets regler, vågar agera 
på marknaden (Exploateringsavtalsgruppen i Syd 2007). 

Under 2000-talet har även statliga myndigheter blandat sig i leken genom 
diskussioner om s.k. medfinansiering. I en rapport från Banverket, Väg-
verket, Sjöfartsverket & Luftfartsstyrelsen 2008 sägs:  

Medfinansiering från regioner, kommuner och företag aktualiseras och 
motiveras av att dessa parter ser ett värde av investeringen som går utöver 
de allmänna trafikintressen som trafikverken har att bevaka och tillgodo-
se. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras, att med ändrade förutsättning-
ar i samhällsbyggandet har också de ekonomiska spelreglerna för finansi-
ering av infrastruktur förändrats. Hittills utan några större avtryck i lag-
stiftningen!  
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4.2 Ett internationellt perspektiv 

De ändrade förutsättningarna i Sverige är inte unika, vilket Cullingworth 
& Caves (2003) exemplifierar med följande bild av USA och Storbritan-
nien: 

It is interesting to note that the trend towards greater private” participa-
tion” in the financing of infrastructure is not restricted to the U.S. In a 
comparative study of the U.S. and Britain, it was noted that in both coun-
tries “the external costs of private land development have, over the past 
fifteen years, been increasingly borne by private land developers rather 
than public agencies”. The root cause is the inability of local governments 
to shoulder the increasing demand being made on them. They are there-
fore searching for new sources of revenue. Imposing levies on new devel-
opment is a politically painless way of obtaining extra funds (s. 122).  

En annan beskrivning från Nederländerna av de Wolff (2007) belyser att 
det skett likartade förändringar på andra håll. Det följande citatet skulle 
kunna vara direkt tillämpligt på den svenska situationen. 

“Nowadays the situation on the land market differs from the situation 20 
years ago. More and more parties have become interested in participating 
in land development. This new situation, asks for reorientation on the po-
sition of the government in land development. The traditional active land 
development often thus has to be replaced by a more facilitating land pol-
icy. The question who profits from the plus value has to be answered in a 
different context (s. 6). 

Kalbro (2009) har undersökt sex europeiska länder vad avser möjlighe-
terna att byggherrefinansiera offentlig infrastruktur. Det kan då först kon-
stateras att samtliga länder, i motsats till Sverige, har en uttrycklig lagre-
glering av ”exploateringsavtal”. Avtalsbenämningar och lagstiftning för 
de olika länderna kan sammanfattas med nedanstående tabell.   
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Land Avtal Lagstiftning

Danmark Udbygningsaftaler Planloven 

Finland Markanvändningsavtal Markanvändnings- och bygglagen
Norge Utbyggingsavtaler Plan- og bygningsloven

Nederländerna Exploitatieovereenkomst Grondexploitatiewet
Storbritannien Development agreement Planning and Compensation Act

Tyskland Städtebaulicher Vertrag Baugesetzbuch
 

Lagstiftningarna är, med undantag av Storbritannien, av relativt färskt 
datum – från 2000-talet eller sent 1990-tal. En förklaring är att relationen 
mellan den offentliga och privata sektorn och förutsättningarna för be-
byggelseexploateringar har förändrats i likartad riktning i många länder. 
Och detta har aktualiserat ett behov av omreglering av kommunens och 
byggherrens mellanhavanden.  

Vad finansierar byggherren? 

Jämfört med svensk lagstiftning lägger de undersökta länderna ett större 
finansieringsansvar på byggherren. Som en allmän huvudregel gäller, att 
offentliga anläggningar eller åtaganden som orsakas av exploateringen, 
och som är nödvändiga för exploateringens genomförande, ska finansie-
ras av byggherren. Det betyder att byggherren har ett principiellt finansi-
eringsansvar för infrastruktur såväl inom som utom det område som ska 
exploateras. 

Ingen regel utan undantag dock! Byggherrens skyldigheter begränsas av 
att de måste vara skäliga och stå i rimlig proportion till den nytta bygg-
herren har av anläggningen eller åtgärden. Detta kan exemplifieras med 
att en exploatering, genom en ”tröskeleffekt”, gör det nödvändigt att för-
bättra en trafikanläggning, som är till gagn för både exploateringsområdet 
och andra områden. Det är då inte ”skäligt” att byggherren ensam svarar 
för hela investeringskostnaden. Kostnaden måste fördelas efter den nytta 
byggherren har i proportion till andras nytta.  

I Sverige begränsar den s.k. exploatörsparagrafen i 6 kap. 22 § PBL 
byggherrens skyldighet till att bekosta ”gator och vägar samt anordningar 
för vattenförsörjning av avlopp” En anpassning av svensk lagstiftning till 
internationell tillämpning innebär närmast att byggherren bör svara för 
”anläggningar och åtgärder”. 
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Finland, Storbritannien, Tyskland gör inte någon åtskillnad mellan ”tek-
nisk” och ”social” infrastruktur, dvs. vägar och va-system mm. respektive 
skolor, daghem etc. Där kan alltså byggherren få bidra till kostnaderna för 
båda typerna av infrastruktur. I Danmark, Nederländerna och Norge får 
dock inte social infrastruktur finansieras av byggherren. Vad gäller bygg-
herrens finansieringsansvar för redan gjorda investeringar intar länderna 
olika ståndpunkter. I t.ex. Finland är detta möjligt, medan exempelvis 
Nederländerna inte tillåter kostnadsbidrag ”i efterhand”. Det är vanligt att 
byggherren kan bli skyldig att förskottera medel till offentliga investe-
ringar innan anläggningarna är färdigställda. I. Tyskland finns en särskild 
avtalsform för detta, Vorfinazierungsvertrag, och i Norge anger lagtexten 
uttryckligen att förskottering är tillåten. De flesta av länderna begränsar 
sig till byggherrefinansierade investeringskostnader. Men i Storbritannien 
är det dock möjligt att ålägga byggherren ansvar för framtida underhålls-
kostnader. Det kan vara kostnader som ska betalas under ”evig tid” eller 
kostnader som finansieras under ett inledande skede efter det att anlägg-
ning färdigställts, s.k. pump-priming.     

Inte något av de studerade länderna har en lagstiftning som baseras på att 
byggherrens finansieringsbidrag ska ske enligt en förutbestämd taxa, (om 
vi bortser från avgifter för va, el, gas, telekommunikationer etc). Bygg-
herrens bidrag bestäms alltså ”från fall till fall” – med lagstiftningens som 
grund – genom förhandlingar som konfirmeras i ett avtal mellan myndig-
heten och byggherren. I Storbritannien ligger dock ett lagförslag om in-
frastrukturavgifter – Community Infrastructure Levy – som avser att täcka 
regionala trafikanläggningar, skolor, sportanläggningar m.m. Avgiften 
föreslås utgå med visst belopp per lägenhet, våningsyta e.dyl. Lagstift-
ningen är planerad träda i kraft våren 2010 (men i skrivande stund är det 
något tveksamt om den kommer att realiseras). 

Beskattning av plan- och exploateringsvinst 

Utgångspunkten i de studerade länderna är att byggherrens finansiella 
eller andra skyldigheter ska bidra till att täcka offentliga kostnader för 
infrastruktur som orsakas av en exploatering. Motivet är alltså inte att 
byggherrens plan- och exploateringsvinster ska beskattas. I praktisk till-
lämpning kan dock gränsen mellan kostnadstäckning och beskattning 
vara mer eller mindre diffus, vilket kan exemplifieras riktlinjer från Fin-
lands Kommunförbund (2005).   
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Bestämmelserna begränsar inte möjligheterna att genom markanvänd-
ningsavtal ingå mera omfattande avtal, som också kan ha andra än kost-
nadsbaserade grunder, om kommunens och markägarnas respektive skyl-
digheter vid genomförandet av planerna. I första hand ska dock ersätt-
ningar enligt ett markanvändningsavtal styras till kostnaderna för sam-
hällsbyggandet.  

Danmark beskattade tidigare, t.o.m. 2004, den värdeökning som uppstod 
när ”landzoner” (med stränga bebyggelserestriktioner) genom planlägg-
ning omvandlats till ”byzoner” eller ”sommerhusområder”. Fastighets-
ägaren betalade då en skatt, en s.k. frigørelsesafgift, baserad på den vär-
destegring omvandlingen medförde. Frankrike har en infrastrukturbe-
skattning som utgår när bygglov/byggtillstånd beviljas. Skatten, Taxe 
Locale d'Equipment, får högst uppgå till 5 % av en värdeökning byggtill-
ståndet ger upphov till.  

Förutsägbarhet 

En grundläggande ambition i de undersökta länderna är att de kostnader 
som byggherren ska stå för, så långt möjligt, är förutsägbara. I exempel-
vis Storbritannien ska planmyndigheternas riktlinjer för planning obliga-
tions finnas i de planer/dokument som föregår ansökningar om byggpro-
jekt. Byggherren ska alltså veta dels vilken typ av infrastruktur som ska 
byggherrefinansieras, dels i vilken form bidraget från byggherren ska tas 
ut. 

In order to allow developers to predict as accurately as possible the likely 
contributions they will be asked to make through planning obligations and 
therefore anticipate the financial implications for development projects, 
local authorities should seek to include as much information as possible in 
their published documents in the Local Development Framework. (Office 
of Deputy Prime Minister, Circular 05/2005, s 13).  

I Norge måste kommunen fatta ett formellt beslut, som anger förutsätt-
ningarna för utbyggingsavtal i det aktuella exploateringsprojektet, för att 
förhandlingar om avtal ska kunna inledas. Normalt bör det kommunala 
beslutet knytas till kommuneplanen  (motsvarar i princip den svenska 
översiktsplanen) och beslutet ska ange när avtal är en förutsättning för 
exploateringen. 

Det sentrale er at grunneier/utbygger får en klar förståelse av at fremfor-
handling av en avtale med kommunen vil være nødvendig for gjennom-
føring av et utbyggingsprosjekt. Grunneier/utbygger og andre skal få et 
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intrykk av vilke elementer kommunen forventer att avtalen skal innehol-
de. Konkrete kostnadstall trenger ikke inngå, men grunnlaget bør være 
konkret nok til å gi grunneiere og utbyggere et bilde av rammene for ut-
byggingen (Kommunal- og regionaldepartementet, 2006, s. 10). 

Offentlighet och insyn 

De undersökta länderna trycker på att det inte ska vara möjligt för bygg-
herrar att ”köpa” byggrätter genom att erbjuda finansiering av infrastruk-
tur. Att förhandlingsprocessen är transparent och öppen för offentlig in-
syn är då av central betydelse. I Storbritannien sägs mot den bakgrunden: 

The process of setting planning obligations policies and negotiating plan-
ning obligations should be conducted as openly, fairly and reasonable as 
possible and members of the public should be given every reasonable as-
sistance in locating and examining proposed and agreed planning obliga-
tions which are of interest to them (Office of Deputy Prime Minister, Cir-
cular 05/2005, s. 16).  

Ett viktigt syfte med den norska lagstiftningen är tillgodose att utomstå-
ende intressen blir beaktade, utöver kommunens och byggherrens. Det 
finns därför en särskild bestämmelse om hur avtalen ska behandlas och 
offentliggöras i samband med upprättandet av detaljplaner.   

Dette er viktig for å hindre mistanke om en manglende balanse i kommu-
nestyrets vurdering der avtalen går langt i å gi kommunen bidrag, sam-
tidig som plan gir en svært høy utnyttelse.” (Kommunal- og regional-
departementet, 2006, s. 10).   

4.3 En reformerad svensk lagstiftning 

Att andra europeiska länder har lagreglerat exploateringsavtal är natur-
ligtvis inte ett argument som, i sig, motiverar att även Sverige ska gå 
samma väg. Det finns dock andra skäl för att en reformering av lagstift-
ningen bör övervägas. Och det kan noteras att Byggprocessutredningen 
(SOU 2008:68, s. 346) föreslår att avtalen på något sätt lagregleras i fråga 
om avtalens tillkomst, möjliga innehåll och rättsverkningar. 

� Det har skett en radikal förändring av de ekonomiska förutsättning-
arna för exploateringsverksamheten vid övergången från ett statligt 
bostadsfinansieringssystem till ett marknadsorienterat byggande. 
Därmed har också incitamenten för aktörerna i plan- och byggproces-
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sen delvis förändrats. Det nuvarande lagstödet för byggherrefinansi-
erad infrastruktur är inte anpassat till dessa förändringar. 

� Det finns en varierande flora av exploateringsavtal i kommunerna, 
där många avtalsvillkor ligger utanför den nuvarande lagstiftningens 
intentioner. Det behöver därför tydliggöras vilka krav som kommun-
erna verkligen kan ställa på byggherren. Förhandlingar om finansie-
ringsfrågor, baserad på oklara spelregler, får inte vara en tidsödande 
stötesten i plan- och byggprocessen.  

� Statliga myndigheter ställer i dag krav på kommunal medfinansiering 
av vägar och spårvägar mm. Det finns tendenser att detta, via kom-
munen, ”spiller över” i krav på medfinansiering även från byggher-
rarnas sida. Finansiering genom exploateringsavtal blir därmed inte 
en affär mellan enbart kommunen och byggherren. Frågan bör ses i 
ett större sammanhang.      

Hur finansieringsansvaret bör fördelas mellan den offentliga sektorn och 
byggherrar är i slutändan en politisk fråga och vi ska inte föregripa en 
sådan diskussion. Men det kan ändå konstateras att det större finansie-
ringsansvar som andra länder ålägger byggherren jämfört med Sverige, 
ligger inom ramarna för vedertagna rättviseteorier om kostnads- och 
vinstfördelning.  

Utöver den ekonomiska fördelningsdiskussionen finns några andra frågor 
som en eventuell översyn av lagstiftningen bör hantera. 

� Många länder lägger en mycket stor vikt vid att byggherrens finansie-
ringsskyldigheter är förutsägbara i planer och dokument som är upp-
rättade innan ett byggprojekt initieras. Tillgång till denna information 
är en nödvändig förutsättning för att konkurrensen i ett marknadsori-
enterat byggande ska fungera på ett effektivt sätt. Översiktsplanen 
kan vara ett lämpligt instrument för att redovisa framtida utbyggnad 
av infrastruktur och principer för finansiering?  

� En annan fråga, som också belysts ovan, är behovet av transparens 
vid förhandlingar om exploateringsavtal och kopplingen till detaljpla-
nernas utformning. Trots att exploateringsavtalen har en central bety-
delse så är det sällsynt, om det ens förekommit, att ett förslag till ex-
ploateringsavtal följer ett planärende vid samråd och utställning av 
planen. I andra länder betraktas det närmast som en självklarhet att de 
som får lämna synpunkter på planen också bör få tillgång till över-
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enskommelser som ger grundläggande ekonomiska förutsättningar för 
plan- och bebyggelseutformningen.  

Sammantaget finns alltså flera skäl att tillskapa en modern och tydlig lag-
stiftning för finansiering av infrastruktur i allmänhet, och exploaterings-
avtal i synnerhet. Det finns då många erfarenheter att ta tillvara från andra 
europeiska länder. 

4.4  Offentlig och privat samverkan 

Det blir allt tydligare att stadsbyggandet sker i en nära samverkan mellan 
den offentliga och privata sektorn. Hittills har samverkan främst manife-
sterats vid byggandet av publika byggnader som operahus och idrottsan-
läggningar (se t.ex. Andersson 2008).  I och för sig har den privata sek-
torn alltid deltagit i samhällsbyggandet, men då ofta som en traditionell 
och passiv entreprenör. Det nya är att den privata sektorn fått en allt mer 
framträdande roll i att initiera, bygga, finansiera och förvalta anläggning-
ar samt driva verksamhet som traditionellt varit en uppgift för den offent-
liga sektorn. Vår uppfattning är att denna form av samverkan framöver 
också kommer att bli mera vanlig och fördjupas även inom bostadsbyg-
gandet. 

Offentlig privat samverkan är dock inte utan komplikationer. En offentlig 
och demokratiskt styrd miljö möter en kultur som gör affärer. Det mötet 
kräver ett regelverk. Behovet av regler är särskilt tydligt när kommunen 
skriver exploateringsavtal med privata aktörer. Köpslåendet kan då leda 
till beslut och avtal med villkor som saknar lagstöd. Det kan också vara 
oklart vem som under långa avtalsperioder bär de operativa och finansiel-
la riskerna. Här efterlyses en standardisering av avtalen på samma sätt 
som skett när det gäller kontrakt för lokalhyror och utgångspunkten måste 
vara vilken rollfördelning som leder till långsiktig effektivitet både när 
det gäller lokalisering, utformning och förvaltning. 
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5 Effektivitet i bostadsbyggandet 

5.1 Inledning 

Bra och prisvärda bostäder förutsätter att produktionen av nya bostäder är 
effektiv. Som vi återkommer till nedan kommer kostnaderna för nyprodu-
cerade bostäder att långsiktigt styra priserna i beståndet – vid sidan av 
lägesfaktorn. Därför är det viktigt att förstå hur kostnader och vinster i 
varje led av plan- och byggprocessen styr priset på nyproducerade bostä-
der. 

Det svenska bostadsbyggandet tycks dock ha ständiga problem med kost-
nader och/eller kvalitet. Redan 1955 publicerades en rapport om varför 
det var så dyrt att bygga, särskilt i Stockholm (Bostadsstyrelsen 1955) 
och som visas i Lind (2006a) har samma frågor om höga kostnader, 
bristande kvalitet och konkurrensproblem diskuterats med jämna mellan-
rum ända sedan dess. 

De senaste 10 åren har utredandet intensifierats, med en Byggkostnadsde-
legation i slutet på 1990-talet, en Byggkommission i början på 2000-talet 
som publicerade den uppmärksammade rapporten "Skärpning gubbar! 
Om konkurrens, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn" 
(SOU 2002:115). Denna rapport ledde till en rad initiativ för att förändra 
sektorn. 

Våren 2009 publicerade dock Statskontoret en uppföljning av dessa initia-
tiv. Rapporten fick namnet "Sega gubbar? En uppföljning av Byggkom-
missionens betänkande Skärpning gubbar" och som namnet antyder kom 
man till slutsatsen att inte mycket hade hänt. Ungefär samtidigt startade 
VINNOVA ett nytt stort samarbetsprojekt mellan branschen och högsko-
lorna på temat "Bygginnovationen" och startpunkten för projektet är den 
dåliga utvecklingen av produktiviteten i byggsektorn. 

När ett problem observerats, diskuterats och utretts under 50 år, utan att 
mycket verkar ha förändrats, måste man rimligen leta efter några grund-
läggande strukturella förklaringar. Det handlar inte om att några måste 
"skärpa sig". Utgångspunkten för analyserna i detta kapitel är att situatio-
nen när det gäller bostadsbyggandet kan ses som en jämvikt (Nash-
jämvikt) där det inte lönar sig för en eller ens ett par enskilda parter att 
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ändra sitt beteende, trots att man kanske inser att det finns en annan lång-
siktig jämvikt där effektiviteten är högre.  

Strategin i detta kapitel är dock att först diskutera vissa centrala begrepp 
och sen fokusera på ett antal aspekter där vi försöker se den svenska 
byggsektorn utifrån. Därefter anges ett antal utvecklingsmöjligheter och 
tänkbara strategier. 

5.2  Pris, vinst och kostnad 

Ett vanligt sätt att tänka är att det pris som en vara betingar på marknaden 
kan delas upp i två komponenter - kostnader och vinst. Priset bestäms av 
kostnaderna och av den vinst som företaget tar ut. När vi talar om bygg-
kostnader så syftar man med detta perspektiv på vad det ”egentligen” 
kostar, t.ex. för ett byggföretag, att uppföra en byggnad, till skillnad från 
det pris som företaget tar ut när de uppför byggnaden åt en kund, t.ex. ett 
kommunalt bostadsföretag. Det finns emellertid flera problem med detta 
sätt att tänka.  

Det första problemet är hur vi kan veta vad de ”verkliga” kostnaderna är i 
ett konkret projekt. Svårigheten ligger bl.a. i att maskiner används i 
många olika projekt under sin livslängd och hur ska de totala kostnaderna 
för maskiner fördelas mellan olika projekt? Ett företag har också en bety-
dande mängd fasta administrativa kostnader som inte på något enkelt sätt 
kan fördelas mellan projekt. Hur mycket kostnader som ska bokföras på 
ett visst projekt kan alltså ett företag delvis styra över.  

Det andra och mer fundamentala problemet är att det som är vinst för ett 
visst företag (säljaren) är kostnad för ett annat företag (köparen). I varje 
byggprojekt är det i regel ett stort antal företag som levererar material av 
olika slag och utför olika typer av tjänster som underentreprenörer. Om 
konjunkturen går uppåt och dessa företag utnyttjar den ökade efterfrågan 
till att höja sina priser och sin vinstmarginal, så innebär detta att företaget 
som bygger redovisar ökade kostnader. Betraktar vi emellertid hela ked-
jan av leverantörer som en helhet verkar det emellertid mer rimligt att i ett 
fall som detta säga att vinsterna ökat men inte kostnaderna.  

Ett liknande problem är hur vi ska se på t.ex. tendensen att byggnadsarbe-
tarnas löner stiger i högkonjunkturen. Innebär de högre lönerna att de 
”verkliga” kostnaderna för att bygga stigit eller ska vi säga att en del av 
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det som kallas löner egentligen är en ”byggnadsarbetarvinst” som uppstår 
när det går bra i byggbranschen? Ett liknande problem är att många an-
ställda numera har någon form av bonus- och incitamentslön, som innebär 
att deras ersättning stiger när det går bra för företaget. Formellt redovisas 
dock även detta som ökade lönekostnader. Om ett företag höjer sitt av-
kastningskrav, och därmed ”kostnaden” för eget kapital, därför att det är 
högkonjunktur i ekonomin, så redovisas emellertid inte detta som en 
kostnad. 

En möjlig slutsats av dessa resonemang är att det enda som kan observe-
ras med någorlunda säkerhet på marknaden är olika priser – vad får t.ex. 
ett bostadsföretag betala om det vill ha ett hus uppfört? För det hushåll 
som ska bo i huset spelar det heller ingen roll om det är "verkliga" kost-
nader eller vinster, utan det som påverkar boendekostnaden är det pris 
som betalas.  

I fortsättningen kommer det därför inte göras någon skillnad mellan 
byggkostnader och byggpriser. Perspektivet är alltså "slutkundens" – t.ex. 
den som köper en bostadsrätt eller ett småhus eller ett hyreshusbolag som 
låter uppföra ett hyreshus – och det som är kostnad för slutkunden är det 
pris som byggföretagen och olika underleverantörer tar ut för sina tjäns-
ter. För hyresgästen spelar det heller ingen roll om det är "verkliga" kost-
nader som ligger bakom hyran eller om det är vinster.1 

En hypotes som utvecklas i Lind (2003) är att man kanske ska vända upp 
och ner på den vanliga föreställningen om att priset bestäms av kostna-
den, och istället hävda att kostnaden bestäms av priset! Går det att ta ut ett 
högt pris på marknaden av slutkunden p.g.a. hög efterfrågan i relation till 
utbudet, kommer olika underleverantörer att höja sina priser/löner och 
kostnaderna lyfts upp mot det pris som går att ta ut. Faller det pris som 
”marknaden” tillåter, så tvingas alla aktörer att pressa sina ”kostnader” 
och kostnaderna faller. Detta öppnar också en rad intressanta frågor om 
fördelning av olika typer av risk mellan parterna. 

 
1   Som diskuteras i Bejrum m.fl. (2004) innehåller steget från byggkostnad till hyra 

en rad beslut om avkastningskrav och avskrivningstid och antagna underhålls-
kostnader, och i praktiken tycks det inom allmännyttan också vara vanligt att räk-
na baklänges från vilken hyra som bedöms möjlig och vilken hyra som motsvarar 
"självkostnaden". 
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5.3 Markutbud som långsiktig bestämnings-
faktor: ett amerikanskt perspektiv 

Den amerikanska debatten i mitten på 2000-talet om varför huspriser och 
boendekostnaderna steg (se t ex Glaeser & Gyourko 2003 och referenser-
na där) är intressant ur ett svenskt perspektiv. Den första observationen är 
att byggkostnader, i betydelsen vad det kostar att uppföra ett hus, inte alls 
diskuterades. Det tas för givet att det råder konkurrens på den marknaden 
och att priserna för själva byggandet inte är något problem. I den ameri-
kanska byggindustrin används också mer outbildad och billig invandrad 
arbetskraft.  

Diskussionen om höga boendekostnader är alltså där helt fokuserad på 
markkostnaderna. Den enkla nationalekonomiska utgångspunkten i den 
amerikanske debatten är alltså att utbudet styr priset vid en given efterfrå-
gan. Ju mer mark som kan bebyggas, desto lägre blir priset på marken, 
och vid en given konkurrensbestämd byggkostnad så leder detta lägre 
markpris till ett lägre huspris. 

Vad är det då som bestämmer hur mycket mark som kan bebyggas? I den 
amerikanske debatten är det främst två faktorer som pekats ut som be-
stämmande när man jämfört huspriser i olika kommuner.  

Den första är olika naturgivna faktorer, t ex att städer vid ett vattendrag 
eller i kanten av bergstrakter inte kan byggas ut åt alla håll. Den ”möjli-
ga” marken att bebygga är helt enkelt mindre. 

Den andra faktorn som är klart relaterad till markpriserna är hur strikta 
regler som den aktuella kommunen har när det gäller planläggning. Vissa 
amerikanska städer har sk "growth controls" och kräver att större grönytor 
ska lämnas orörda, medan andra kommuner är mer generösa med att ge 
bygglov på olika markområden. Liknande faktorer har uppmärksammats i 
den svenska debatten, bland annat i samband med diskussionen om över-
klaganden av planer från lokala opinioner. 

Försöker vi emellertid se frågan om markutbud för bebyggelse lite mer 
systematiskt ur ett bredare perspektiv kan vi utvidga listan över bestäm-
mande faktorer lite. Markutbudet kan begränsas av: 

1. Fysiska förutsättningar: t ex i form av vattendrag eller att det är svår-
bebyggda områden runt staden. Ju mer kostsamt det är att bebygga 
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marken desto större måste efterfrågan vara för att marken ska vara 
ekonomiskt bebyggbar och desto högre blir priserna. 

2. Infrastruktur: Ju mer som investeras i trafiksystem som sammanbin-
der olika områden i en region desto lättare är det att bo längre bort 
från ett stadscentrum där vi antar att många jobbar. Betalningsviljan 
för marken längre ut ökar om det går snabbt och är billigt att ta sig till 
ställen där arbetsplatser finns och på motsvarande sätt sjunker mark-
priset då närmare centrum. 

3. Tillstånd och regler: Om den politiska processen ger andra värden än 
billiga bostäder stor vikt så kommer det att begränsa hur mycket mark 
som man ger tillstånd för bebyggelse till och hur mycket det kostar att 
bygga ett hus. Dessa andra intressen är alltså olika typer av bevarande-
intressen, som i sin tur kan grundas på allt från hög värdering av grön-
områden och miljöfaktorer, till att de nuvarande fastighetsägarna helt 
enkelt inte vill att utbudet ska öka och pressa ner värdet på deras egna 
hus. När det gäller byggregler kan det t.ex. handla om krav på hissar 
och handikappanpassning av alla badrum, eller bullernormer.  

4. Hushållens värderingar: Alla bostadsområden uppfattas inte som lik-
värdiga, även om de för utomstående kan tyckas likartade. I Stock-
holm är exempelvis priserna norr om staden i regel klart högre än pri-
serna söder om staden även om en rad fysiska egenskaper är desamma 
hos husen. Om t.ex. många hushåll värderar ett centralt läge högre än 
låga boendekostnader kommer det som byggs att främst byggas i cen-
trala lägen och betinga höga priser.  

Dessa faktorer pekar på att om man vill ”ta temperaturen” på byggandet 
på en ort ska man särskilt fokusera på det som byggs i stadens utkanter 
där konkurrensen om marken borde vara lägre. Hur ser efterfrågan ut där 
och hur höga är priserna där? På en väl fungerande marknad ska man 
förvänta sig ett utbud av relativt billiga nyproducerade bostäder i stadens 
utkant, och sen får den som vill bo mer centralt betala ett rent efterfråge-
bestämt lägestillägg som enbart styrs av transportsystemets egenskaper 
och hushållens värderingar och betalningsförmåga.  
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5.4  Vad kännetecknar en effektiv produktion?  

Låt oss nu för en stund lämna frågan om marken och enbart se på byg-
gandet av själva huset. Kan vi se några allmänna mönster när det gäller 
vad som kännetecknar effektiva företag? Ofta brukar man nämna Toyota 
som ett av världens mest effektiva företag. Om vi försöker se på den 
svenska byggmarknaden ur ett effektivt varuproducerande företags per-
spektiv tror jag att man särskilt skulle notera följande saker – utan inbör-
des rangordning. 

� Ett vanligt byggprojekt genomförs av en lös konstellation av aktörer. 
En nästan unik kombination av entreprenörer och underentreprenörer 
i flera led kommer samman för varje enskilt projekt. Det är lite paro-
diskt när skattemyndigheten diskuterade att införa krav på att det 
skulle finnas listor på vilka personer som arbetade på en viss arbets-
plats och att arbetarna skulle bära legitimation. I t.ex. en bilfabrik 
släpps inte vem som helst in och Toyota jobbar långsiktigt med en 
viss uppsättning underleverantörer, som enbart byts ut när de under 
en längre period inte visat sig hålla måttet. 

� Det säger också något om byggsektorn att man behöver en stark 
platschef som på plats löser alla uppkomna problem när arbetsuppgif-
ter och material ska samordnas. Att det överhuvudtaget uppstår en 
massa problem på plats visar på något fel i processen och den över-
gripande organisationen.2 

� Ska effektiviteten utvecklas krävs det en långsiktig fokusering av alla 
inblandande. Något som känns helt absurt om man ser det utifrån är 
en fackförening som hårt arbetar för en form av ackordslöner och där 
man ska förhandla om ersättningen flera gånger om året. Det är klart 
att fokus då inte ligger på långsiktig utveckling av effektiviteten i sek-
torn. I den generella fackföreningsforskningen brukar man peka på 
den svenska fackföreningsstrukturen som den bästa. Breda nationella 
fackföreningar inser att det enda som på sikt ger högre inkomster är 
att effektiviteten i ekonomin ökar och därmed har man intresse av att 
hitta förhandlingsmetoder och lönesättningssystem som gynnar den 

 
2   Simu (2006) beskriver riskhanteringen på små byggplatser och där framgår att 

platschefens speciella kompetens, och det man tycker är kul just är att improvisera 
och snabbt fixa saker när det går snett.  Därmed får man en stark position, men 
också intresse av att inte ändra strukturerna och utveckla produktionsmetoderna. 
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långsiktiga effektiviteten. I byggbranschen ser det mer ut som ett 
kortsiktigt nollsummespel där det gäller att själv få så mycket som 
möjligt, eftersom det annars bara är någon annan som stoppar peng-
arna i fickan. Observera dock att detta är ett rationellt agerande om 
den totala produktionsvolymen är given, vilket den ju faktiskt är om 
planeringssystemet är tidskrävande och svårförutsägt! Det "ramlar" ut 
ett antal projekt varje period och efterfrågan bestämmer priset och sen 
blir det en huggsexa om det potentiella överskottet. 

Det är svårt att föreställa sig en utveckling av mer effektiva processer när 
det är en lös konstellation av aktörer som har starka incitament att agera 
kortsiktigt utifrån sina egna intressen. Låt oss illustrera problematiken 
med ett tankeexperiment. Anta att byggföretagen och deras anställda 
byggnadsarbetare kom överens om månadslön och om att löner ska kny-
tas till den långsiktiga effektivitetsutvecklingen. Mycket av arbetet görs 
dock fortfarande av underleverantörer. Nu kommer det en högkonjunktur 
och produktionen ökar och det går att ta bra betalt för de färdiga produk-
terna. Underleverantörerna, som kan vara relativt små byggföretag, passar 
på att höja sina priser. I dessa företag finns dock många gånger samma 
kompetenser som byggnadsarbetarna har och det innebär två saker. Det 
första är att de anställda arbetarna ser sina kompisar med egna företag 
tjäna mycket mer, och det andra är det blir frestande att jobba hos dem 
istället. Båda sakerna understödjer den typ av förhandlings- och lönesys-
tem som vi har i byggbranschen.3 

Att byggandet kännetecknas av en lös kortsiktig konstellation av aktörer 
förstärks ytterligare av det upphandlingssystem som vi har i den offentli-
ga sektorn. Som vi återkommer till nedan är den offentliga sektorn en 
mycket stor uppdragsgivare till byggsektorn varför detta är en viktig 
aspekt. 

 

 
3   Sen kan man ju som utomstående tycka att det är lite anmärkningsvärt att man 

agerar som småföretagare i högkonjunkturen och att denna höga inkomst sedan 
ger en generös arbetslöshetsersättning och möjligheter för vissa att arbeta svart i 
lågkonjunkturen. 
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5.5  Upphandling och konkurrens 

Det finns enkelt uttryckt två modeller för hur vi får konkurrens och effek-
tivitet. 

I den första modellen får vi effektivitet genom konkurrens om enskilda 
relativt kortsiktiga arbetsuppgifter. Vi upphandlar någon som ska sköta 
något i ett enskilt projekt eller leverera en tjänst under en kortare period. I 
Statskontorets rapport "Sega gubbar", och i rapporter från Konkurrens-
verket är detta den modell som förespråkas. Det gäller att skapa konkur-
rens genom att ha många anbudsgivare och en klar rågång mellan bestäl-
lare och utförare. I den aktuella rapporten från Statskontoret uttrycks stor 
skepsis mot samarbetsformer av typen Partnering. Man är rädd för att om 
ett företag inte ständigt utmanas av andra företag kommer det inte att vara 
effektivt. Mer långsiktiga samarbeten minskar detta konkurrenstryck och 
kan dessutom leda till att annat än effektivitet avgör om man fortsätter ett 
samarbete eller inte. 

Det finns alltså argument för denna konkurrensmodell, men samtidigt kan 
vi notera att klassiska förebilder när det gäller effektiva företag som To-
yota inom bilindustrin inte alls jobbar så! Ett resultat i kontraktsteo-
ri/spelteori är också att det är mycket lättare att skapa starka incitament 
inom ramen för potentiellt långsiktiga relationer. Jämför om man säger 
till ett företag: 

1. Du fick jobbet. Och vid nästa projekt - eller om tre år - ska vi upp-
handla på nytt och betrakta alla främst utifrån det pris de begär, även 
om det kanske är ett orealistiskt underpris. 

2. Du fick jobbet. Och om du gör ett bra jobb nu så får då även nästa 
projekt, eller fortsätta att leverera en tjänst så länge vi bedömer att du 
gör ett bra jobb. 

Det är ingen tvekan om att det andra erbjudandet skapar betydligt starkare 
incitament för långsiktig effektivitet, särskilt om uppdragsgivaren anger 
vilka kriterier man kommer att använda för att bedöma om man gjort ett 
tillräckligt bra jobb.  

Vår bedömning är att ledande företag inom den privata sektorn arbetar 
med långsiktiga men ständigt utvärderade relationer till ett begränsat antal 
underleverantörer och med dessa samarbetar kring produktutveckling och 
ständiga förbättringar. Man upphandlar normalt inte underleverantörer 
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från projekt till projekt. Incitamenten för leverantören är knuten till att 
man vet att man får fortsatta uppdrag om man gör ett bra jobb. 

Att nå effektivitet genom att, som i byggsektorn, ha nya konstellationer 
av företag i varje projekt låter inte särskilt rimligt och det är ur detta per-
spektiv inte särskilt förvånande att inte mycket hänt under de senaste 50 
åren! En felaktig konkurrensmodell har gjort det ännu mer rationellt med 
kortsiktigt grupptänkande. Vår hypotes är att konkurrens som leder till 
effektivitet inte sker genom konkurrens mellan enskilda företag utan mel-
lan olika konstellationer av företag (se Song & Lind 2009 för en mer 
generell diskussion av strategiska allianser). Det är t ex inget problem för 
bostadskonsumenten om det kommunala bostadsföretaget långsiktigt 
samarbetar med ett enskilt svenskt eller utländskt byggföretag, så länge 
denna konstellation kan utmanas av andra konstellationer, t ex privata 
bostadsföretag som samarbetar med andra byggare och en småhussektor 
med t ex olika tillverkare av kataloghus. I konstellationen kan vidare ingå 
arkitektföretag och materialtillverkare och komponenttillverkare. 

Som noteras i bland annat Noorozian (2008) är det betydande inträdes- 
och etableringskostnader för utländska företag på marknaden. Det är då 
uppenbart att man inte kommer att utmana de svenska företagen om det 
inte är ett mycket stort jobb eller en lång serie av mindre projekt. Det är 
inte rationellt för en ny aktör att lägga en offert på ett vanligt medelstort 
projekt. Handlar det om långsiktiga samarbeten kring en serie projekt 
borde det vara betydligt intressantare att söka sig till en ny marknad, sär-
skilt under en konjunkturnedgång i det egna landet. 

5.6  Slutkund kontra byggherre 

En viktig tanke i "Skärpning Gubbar" var att stärka byggherren. När man 
nu konstaterar att det inte hänt så mycket är ju en möjlig tolkning att den-
na strategi var felaktig. Strategin att stärka byggherren betonas emellertid 
igen i Statskontorets nya rapport (t ex s 206, 207, 208)! Problemen med 
tanken att stärka byggherren ligger utifrån resonemangen ovan i att bygg-
herren i det korta perspektivet har begränsade alternativ. Har man som 
offentlig byggherre en press på sig att producera något snabbt och med 
hjälp av kortsiktiga upphandlingar är både incitament och möjligheter till 
långsiktig produktivitetsutveckling begränsade. När det gäller byggherren 
så nämns ofta bristande kompetens, t ex i den nyss nämnda rapporten. 
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Men skaffar sig inte en aktör den kompetens man behöver, dvs är det inte 
en fråga om vilka incitament som byggherren egentligen har och hur 
dessa incitament ser ut i olika delar av organisationen? 

Det krävs enligt vår mening en djupare analys av de individuella incita-
menten både när det gäller byggherren och entreprenörer. Ett intryck är 
att det på båda sidor, utifrån den enskilde individens perspektiv, finns en 
projektfokusering som ger mindre vikt åt de långsiktiga konsekvenserna . 
Projektledaren på byggherresidan och platschefen på entreprenörsidan har 
rimligen som fokus att bli klara i tid med en rimlig kostnad. Uppstår det 
problem under genomförandet finns det incitament för båda personerna 
att välja en lösning som fungerar kortsiktigt, även om denna lösning kan 
innebära långsiktiga problem. När dessa problem eventuellt uppstår har 
båda personerna lämnat dessa projekt bakom sig och gått vidare i sin 
karriär. Skulle någon av dem under genomförandet börja säga att denna 
lösning kanske inte ska användas så riskerar personen att framstå som 
ineffektiv och opraktisk: det enda säkra med detta alternativ är ju att det 
leder till förseningar och till högre kortsiktiga kostnader. Liknande möns-
ter kunde man se inom bankvärlden innan den aktuella krisen. I båda 
fallen fanns det säkra kortsiktiga vinster med ett visst alternativ, men 
långsiktiga risker som inte direkt skulle drabba den enskilde aktören. 

Som vi återkommer till nedan förstärks detta inom den offentliga sektorn 
av att politikerna kan prioritera att visa kortsiktiga resultat och att de 
långsiktiga konsekvenserna bärs av någon annan. 

Ur detta perspektiv är en viktig långsiktig åtgärd att skapa tydligare do-
kumentation om vem som gjort vad på ett bygge och att denna dokumen-
tation långsiktigt lagras så att alla kan ta del av det. Det är intressant att 
jämföra med eftertexterna till en film där hundratals personer listas, från 
huvudrollsinnehavare till catering-firmor och chaufförer. Varför inte göra 
en webb-sida för varje nytt hus där allt framgår: från vem som var pro-
jektledare till vem som kaklade badrummen i lägenhet X.4  

Låt oss därmed lämna möjligheten att påverka byggherre och entreprenör 
och istället fokusera på slutkunden. På en väl fungerande marknad är den 
riktige slutkunden i centrum och låt oss då försöka se byggsektorn ur ett 

 
4   Denna typ av dokumentation på individnivå vore kanske även intressant för hant-

verksföretag - och där var och ska ha sitt CV där allt detta framgår! 
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slutkundsperspektiv. Då kan vi först konstatera att återkopplingen från 
slutkunden är mycket begränsad inom en stor del av det offentliga byg-
gandet. Som bilförare eller patient och skattebetalare har jag svårt att 
rösta med fötterna utifrån hur prisvärd vägbygget eller sjukhusbyggna-
dens är. En hypotes som vi ska återkomma till är att problemen i bygg-
sektorn beror på en "smitta" från den offentliga sektorns byggande och 
politikernas agerande gentemot byggsektorn i olika konjunkturlägen. 

Hur ser det då ut på bostadsmarknaden? På ägandemarknaden finns alltid 
ett alternativt utbud i form av ett befintligt bestånd på den öppna markna-
den. Förvånansvärt nog verkar detta inte vara tillräckligt för att få en hög 
kvalitet i nyproduktionen! Den cyniska kommentaren är att många hus-
håll tydligen värderar annat än kvalitet och det skulle då vara områdets 
läge och sociala status: "Det är inte så noga om kvaliteten är så bra – det 
ligger ju i alla fall i Hammarby Sjöstad." Sen kan man naturligtvis säga 
att det inte är så lätt för slutkunden att informera sig om byggteknisk 
kvalitet och det kan väl tala för ökade krav på teknisk beskrivning och 
mer omfattande information om hur beprövade de olika teknikerna är. 
Detta kan knytas till diskussionen nedan om regler i samband med för-
säljning av bostäder.  

På hyresmarknaden försvagas hushållets ställning på marknaden av att 
hyresregleringen gör att det tillgängliga utbudet är begränsat. Vill man ha 
något relativt snabbt så återstår nyproduktionen och då är vid en viss 
tidpunkt valmöjligheterna mycket begränsade. Vid en mer marknadsmäs-
sig hyressättning skulle hushållen ha betydligt fler alternativ och det skul-
le i sin tur sätta press på kvaliteten i nyproduktionen.  

5.7 Är ett jämnare byggande en förutsättning 
för effektivitet?  

Ett tema som genom åren ofta kommit upp i debatten är att det är svårt att 
skapa effektivitet om byggvolymen ändras mycket år från år. ”Skärpning 
gubbar” pekade t.ex. på att det låga byggandet under mitten av 1990-talet 
gjorde att många företag, bl.a. inom allmännyttan, tappade byggkompe-
tens och kunskaper att upphandla byggande. Statskontoret (s 202) talar 
också om ryckigheten i branschen.  
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Återigen kan det vara värt att försöka se branschen ur ett fågelperspektiv. 
Ser man det i stort kännetecknas vissa branscher av stora prissvängningar 
(t.ex. oljepriset) – men relativt små volymsvängningar – medan andra 
branscher kännetecknas av stora svängningar i kvantiteter (t ex bilindu-
strin och byggsektorn) – men relativt små förändringar i priserna. När 
konjunkturnedgången slog till under 2008 föll oljepriserna till mindre än 
hälften, medan priserna på nya Volvobilar och nyproducerade bostadsrät-
ter knappast föll alls. De producerade volymerna skars dock snabbt ned. 
Hur denna skillnad ska förklaras är en intressant forskningsfråga som vi 
dock inte kan gå in på här. 

Istället ska vi fråga oss hur en alternativ modell skulle kunna se ut. Skulle 
en bostadsrättsbyggare kunna bestämma sig för att i t.ex. Stockholm varje 
år bygga 500 lägenheter? Priserna måste då svänga med konjunkturen och 
det enklaste är att tänka sig att företaget auktionerar ut bostäderna enligt 
en förutbestämd mekanism. En fördel med detta är att företaget inte får 
något ansvar för priset. Om JM plötsligt sänker priset på nyproducerade 
bostäder kommer ju de som köpte liknande bostäder för ett högre pris 
någon månad innan att känna sig lurade. Vid en auktion är det upp till var 
och en att ta ansvar för sina bud och vad man slutligen betalar. För att 
strategin ska vara lönsam måste kostnader och kvalitet vara sådana att 
företaget får en rimlig avkastning på sitt kapital och kan betala rimliga 
löner över en hel konjunkturcykel. 

Sådana prissvängningar förutsätter dock rimligen en annan riskfördel-
ning. Om alla andra ska ha fast ersättning medan byggherren får kraftigt 
varierande priser blir det stora finansiella ansträngningar i lågkonjunktu-
ren. Lösningen är rimligen att riskerna sprids mellan materialleverantörer 
och underentreprenörer så att det får en ”lägre” fast ersättning och sedan 
ett tillskott beroende på priset på slutprodukten. Sådana riskfördelnings-
modeller diskuteras exempelvis i Song & Lind (2009). Notera att detta 
sätt att arbeta bygger på tanken ovan om relativt stabila konstellationer av 
företag/personer som delar konsekvenserna både under goda och dåliga 
tider. Genom den fasta produktionsvolymen skapas trygghet för underle-
verantörer och förutsättning för teknisk utveckling genom en kontinuerlig 
produktion inom ramen för samma konstellation. 

Det finns embryon till denna produktionsmodell hos ett antal mindre 
byggherrar som kan hålla en relativt jämn produktionsvolym genom att 
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man har prisvärda produkter och är små i relation till den genomsnittliga 
produktionsvolymen. 

5.8  Den offentliga sektorns roll 

En viktig roll hos den offentliga sektorn ur ett byggperspektiv, som också 
har diskuterades i tidigare kapitel, är att skapa en mer förutsägbar plane-
ringsprocess så att företagen har möjlighet att själva planera sin verksam-
het lite långsiktigare. Ett jämnt byggande är t.ex. omöjligt om planproces-
sen är svårförutsägbar, eftersom tillräckligt många lägenheter då kanske 
inte tar sig igenom den politiska processen i tid. 

Den offentliga sektorn är emellertid också en mycket stor beställare inom 
byggbranschen. Staten bygger t.ex. vägar, järnvägar, universitet, fängelser 
och museer. Landstingen bygger sjukhus och anläggningar för kollektiv-
trafik. Kommuner bygger skolor, daghem och äldreboenden samt bostä-
der genom sina kommunala bolag.  

Man kan formulera en allmän tes som säger att en bransch är så bra som 
den behöver vara. Klarar sig byggbranschen bra utan att vara så bra, så 
kommer den inte att bli bättre! Stat och kommun påverkar här på flera 
sätt. 

Det första är att politikerna inte alltid prioriterar effektivitet. Det som 
byggs syns, men inte vad det kostat. Om man inte säger nej till nya pro-
jekt trots att de tidigare blivit dyrt och inte av så bra kvalitet, därför att det 
viktigaste är att bygga nu och visa resultat, så är det klart att pressen på 
effektivitet minskar.  

Det andra är att stat och kommun av någon anledning5 har en benägenhet 
att särskilt understödja byggsektorn när det kommer en konjunkturned-
gång. Trots all kritik under decennier så är det en bransch som ständigt 
räddas av stat och kommun! Hösten 2008 är intressant ur detta perspektiv. 
Det gick inte många dagar från pressmeddelanden om varsel och stoppa-
de bostadsrättsprojekt förrän staten erbjöd ROT-avdrag och diskuterade 
stöd till renovering av miljonprogrammet, och vissa kommuner gick ut 
och sa att nu ska allmännyttan bygga mer hyreslägenheter!  

 
5   Som kan vara allt från att detta är en bransch med relativt låg importandel i pro-

duktionen till att branschen är väl representerad i riksdagen. 
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Kort sagt: Branschen tycks klara sig ganska bra utan att skärpa sig nämn-
värt och då ska vi inte förvänta oss att den skärper sig. Hypotesen skulle 
då vara att enbart ett trovärdigt hot från den offentliga sektorn, om att dra 
ner på byggandet, skulle skapa ett tryck på branschen att skärpa sig. Och 
det är mycket svårt att se hur ett sådant hot kan bli trovärdigt när politi-
kerna samtidigt talar om hur viktigt det är att bygga bostäder och rusta 
upp allt från vägar till skolor där det bedöms finnas stora mängder efter-
satt underhåll. 

5.9  Avslutning 

Låt oss återvända till den inledande tanken om att det på en marknad kan 
finnas flera olika relativt stabila "jämvikter". 

Den jämvikt vi i princip levt med under de senaste femtio åren är en jäm-
vikt kännetecknad av ryckighet, kvalitets- och kostnadsproblem och en 
ständigt räddande offentlig sektor.  

En annan tänkbar jämvikt är en där sektorn fungerar mer som en vanlig 
marknad där man jobbar långsiktigt mot slutkund och med att bygga upp 
en effektiv "supply chain". Den pessimistiska tolkningen är att stat och 
kommun måste låta branschen krascha rejält och vänta tills bl.a. bygg-
nadsarbetarna bli utförsäkrade och nya aktörer kommer in på marknaden 
innan dagens jämvikt kan rubbas och en ny struktur kan byggas upp.  

Optimisten kan dock peka på att en förändring är möjlig om offentliga 
aktörer vågar ta tid på sig och säga nej om anbuden inte ser bra ut och 
vågar tänja på lagen om offentlig upphandling och använda "mjuka para-
metrar" och informella löften om långsiktiga samarbeten. Om det samti-
digt finns privata aktörer som vill satsa på att bryta projektfokuseringen 
och bygga upp breda nätverk av samverkande kompetenser som långsik-
tigt utvecklar produkter och processer kan kanske något hända. Utveck-
lingen under senare år av s.k. BIM-modeller är intressant eftersom den 
binder samman olika aktörer i kedjan genom en gemensam modell och 
också kräver att långsiktiga samarbeten etableras. 

En viktig slutsats av detta kapitel är dock att en kritisk utvärdering av 
tillämpningen av Lagen om Offentlig Upphandling är nödvändig. Det får 
inte vara så att lagstiftaren, oavsett om det är Sverige eller EU, hindrar 
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den offentliga sektorn att kopiera effektiva modeller från den privata 
sektorn!  
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6 Skatter och finansiering  

6.1 Balans mellan upplåtelseformerna 

Under framför allt 1960-talet diskuterades och eftersträvades neutralitet 
mellan uplåteleseformerna. Neutralitet tolkades som att de ekonomiska 
förutsättningarna – ofta uttryckt som boendekostnader – skulle vara lik-
artade i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Vi noterar dock att det redan 
utifrån civilrättsliga utgångspunkter råder skillnader mellan upplåtelse-
formerna. Neutralitet är också är ett svårhanterligt begrepp eftersom upp-
låtelseformerna erbjuder grundläggande institutionella skillnader och 
olika typer av marknadsexponering som innebär olika grad av förlust-
risker, vinstmöjligheter, konjunkturkänslighet etc. Tolkningen av neutrali-
tet försvåras också av att det sker jämförelser i två dimensioner. För det 
första mellan bostadsmarknadens upplåtelseformer, främst mellan 
äganderätt och hyresrätt. För det andra mellan att investera pengar i en 
bostad kontra att investera i aktier eller obligationer eller att ha pengarna 
placerade på bank.  

I stället för neutralitet vill utgå från begreppet balans mellan upp-
låtelseformerna. Detta innebär att den sammantagna effekten av olika 
skattebaser, beskattningsformer, finansieringslösningar, subventioner och 
risktagande ska vara balanserad utifrån olika jämförelsesituationer på bo-
stadsmarknaden. Att den är balanserad betyder inte att det handlar om 
millimeterrättvisa, utan det ska vara en bedömning i grova drag. 

En upplåtelseform kan beskrivas som ett knippe rättigheter som skapar 
rådighet och möjligheter samt fördelar risker. Även om vi bortser från 
finansieirng och beskattning så finns betydande olikheter hos upplåtelse-
formerna. Detta kan uttryckas som att de har olika funktion på bostads-
marknaden. Jämför vi i första hand äganderätt och hyresrätt ur den 
boendes synvinkel då finns skillnader i följande dimensioner: 

Riskfördelning. I äganderätten utsätts ägaren för en kapitalrisk som hyres-
gästen inte har. Hyresgästen har i stället en hyresrisk vars art och omfatt-
ning främst beror på hur hyressättningssystemet är utformat. Det svenska 
bruksvärdessystemet är i grunden konstruerat för att mildra effekter av 
snabba ökningar av efterfrågan som inte motsvaras av en utbudsökning. 
En grundtanke i bruksvärdessystemet är att mildra hyresrisken. 
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Förmögenhetsbildning. I äganderätten ger ekonomisk tillväxt i regel 
också stigande fastighetsvärden som efter skatt tillfaller ägaren. I hyres-
rätten sker på en marknad med marknadsmässig hyressättning ingen för-
mögenhetsbildning hos hyresgästen. Ligger utgående hyra väsentligt 
under marknadshyran kan dock hyresgästen på olika sätt ta del av den 
förmögenhet som byggs upp i fastigheten. Förmögenheten kan realilseras 
genom att hyresrätten får ett bytesvärde vid exempelvis flytt till ett villa-
boende eller genom att hyreslägenheterna omvandlas till bostadsrätter. 

Riskkapital. I äganderätten är ägaren och den boende samma person vilket 
kan antas minska kostnaden för riskkapital jämfört med hyresrätten där 
ägandet är skilt från boendet. Finansiären åsätter en riskpremie på för-
hållandet att hyresgästernas bereenden inte är kända vid tidpunkten för 
finansieringen. 

Servicenivå. I äganderätten kan den boende i stor utsträckning välja ser-
vicenivå och själv besluta om mängden och arten av eget arbete. I hyres-
rätten är servicenivån i stor utsträckning given. Eftersom servicenivån 
inte är anpassad till det enskilda hushållet så uppstår en situation där 
enskilda hushåll över- och underkonsumerar service.  

Förbrukning. I äganderätten är det i regel individuell mätning av värme 
och vatten vilket regelmässigt ger en lägre förbrukning jämfört med den 
kollektiva mätningen som är vanlig i hyresrätten. I systemet med total-
hyra betalar också alla lika oberoende av förbrukning vilket i regel leder 
till högre förbrukning. 

Slitage. I äganderätten är slitaget i regel lägre jämfört med hyresrätten. De 
boende i äganderätt förmodas vara mera aktsamma om ytskikt och utrust-
ning i form av spis, kylskåp etc. 

Administration. I hyresrätten finns behov av en formell organisation med 
hög beredskap och hög kompetens som betalas med avtalsenliga löner. 
Villaägaren är sin egen administratör vilket leder till lägre löpande ut-
gifter, men bristen på kompetens kan för vissa större beslut medföra 
merkostnader. 

”Först-in effekt”. I nyproduderade lägenheter med äganderätt finns det 
indikationer på att den förste ägaren är villig att betala extra för en indivi-
duell anpassning av interiör och utrustning utöver vad en första hyresgäst 
är villig att betala. 
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Ser vi alla dessa punkter tillsammans så framstår hyresrätten som den 
”dyraste” upplåtelseformen sett både ur individens och samhällets synvin-
kel. Vill vi ha balans mellan upplåtelseformerna så gäller det att systemen 
för finansiering och beskattning i någon utsträckning balanserar de skill-
nader som finns enligt ovan.  

Jämför vi upplåtelseformerna ur samhällets synvinkel så tar analyser och 
diskussioner om finansiering och beskattning sin utgångspunkt i om 
boendet ska ses som kapitalplacering eller konsumtion. Sedan 1950-talet 
har beskattningen utformats som om bostaden är en kapitalvara. Beskatt-
ningen har haft som målsättning att avkastningen från det egna kapitalet 
ska beskattas på ett neutralt sätt oavsett om pengarna var placerade i 
bostad eller i finansiella placeringar som bank, aktier eller obligationer. 
För bostadsbeskattningen har det förenklat inneburit att en scabloniserad 
intäkt (avkastning) på bostadens marknadsvärde balanserats mot avdrag 
för räntor på lånat kapital. Likaså motiverar synen på bostaden som ka-
pital att vi har en skatt på vinst vid försäljning. 

En alternativ syn på boendet är att det betraktas som konsumtion. Det 
skulle motivera att såväl den årliga fastighetsskatten som ränteavdragen 
togs bort. Dessutom motiveras med en konsumtionssyn ingen skatt på 
realisationsvinst. Detta skulle också skapa en grundläggande balans mel-
lan upplåtelseformerna, där ändå hyresrätten enligt ovan är den ”dyrare” 
upplåtelseformen. 

Avdragsrätten för räntor ger en priortering av lån istället för eget kapital. I 
en uppåtgående marknad med gott om lånat kapital kan högbelånade bo-
stadsköp påverka den finansiella stabiliteten. Omvänt kan en ökad fi-
nansiering med eget kapital förväntas ge ökad stabilitet på marknaden för 
ägda bostäder. Nackdelen med slopad avdragsrätt är att det för första-
gångsköparna ställs högre krav på eget kapital vilket ger en form av ute-
stängningseffekt. 

I hyresrätten betalas skatt på förvaltningsresultatet samt dessutom fastig-
hetsskatt, dvs en form av dubbelbeskattning.  Den beskattningen ska jäm-
föras med villaägarens och bostdsrättshavarens beskattning med en årlig 
kommunal avgift och avdragsrätt för räntor. Det ger en ytterligare obalans 
mellan det ägda boendet och hyresrätten. Denna obalans tar sig det 
starkaste uttrycket i nyprodutionen. Denna obalans har tidigare uppvägts 
av de investeringsbidrag som getts till nyproduktion av hyrsrätter. Det 
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innebär att direkta subventioner tillämpats för att skapa bättre balans 
mellan upplåtelseformerna - när skattesystemet skapat snedheter! 

6.2 Skatter som skapar rätt incitament för 
aktörerna 

Incitament handlar i stor utsträckning om information, kontrakt och olika 
typer av belöningssystem. Viktigt är då att samtliga aktörer i plan-,  bygg- 
och förvaltningsprocessen har incitament att skapa gemensamma mål-
bilder och driva processen framåt. De viktiga aktörerna som tar reella fi-
nansiella risker är främst kommunen, byggherren, finansiären och fastig-
hetsutvecklaren.  

Kommunens incitament är mycket omdiskuterat med hänsyn till hur ny-
produktion och ett ökat antal hushåll påverkar skatteintäkter och kommu-
nala kostnader. Som vi beskrev i ett tidigare kapitel kan kommunalt 
markägande vara ett starkt incitament för att bygga, 

Det kan vidare hävdas att fastighetsskatten bör vara kommunal för att 
kommunen ska ha incitament för att utveckla kommunal infrastruktur. En 
kommunal fastighetsskatt kan också vara legitim för skattebetalaren i den 
mån som betalda skatter upplevs förbättra infrastrukturen och höja fastig-
hetsvärdena, se Mandell (2001). Ett problem med en lokal fastighetsskatt 
bestämd av kommunen är dock risken för skattekonkurrens. Rika kom-
muner kan sänka skatteuttaget vilket höjer fastighetsvärdena. Detta kan 
locka framför allt hushåll med högre inkomster till kommmunen.  

Skatteutjämningssystemet har ibland också pekats ut som något som för-
svagar incitamenten för en kommun att bygga. Detta system är komplext 
(se bilaga för en kort sammanfattning) men enkelt uttryckt innebär det 
dels en utjämning av skattekraft (dvs av beskattningsbar inkomst per in-
vånare), dels en kompensation för skillnader i utgifter.  Genom att staten 
skjuter till pengar garanteras alla kommuner 115 procent av medelskatte-
kraften och enbart kommuner med högre skattekraft än 115 procent  
betalar in ett bidrag. Kompensationen för utgiftsskillnader knyter främst 
an till den demografiska strukturen och kommuner med mycket barn i 
dagis och skolålder och/eller många äldre kan får t ex stöd.  

I princip finns det idag inga uppenbara konflikter mellan skatteutjäm-
ningssystemet och en önskan att kommunerna ska bygga mer. Leder in-
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flyttningen till behov av mer daghem och skolor utgår en viss kompensa-
tion genom systemet. Om de som flyttar in har en medelskattekraft under 
115 procent så bidrar systemet till högre inkomster för kommunen, vilket 
begränsar "riskerna" med att bygga områden där hushåll med relativt låga 
inkomster flyttar in. 

Om de som flyttar in har mycket höga inkomster gör dock systemet att 
kommunen inte får lika mycket skatteinkomster som man skulle fått utan 
utjämningssystem. Det är dock tveksamt om detta har någon betydelse för 
en kommuns bostadsbyggande. Amerikanska studier (se Fischel 2000) 
tyder på att det är helt andra faktorer som kan begränsa vissa (rika) kom-
muners intresse för att bygga, t ex att ökat byggande kan leda till lägre 
fastighetspriser och till att hushåll med något lägre inkomster flyttar in. 
Detta kan påverka både kommunens status och att (den låga) skatten kan 
behöva höjas om inte inflyttarna har lika höga inkomster, som de som 
redan bor i kommunen. Som vi diskuterade i tidigare kapitel kan denna 
ovilja att bygga i rika kommuner vara ett argument för att stärka den 
regionala eller nationella nivån för planering och genomförande av såväl 
infrastruktur som bostadsbyggande. 

6.3 Skatter som underlättar flyttningar 

Bostadsmarknaden kan sägas vara i balans om det i varje del av mark-
naden finns ett utbud som möjliggör för hushållet att anpassa sitt boende. 
Ett stort utbud till gagn för konsumenten leder till sänkta priser och att en 
anpassning sker via lägre nyproduktion vilket på sikt leder till ett efter-
frågeöverskott givet att befolkningen och köpkraften ökar. Det indikerar 
att ”en balanserad bostadsmarknad” sett ur konsumentens synvinkel inne-
bär att det måste finnas ett utbudsöverskott exempelvis uttryckt i att det 
finns vakanser i hyresrätten.  

Årligen flyttar i storleksordningen 1,5 miljoner personer på den svenska 
bostadsmarknaden. Mer än 95 procent av dessa flyttrörelser sker i det 
existerande beståndet. Med en långsiktig nyproduktion på 30-40 tusen 
lägenheter så kan nyproduktionen bara tillgodose ett par procent av flytt-
behoven. Nyproduktionen har dock en viktig roll att spela när det gäller 
att skapa flyttkedjor. De hinder som kan finnas för en balanserad bostads-
marknad kan sammanfattas på följande sätt: 
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� En över tiden kraftigt varierande nyproduktion på lokal, regional eller 
nationell nivå skapar ett utbud som inte går i takt med efterfrågan. 

� Orter och regioner stagnerar eller växer på ett sätt som skapar stora 
regionala skillnader i bostadspriser.  

� Hushållen känner sig inlåsta i sitt nuvarande boende. 

� Hushållen upplever att de är utestängda från relevanta marknader. 

Det finns en bred uppsättning orsaker till ovan angivna förhållanden. Om 
vi begränsar oss till de orsaker som är relaterade till finansiering och be-
skattning så kan följande hypoteser formuleras:  

� En hög årlig fastighetsskatt bidrar till ökad rörlighet på marknaden 
för ägda bostäder. 

� En skatt på realisationsvinst (inkl avgift på uppskovsbeloppet) mins-
kar rörligheten. 

� Stora skatteskillnader mellan kommunerna skapar prisskillnader för 
ägda bostäder som minskar rörligheten från låg- till högprisområde 

� Ett långt drivet skatteutjämningssystem kan förväntas minska incita-
menten för att öka befolkningen i kommmuner med hög grundläg-
gande skattekraft 

� Stämpelskatt och inteckningsavgifter utgör transaktionskostnader som 
kan förväntas minska omsättningen på bostadsmarkanden.1 

Strukturomvandlingar i näringsliv och samhälle kommer fortlöpande att 
tvinga hushåll till nya miljöer och boendelösningar. Ur samhällets synvin-
kel är det angeläget att bostadsmarknaden medger snabba omställningar 
vilket i sin tur bygger på att transaktionskostnaderna är små vilket kan 
uttryckas i termer av inlåsnings- och utestängningseffekter.  

De minsta transaktionskostnaderna finns på en väl fungerande hyresmark-
nad. I ett flertal studier (Oswald 1996 startade denna debatt, se även BKN 
2008) hävdas att relativt höga transaktionskostnader för ägda bostäder 
bidrar till högre arbetslöshet eftersom flyttbenägenheten minskar. När det 
gäller flyttbenägenheten så inverkar också nivån på de sociala trygghets-

 
1   I Kulander & Lind (2008) presenteras kalkyler som visar hur stora skatteeffekter-

na kan bli vid flytt inom det ägda beståndet. 
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systemen. I framför allt USA är rörligheten stor trots att ett flertal äger 
sina bostäder. Flyttbenägenheten kan ha historiskt kulturella förklaringar 
men också bero på föga omfattande allmänna socialförsäkringssystem. 
För bolån i USA tecknas också i regel en kreditriskförsäkring som gör att 
låntgaren vid obestånd kan lämna in nycklarna till långivaren och 
försäkringsbolaget står kapitalrisken. Detta bidrar till rörligheten men 
hade också stor betydelse för den så kallde sub-primekris som med start 
år 2007 har medverka till en omfattande finansiell instabilitet. 

På kort sikt är den enligt vår bedömning lämpligt att lägga över mer av 
fastighetsbeskattning på beståndet och kraftigt minska de skatter som är 
knutna till transaktioner.  

6.4  Locka riskkapital till bostadsproduktion 

Samhället har under lång tid via stat och kommun agerat som riskbärare 
vid nyproduktion och ombyggnad av bostäder. Direkta statliga lån, ränte-
bidrag, kommunal borgen  och investeringsbidrag har haft till syfte att 
säkerställa försörjningen av framför allt riskkapital och dessutom fördela 
kapitalrisk och ränterisk över skattekollektivet.  

Att locka riskkapital till nyproduktion av bostäder förutsätter framför allt 
en mer transparent och förutsägbar plan- och byggprocess. Beskattningen 
är dock inte oväsentlig. Ett sätt att attrahera riskkapital är att som många 
andra länder införa enkelbeskattade fasighetsfonder med USA som före-
bild (REITs, Real Estate Investment Trusts). I eftermälet till finanskrisen 
kan argumentet på global nivå vara att detta är ett transparent sätt att 
locka kapital till en kapitalkrävande och viktig del av samhällsbyggandet. 

Byggherrar, fastighetsutvecklare och finansiärer uppfattar i regel att hy-
resrätten har svårare att locka riskkapital till nyproduktion jämfört med 
ägda småhus och bostadsrätter. Detta gäller oavsett om vi, som ofta i den 
bostadspolitiska debatten, inkluderarar hyressättningssystemet i diskus-
sioner och analyser. En slutsats av detta är att vill vi i större utsträckning 
bygga hyresrätter så krävs särskilda finanspolitiska åtgärder som t ex rik-
tade investeringsbidrag. 

Sätten att locka kapital, och särskilt riskkapital, till bostadsproduktion kan 
vara många, se Song & Lind (2009): att de som är med och bygger tar en 
del av risken, att slutkunder skjuter till kapital, att fristående mindre kapi-
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talplacerare kan få avkastning i natura (en lägenhet i det färdiga huset om 
marknaden gått ner och så vidare. Den sub-primekris som satte världens 
finansmarknad i gungning år 2007 gör dock att ett antal program för att 
finansiera och omfördela risker kan ifrågasättas. Ett beprövat sätt är att 
göra eget kapital billigare i relation till lånat kapital vilket enligt nedan 
också är positivt för den finansiella stabilteten. Här kan olika former av 
bosparande vara en lösning. 

Ett annat sätt är att med ägarlägenheter som objekt locka riskkapital till 
nyproduktion. Här finns dock ett spekulativt moment som väl åskådlig-
görs i länder som England där det förekommer en relativt omfattande ut-
hyrning av ägarlägenheter (”Buy and let”).  I lågkonjunktur tenderar ett 
relativt stort antal av ägarlägenheterna att komma ut på marknaden och 
förstärka svängningarna i marknadspriserna.  

6.5  Medverka till finansiell stabilitet 

Uppenbart är att ett överflöd av kapital i kombination med en ”liberal” 
kreditbedömning medverkar till att huspriser stiger i en takt som inte 
långsikigt kan motiveras. Ett exempel på deta är USAs sk sub-primekris 
där god tillgång till kapital tillsammans med en i vissa avseenden lätt-
vindig kreditbedömning skapade en bubbla på bostadsmarknaden. I USA 
förstärks bubblan av att de flesta husköpare har en inbyggd option i sina 
lånekontrakt att lämna in nycklarna till banken och därmed enbart förlora 
det egna, ofta begränsade, egna kapitalet. Denna sk ”walk-away option” 
bygger på att låntagaren har en kreditriskförsäkring. Vid stora falisse-
mang leder detta till att husbubblan så småningom hamnar i knäet på för-
säkringsbolagen. 

Den i Sverige relativt generösa avdragsrätten för räntor gör att lånat kapi-
tal blir en billigare finansieringsform jämfört med eget kapital. I tider 
med god tillgång till kapital medverkar avdragsrätten till att skapa efter-
frågan på kapital och kapitalvaror. I ett annat perspektiv ger en beskatt-
ning av sparräntor minskade incitament att bygga upp ett eget finansiellt 
sparande. Det är mot den bakgrunden vi ska se den från tid till annan upp-
blossande debatten om ett skattegynnat bosparande. En slutsats av detta är 
att om vi vill se ett ökat sparande och mera av eget kapital i bostadsbe-
ståndet då måste kostnadsrelationen mellan eget och lånat kapital föränd-
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ras. Mera eget kapital kan ses som en förutsättning för en stabilare bo-
stadsmarknad och finansiell stabilitet.  

Ett av målen med skattereformen i början av 1990-talet var att beskatt-
ningen av framför allt kapital (inkluderat bostäder) skulle vara inflations-
neutral. Skattesatserna kalibrerades för en viss förväntad inflationstakt. 
En tydlig effekt av reformen år 2007 att införa en kommunal avgift för 
småhus och dessutom behålla avdragsrätten för räntor leder till att små-
husägare som också är låntagare gynnas av inflation. Kombinationen av 
kraftigt sänkt fastighetsskatt för dyrare småhus samt mycket låga korta 
räntor ger en kraftig inkomst- och förmögenhetsomfördelning i samhället. 
Vinnare är villaägare med stora lån och förlorare är hyresgäster med 
pengar på banken.  

6.6  Avslutning 

Förändringar i skattesystem kan diskuteras både i ett långsiktigt och ett 
kortsiktigt perspektiv. I Lind & Lundström (2007) finns ett långsiktigt 
förslag om att ta bort all fastighetsskatt och samtidigt kraftigt minska 
möjligheter för privatpersoner att minska sin skatt på arbete genom stora 
ränteavdrag. 

På kort sikt finns dock stora politiska låsningar och det lägger stora re-
striktioner på vad som är möjligt. I ett kortsiktigt perspektiv krävs i första 
hand ett stöd till hyreshusbyggande eftersom dagens regler klart gynnar 
ägda bostäder. Dessutom bör det vara möjligt att lägga över mer av be-
skattningen på beståndet och minska beskattningen av transaktioner.  

Höga huspriser och lägenhetspriser i tillväxtregioner gör det svårt att ta 
steget från hyreslägenhet till ägd bostad och här kan det krävas insatser. 
Atterhög & Song (2009) gör en genomgång av de åtgärder som är tänkba-
ra i denna situation och pekar t ex på att utvidgade lånegarantier kan vara 
en väg. Att underlätta bosparande för hushåll med lägre inkomster är en 
annan viktig punkt, vilket i sin tur kan kräva ändringar i regler för bo-
stadsbidrag och socialbidrag.  
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7 Regler för hyresmarknaden: att 

kombinera flexibilitet och trygghet 

7.1  Inledning 

Syftet med detta kapitel är att diskutera vilka regler som ska gälla för 
"bostadsbeståndet". Vi börjar med att diskutera bostadshyresmarknadens 
spelregler med fokus på hyressättning och förvaltning. I nästa kapitel 
diskuteras bostadsrätts- och ägarmarknaden. 

7.2  Bostadshyresmarknaden: regler för hyres-

sättning 

Problemet och grundläggande tanke 

Ett grundläggande problem när det gäller att skapa fungerande regler för 
bostadshyresmarknaden är att denna marknad samtidigt ska fylla två 
funktioner. Den ena är att hyresmarknaden ska vara ett långsiktigt alterna-
tiv för den som av olika skäl inte vill äga sin bostad, eller inte kan få ihop 
det kapital som krävs för att kunna komma in på ägarmarknaden. För 
dessa grupper är besittningsskydd och långsiktigt förutsägbara boende-
kostnader centralt. Man vill bo långsiktigt och har kanske barn som går i 
skola eller på dagis vilket gör att man inte vill tvingas flytta för att hyror-
na plötsligt stiger kraftigt. Regelsystemet på den svenska marknaden är i 
hög grad format av denna grupps intressen. 

Hyresmarknaden har emellertid också en annan roll och det är att vara ett 
alternativ för den som snabbt vill ha en bostad, men som inte självklart 
ser den aktuella bostaden som ett långsiktigt alternativ. Typiska fall här är 
yngre personer som vill studera eller tillfälligt arbeta på en ort. Man vill 
ofta bo centralt i en ort, men vill inte binda kapital i bostaden eftersom 
både arbete och familjesituation kan förändras snabbt. På en alltmer för-
änderlig arbetsmarknad kan det också vara äldre hushåll eller familjer 
som tänker sig att bo några år på en ort men som inte vill binda sig lång-
siktigt till orten genom att köpa en bostad. Det viktiga för denna grupp är 
att det finns ett relativt brett och omedelbart tillgängligt utbud av hyres-
bostäder. 
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Konfliken mellan dessa båda grupper visar sig bland annat i att den första 
gruppen vill ha en förutsägbar hyra som inte omedelbart följer utbud och 
efterfrågan. När t ex efterfrågan stiger i en högkonjunktur ska inte hyran 
omedelbart följa efter. Om det ska finnas lägenheter omedelbart tillgäng-
liga så förutsätter dock det att den som hyr ut kan begära en hyra som 
speglar efterfrågan på marknaden. En för låg hyra gör att efterfrågan blir 
större än utbudet och köer uppstår, vilket gör att den som snabbt vill hitta 
en lägenhet inte får mycket att välja mellan. 

Ett vanligt sätt att hantera denna konflikt internationellt är att tillåta fri 
hyressättning när en lägenhet är ledig, men sen ha skyddsregler mot kraf-
tiga hyreshöjningar när hyresgästen flyttat in. Lind (2000) presenterar en 
relativt detaljerad modell av denna typ. Det finns dock problem med att 
gå direkt från en situation där hyrorna i ett större antal lägenheter ligger 
klart under marknadsnivån till ett sådant system. Problemet är främst att 
sådana regler skapar starka motiv för en fastighetsägare att bli av med de 
befintliga hyresgästerna. Oseriösa fastighetsägare kan på olika sätt trakas-
sera hyresgäster som bor i lägenheter där hyran är klart under marknads-
hyran. Det finns skäl att tillåta en något större hyreshöjning när en lägen-
het är ledig och det finns en stor efterfrågan, men det finns argument mot 
att släppa hyrorna helt fria i denna situation. 

I denna rapport ska vi istället argumentera för att en modell som innebär 
att det skapas två separata hyresmarknader med distinkta regelverk: En 
för "vanliga" hyresmarknaden där uthyrning sker av hyreslägenheter, och 
en för enskilda personer som hyr ut sin ägda bostad (bostadsrätt, ägarlä-
genheter, småhus). Detta förslag är inspirerat av ett av resultaten i Borg et 
al (2008), där det visade sig att den som snabbt behövde en bostad i ett 
antal europeiska storstäder i regel hittade den just i form av ägda bostäder 
som hyrdes ut av enskilda hushåll. Ofta fanns någon form av mäklare som 
mellanhand, men den aspekten berörs inte närmare här. 

I de båda kommande avsnitten skissas det grundläggande regelverket för 
dessa båda hyresmarknader. Olika problem med denna lösning diskuteras 
därefter. 
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Den "vanliga" hyresmarknaden 

Den s.k. Kochska utredningen (SOU 2008:38) lade fram ett förslag till 
reviderad hyreslagstiftning som var motiverat både av EUs regelverk och 
av strävan att skapa en fungerande bostadshyresmarknad, dvs. en mark-
nad utan mycket långa köer. Låga hyror som leder till långa köer är grun-
den för svarthandel och ombildning till bostadsrätt, och dessutom gör låga 
hyror att lägenheterna kommer bort från den öppna marknaden. Den som 
fått en eftertraktad billig lägenhet lämnar inte från sig den frivilligt. 

Samtidigt bör det finnas ett reellt besittningsskydd, vilket här tolkas som 
att ingen ska drabbas av plötsliga och stora hyreshöjningar. Däremot har 
ingen rimligen rätt till att långsiktigt ha mycket förmånligare villkor än 
andra. På lång sikt ska det vara en hyra som speglar efterfrågan och ut-
bud. 

Utredningen föreslog att det kollektiva förhandlingssystemet ska bevaras. 
Det finns fördelar med kollektiva förhandlingar i form av effektivitet och 
skydd för svaga grupper. Erfarenheter visar emellertid att kollektiva för-
handlingssystem kan gynna "insiders", i detta fall de hyresgäster som bor 
i lägenheter där hyrorna ligger klart under marknadsnivå. Denna grupp 
har störst nytta av intresseorganisationen och störst incitament för att 
engagera sig i en hyresgästorganisation. Samma grundläggande problem 
finns på arbetsmarknaden, men där sätter den internationella konkurren-
sen press på de som vill driva igenom löneökningar som inte speglar pro-
duktivitetsändringar. På hyresmarknaden finns dock ingen sådan press 
som kan motverka att privilegierade grupper använder det kollektiva 
förhandlingssystemet för att gynna sina egna intressen. 

Hur ska man då sätta press på en hyresgästorganisation att acceptera en 
hyresutveckling som skapar en långsiktig balans på marknaden? Förslaget 
i den Kochska utredningen var att införa en regel som säger att om en 
kollektiv överenskommelse inte tar rimlig hänsyn till efterfrågan så blir 
den inte bindande för företag som inte skrivit under överenskommelsen. 
För denna situation infördes en särskild spärregel som sa att hyran inte får 
höjas mer än 5 procent. Tanken var att denna regel skulle sätta press på 
hyresgästföreningen att låta efterfrågan spela en större roll, och där kan vi 
redan se en effekt i Stockholm även om regeln inte formellt införts. 

Vi tror att detta är en bra kompromiss mellan olika intressen med tillägget 
att hyrestaket kan höjas till 10 procent om en lägenhet är ledig och det 
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finns en stor efterfrågan på den aktuella typen av lägenheter vid den rå-
dande hyresnivån. Sådana kompletterande regler diskuterades i en tidiga-
re statlig utredning (SOU 2004:91) och en sådan regel innebär också att 
det skapas tydliga incitament för de förhandlade parterna att göra en 
skillnad mellan vad som ska gälla för en sittande hyresgäst och för en ny 
hyresgäst. Sådana större hyreshöjningar ska även vara tillåtna i samband 
med byten, och byten mellan hyreslägenheter och ägda bostäder bör inte 
tillåtas. På sikt när, hyrorna närmar sig marknadsnivån, kommer dessut-
om intresset för byten att minska.  

På sikt kommer dessa regler naturligtvis att leda till att hyrorna stiger 
kraftigt i vissa områden. Äldre lägenheter i Stockholms innerstad är det 
klassiska exemplet. Inkomstnivån i dessa områden är dock hög och de 
flesta kommer att klara dessa hyreshöjningar och har dessutom tid att 
anpassa sin boendesituation eftersom det är en relativt långsam process, I 
de flesta länder som gått från en reglerad till en mer marknadsmässig hyra 
så har man dock infört kompletterande stödsystem riktade till hushåll som 
man vill skydda. Det är t ex inga problem att införa mer generösa regler 
för äldre hushåll som man vill ska kunna bo kvar i områden där de har 
bott länge. 

Ett vanligt argument mot marknadsanpassade hyror är att det ökar segre-
gationen. Detta är i hög grad en felaktig slutsats eftersom en rad studier 
visat att både den inkomstmässiga och etniska segregationen är mycket 
stor på den svenska bostadsmarknaden. Dagens regelverk har misslyckats 
med att skapa en blandad bostadsmarknad och den som anser att minskad 
segregation är ett viktigt mål måste helt enkelt hitta nya vägar att nå detta 
mål – och göra det inom ramen för en marknadsmässig hyressättning. 
Detta kan göras på en rad olika sätt, där riktade bostadsbidrag är en väg, 
men i vissa fall får vi inte heller vara rädda för att diskutera en direkt 
kvotering. Ska t ex nyanlända flyktingar spridas i bostadsbeståndet är det 
svårt att se något annat alternativ än att vissa lägenheter lämnas till en 
särskild kö och att de aktuella grupperna sedan får extra bostadsbidrag för 
att kunna betala en bostad även i ett mer attraktivt område. Vår grund-
läggande poäng är emellertid är man inte kan försvara dagens hyresre-
gleringssystem med argument om att motverka segregation eftersom det 
är uppenbart att systemet misslyckats i detta avseende. Ombildningsvågen 
under de senaste 15 åren som är framdriven av de låga hyrorna har rimli-
gen främst berikat ett stort antal svenska medelklasshushåll. 
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Den nya hyresmarknaden 

Tanken bakom denna andra hyresmarknad är att den ska renodla hyreslä-
genhetens roll som ett bostadsalternativ som alltid finns tillgängligt för 
den som snabbt vill ha en bostad, men som inte ses som ett långsiktigt 
boende. Denna "spot-marknad" för hyresboende ska alltså skapas inom 
det bestånd som ägs av enskilda hushåll, dvs. bostadsrätter, ägarlägenhe-
ter och egnahem. 

De grundläggande spelreglerna på denna marknad är: 

1. Fri hyressättning. Bostäder kan annonseras ut till den hyra som ägaren 
bestämmer. Hyran ska vara bestämd för hela den tid kontraktet gäller, 
och det finns ingen möjlighet att få denna hyra prövad av domstol. 
Vanliga avtalslagar gäller naturligtvis t ex om uthyraren gett felaktiga 
upplysningar i något avseende eller agerat bedrägligt på annat sätt. 

2. Tidsbegränsade kontrakt där kontraktstiden är bindande för båda par-
ter, så länge som parterna lever upp till sin del av kontraktet.  Vill nå-
gon avsluta kontraktet i förtid har den andra parten rätt till kompensa-
tion för merkostnader och eventuell förluster. 

3. Inget besittningsskydd för hyresgästen efter den överenskomna kon-
traktstiden, dvs. bostadsägaren behöver inga särskilda motiv för att 
vilja avsluta uthyrningen vid kontraktstiden utgång. 

Hyresgästen och bostadsägaren kommer alltså överens om en hyrestid – 
som kan vara från 1 månad och formellt hur länge som helst – och vilken 
hyra som ska gälla under denna tid. Eftersom kontraktstiden är bindande 
för båda parter är det dock relativt osannolikt med långa kontrakt efter-
som det kan skapa svårbedömda bindningar för båda parter. 

I samband med att ett regelsystem tas fram för denna nya hyresmarknad 
kan det även tas fram standardkontrakt för denna typ av hyreskontrakt, 

Självklart är det så att grannar t ex i ett hus med bostadsrätter eller ägar-
lägenheter kan komma att påverkas negativt om personer hela tiden flyt-
tar ut och in i en lägenhet och kanske inte sköter sig så bra eftersom de 
inte räknar med att bo där långsiktigt. Det bör därför finnas ett regelverk 
som innebär följande: 



70 

� Det krävs inget tillstånd för uthyrning men om en bostadsägare hyrt 
ut och inte skött uthyrningen bra ska kunna få uthyrningsförbud under 
en bestämd tid som straff för att man inte skött uthyrning. 

� Den som hyr ut en bostadsrätt eller ägarlägenhet ska betala en extra 
avgift till föreningen som kompensation för det besvär och eventuella 
merkostnader som det kan bli pga nya boende i huset som enbart bor 
kortare tider. 

Enligt vår mening finns det ingen anledning att ha olika regler för ägarlä-
genheter och bostadsrätter. Vill man få en större marknad för kortsiktig 
uthyrning av bostäder går det inte att begränsa den fria uthyrningen till 
ägarlägenheter eftersom dessa kommer att vara relativt få under överskåd-
lig tid. 

En särskild fråga är vilka skatteregler som ska gälla för denna uthyrning. 
Ofta diskuteras detta i termer av att skäliga kostnader ska kunna dras av, 
men det är inte lätt att i detta sammanhang avgöra vad som är kostnader. 
Om personen nyligen har köpt bostaden och har stora lån, verkar det rim-
ligt att räntor på lånen räknas som kostnad, men hur ska man se på en 
person som ägt bostaden länge och inte har några lån. Och hur ska man 
bedöma värdeminskning? Vårt förslag är att den som hyr ut en bostad ska 
få göra ett avdrag som motsvarar hyran på "vanliga" hyresmarknaden för 
liknande bostäder. Man kan tänka sig att resonera som att den som hyr ut 
sin bostad och själv flyttar till en lägenhet på den "vanliga" marknaden 
inte ska behöva betala någon skatt på den del av intäkterna som går åt till 
den nya bostaden. Konsekvenserna av en sådan regel är att det vid mark-
nadsmässiga hyror på båda marknaderna inte blir någon skatt på hyresin-
täkterna. (De vanliga hyrorna kan ju i jämvikt förväntas vara högre än på 
den kortsiktiga hyresmarknaden eftersom man där får betala för skyddet 
för större hyreshöjningar och för besittningsskyddet).  

Det finns enligt vår bedömning flera fördelar med att skapa dubbla hy-
resmarknader på det sätt som skissats ovan. 

� Det rycker undan stora delar av grunden för den svarta hyresmarkna-
den eftersom det alltid finns ett vitt hyresalternativ tillgängligt. På 
denna marknad kan vi förvänta oss ett utbud av olika typer av lägen-
heter som är marknadsmässigt prissatta, dvs. hyror som speglar både 
läget och lägenheternas kvalitet. 
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� Dagens strikta regelverk med ett starkt besittningsskydd för hyresgäs-
ten gör fastighetsägare restriktiva vid uthyrningar. Kraven i form av 
inkomst och att man inte ska ha några betalningsanmärkningar har 
skärpts (se Borg & Lind 2007). Personer utan referenser får det svårt 
att komma in på marknaden och hänvisas idag till en halvskum mark-
nad med andra- och tredjehandsuthyrningar. Eftersom det är tidsbe-
gränsade kontrakt utan besittningsskydd på den nya hyresmarknaden 
så finns det skäl att tro att uthyraren där inte kommer att ställa samma 
höga krav. Därmed öppnas en väg in på en vit hyresmarknad för den 
som inte direkt kvalificerar för att kontrakt på den "vanliga" hyres-
marknaden. 

Den nya hyresmarknaden kan alltså även ses som en kvalificeringsperiod 
för den som inte direkt kommer in på den reglerade marknaden där hy-
resvärden ställer relativt höga krav för uthyrning. Därmed kan den också 
bidra till att minska vissa typer av segregation. 

När det finns en vit och öppen marknad så skapas även valmöjligheter för 
den som värderar vissa egenskaper hos en bostad, men som kanske inte 
har så mycket pengar. Det vi kan se i storstäder runt om i världen är ju att 
unga människor som inte har så mycket pengar men som vill bo centralt 
delar lägenheter och därmed får ner hyran per person. Eftersom det kan 
vara relativt tillfälliga konstellationer av människor så passar korta hyres-
kontrakt bra, särskilt som man inte har så mycket prylar att flytta om ett 
kontrakt inte skulle förlängas, eller om någon inte vill vara med längre. 

Ett ytterligare argument för att en fri och vit hyresmarknad vid sidan av 
den reglerade marknaden är att den fria marknaden ger information om 
vad hushållen värderar. Genom att jämföra priser i olika lägen och för 
olika kvaliteter går det att dra slutsatser om vad hushållen värderar. 

Till sist vill vi betona att det här handlar om uthyrning av ägda bostäder. 
Vi ser ingen anledning att göra det lättare att hyra ut en hyreslägenhet i 
andra hand, tvärtom är det bara bra om personer lämnar de lägenheter 
som de inte tänker använda själva. Ju mer hyrorna närmar sig marknads-
nivån och ju lättare det blir att hitta en bostad på en vit hyresmarknad, 
desto mindre kommer intresset blir för andrahandsuthyrningar av hyres-
lägenheter och desto mindre anledning finns det att tillåta sådan uthyrning 
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mer än för mycket korta perioder. Det kan också vara logiskt att hyresgäs-
ten under perioden som lägenheten hyrs ut i andra får betala en hyra som 
motsvarar den för nya hyresgäster eftersom det inte finns några sociala 
skäl att hålla nere hyran under den perioden – särskilt som en låg hyra lätt 
utnyttjas av förstahandshyresgästen för att göra ett påslag vid andra-
handsuthyrningen. 

7.3 Förvaltningslagstiftning 

På alla marknader finns det risker för oseriösa företag som försöker tjäna 
pengar på andra sätt än att sälja prisvärda produkter. Med tanke på den 
viktiga roll som bostaden spelar i människors liv är det inte konstigt att 
det finns en särskild skyddslagstiftning på detta område. Dagens lagstift-
ning har två hörnstenar, den ena är en förvärvslagstiftning som innebär att 
en köpare som inte bedöms lämplig kan stoppas och den andra är att hy-
resgästerna kan begära tvångsförvaltning om en fastighetsägare inte skö-
ter fastigheten på ett rimligt sätt. 

Idag finns förslag att ta bort förvärvslagstiftningen, främst för att den inte 
fungerar särskilt bra när många fastighetsaffärer genomförs som försälj-
ningar av bolag och inte som ett fastighetsköp. Därmed syns inte ägarby-
ten i fastighetsregistren. Vi tror att det är rätt väg att koncentrera regel-
verket på att snabbt kunna ingripa när en fastighetsägare inte sköter fas-
tigheten på ett rimligt sätt.  

Systemet med tvångsförvaltare fungerar inte heller så bra alla gånger, bl a 
därför att det kan vara svårt att hitta företag som är beredda att ta på sig 
uppdraget. Ett alternativ som bör testas är att göra det lättare att fram-
tvinga en försäljning av fastigheten, t.ex. på exekutiv auktion om inte 
fastigheten sköts på ett rimligt sätt. Ett system som finns i andra länder är 
att fastighetsförvaltare auktoriseras på ungefär samma sätt som mäklare. 
Förvaltningsreglerna kan då kräva att om ett bestånd omfattar mer än ett 
visst antal lägenheter ska det finnas en auktoriserad förvaltare som är 
ansvarig för skötseln. Om fastighetsägaren inte själv har en auktorisation 
är denne tvungen att anlita en sådan förvaltare. En poäng med en sådan 
auktorisation är att om fastigheten sedan inte sköts på ett rimligt sätt så 
kan den ansvarige fråntas legitimationen vilket ger denne ett extra incita-
ment att sköta fastigheten på ett rimligt sätt. 



7 Regler för hyresmarknaden 

73    

De miserabla förhållanden som i början av 2009 uppdagades av media i 
delar av stadsdelen Herrgården i Malmö pekar på ett annat problem i den 
svenska lagstiftningen och det är att den bygger på att hyresgästerna är de 
som ska ta initiativ och begära att åtgärder vidtas när fastighetsägaren inte 
sköter sig. Om de som bor i området har dålig kunskap om svensk lag-
stiftning och kanske också av olika skäl inte vill kontakta myndigheterna 
kan missförhållande fortsätta under en längre tid utan att något händer. 

Kraven på auktorisation är ett sätta att minska även dessa risker, men 
frågan är om inte t ex kommunen också ska ha ett ansvar och kunna ta 
upp ärenden om vanskötsel. Det behöver inte innebära att man systema-
tiskt ska inspektera fastigheter, men att man har en skyldighet att hålla sig 
informerad och agera om det framkommer informationer som pekar på att 
det förekommer missförhållanden. Andra fastighetsägare, hyresgästföre-
ningen och socialförvaltningen bör ha en ganska god bild av hur det ser ut 
i olika stadsdelar och kommunen kan hämta information från bl a dessa 
källor utan några stora kostnader. 

På en väl fungerande marknad ska oseriös verksamhet inte löna sig och 
en stark förvaltningslagstiftning med kännbara risker och kännbara straff 
för oseriösa aktörer ökar sannolikheten att de håller sig borta från bo-
stadsmarknaden. 
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8 Mer transparenta processer vid 

köp och försäljning 

8.1 Inledning 

Det är värt upprepa att ett bostadsköp är den största affär som ett hushåll 
gör. Därmed är det särskilt viktigt att denna marknad fungerar bra, och i 
detta ingår både att aktörerna på marknaden har bra information och att 
försäljningsprocessen underlättar ett rationellt handlande. Detta bidrar 
också till en stabilare marknad genom att minska risken för höga priser 
som inte motiveras av "fundamenta". Ansvarsfördelningen när en bo-
stadsköpare inte längre kan betala räntor på sina lån är också intressant att 
diskutera eftersom skillnaden mellan olika länder är stor på denna punkt. 

8.2   Information 

Ur ett informationsperspektiv behövs enligt vår mening förbättringar i 
åtminstone tre avseenden för att marknaden ska fungera bra: 

1. Information om själva huset. Det är en fördel om det finns en besikt-
ning, baserad på ett standardiserat protokoll, utförd av en auktoriserad 
besiktningsman innan en fastighet går ut till försäljning. Nu är det ob-
ligatoriskt med en energideklaration men även andra egenskaper hos 
huset bör beskrivas på ett enhetligt sätt. Dagens modell där den poten-
tiella köparen gör en besiktning efter att denna "vunnit" en budgivning 
ger inte, som motiveras närmare i Lind (2006b), en rationell besluts-
process och kan uppmuntra till taktiskt beteende med först ett relativt 
högt bud och sedan en prutningsprocess utifrån olika "fel" i fastighe-
ten. Även om en obligatorisk besiktning ökar kostnaden något för för-
säljningsprocessen bedömer vi att detta ändå minskar de samhällseko-
nomiska kostnader i form av t ex efterföljande tvister. 

2. Information om vad det kostar att äga en bostad. Dagens boendekost-
nadskalkyler som mäklare ofta tillhandahåller är otillfredsställande 
både när det gäller innehåll och tidpunkten när de görs. Det bör pre-
senteras en standardiserad kalkyl med antaganden om drift- och un-
derhållskostnader, investeringsbehov samt med antaganden om räntor 
och amorteringar. Utifrån denna kan sedan mäklare och köpare ändra 
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antaganden om de bedömer att det är motiverat utifrån den aktuella si-
tuationen, men grundkalkylen ska alltid presenterad och avvikelser 
från denna motiveras tydligt. Denna information ska finnas tillgänglig 
innan bud läggs och det ska vara möjligt för köparen att direkt räkna 
om vad ett nytt bud innebär för boendekostnaderna i framtiden. 

3. Information om vad andra liknande bostäder i närheten sålts för. Det-
ta ger en grund för att bedöma vad som är ett rimligt pris. Även här 
krävs ett standardiserat förfarande för urval av jämförbara köp. Stan-
dardiseringen ska motverka att mäklaren plockar fram köp som det 
ligger i deras intresse att plocka fram. 

8.3   Försäljningsprocessen 

När det gäller processen för försäljning av egnahem och bostadsrätter 
diskuteras den i Lind (2006b) och där preciseras fyra krav som kan ställas 
på en försäljningsmetod: 

� Att den är transparent: dvs. deltagarna vet hur processen ser ut och 
kan förutsäga vad som händer i olika steg. 

� Att de direkta kostnaderna för att genomföra transaktionen är låga. 

� Att det blir rätt köpare, dvs. att den som värderar objektet högst, i 
betydelsen, är villig att betala mest, också blir den som köper objek-
tet. 

� Att metoden är etiskt bra, dvs. bidrar till rationellt beteende hos aktö-
rerna. 

Därefter formuleras fyra allmänna egenskaper som processen ska ha: 

� Att det ska finnas en standardiserad beskrivning av objektet. 

� Att det ska finnas information om vad liknande objekt nyligen sålts 
för, så att köparna bättre kan bedöma vad som är ett rimligt pris. 

� Att det inte ska vara några förhandlingar efter "avslut". Objektet köps 
i det skick som anges i den standardiserade beskrivningen. 

� Att både köpare och säljare ska betala (ett mindre) skadestånd om de 
hoppar av processen i ett sent skede.  
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Tre alternativa försäljningsmetoder beskrivs sedan i detalj. Alla metoder-
na bygger på att accept/bud mm förmedlas elektroniskt över Internet. 

Metod 1: "Fast pris": Den som först accepterar ett angivet pris är den som 
får köpa objektet.  

Metod 2: "Vanlig öppen auktion": Utgångspris ska vara 30% under be-
dömt marknadsvärde, i förväg anges minsta budsteg och hur lång tid man 
har på sig att lägga ett nytt bud. 

Metod 3: " Sluten auktion i flera steg": Först lägger intresserade köpare 
ett indikativt bud. De med de tio högsta buden går vidare till en andra 
omgång, som genomförs 1-2 dagar senare. De som då lagt de 5 högsta 
budet går vidare till den sista omgången då slutna bud läggs och objektet 
säljer till den som då lagt det högsta budet." 

I den aktuella rapporten pekas på för- och nackdelar med dessa olika 
varianter, men det centrala är att aktörerna har tillgång till den informa-
tion som beskrevs ovan och att det för deltagarna är klart hur processen 
ser ut och vad som händer i olika situationer.   

8.4  Ansvarfördelning när en bostadsköpare 

inte kan betala räntor och amorteringar 

Frågan om vad som händer när en husägare inte kan betala räntor och 
amorteringar ställs på sin spets när husets marknadsvärde fallit till en nivå 
under det samlade lånebeloppet för huset. Hur den situationen kan hante-
ras varierar mellan olika länder. USA och Sverige kan här sägas represen-
tera två extrempunkter. I USA kan husägaren slippa hela lånet genom att 
lämna huset till banken. All risk läggs på banken. Banken har dock i regel 
krävt att låntagaren tecknat en försäkring för lånet. Men avgörande för 
den här diskussionen är den ”walk away option” som husägaren har. Möj-
ligheten att i USA ”lämna in nyckeln” skiljer sig radikalt från Sverige där 
låntagaren får fortsätta att betala på resterande lån även efter det att huset 
sålts. All risk läggs på hushållet. I teorin ska det amerikanska systemet 
leda till att bankerna blir försiktiga eftersom det tar en större risk, även 
om vi kan konstatera att detta inte stämde när bankerna kunde sälja lånen 
vidare! 

Risken med det svenska systemet är att bankerna låter vissa hushåll låna 
mer än de egentligen klarar av att betala, dvs. hushållen tar för stor risk. I 
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den svenska bostadsrätten finns också en exitmöjlighet för bostadsrättsin-
nehavaren, dvs. en möjlighet att ”lämna nyckeln” till bostadsrättsföre-
ningen. Den som lämnar in nyckeln slipper att betala månadsavgiften 
efter en viss tid, men går miste om sin kontantinsats och kan inte slippa 
undan de lån han/hon personligen har tagit för att finansiera förvärvet av 
bostadsrätten. Risken för föreningen är att man inte kan sälja eller hyra ut 
lägenheten till villkor som täcker kostnaderna föreningen har för lägenhe-
tens drift, underhåll och kapital.  

I början av 1990-talet gick många nya föreningar i konkurs när bostads-
rättshavarna utnyttjade sina exitmöjligheter. En viktig förutsättning var 
den ytterst begränsade kontantinsatsen och att det mesta av lånen tagits 
upp av föreningen. Annorlunda uttryckt så var den personliga förlusten 
vid en exit liten i relation till de förväntade kostnaderna vid ett fortsatt 
innehav. I den dagsaktuella situationen är kontantinsatserna i nyproduk-
tion så stora att bostadsrättshavarna inte har incitament att utnyttja sina 
exitmöjligheter. 

Här kan noteras att i de nyligen införda möjligheterna att nyproducera 
ägarlägenheter finns ingen exitmöjlighet. Om detta påverkar prissättning 
och attraktivitet i relation till motsvarande bostadsrätter är en fråga för 
kommande forskning. 

Systemen enligt ovan i USA och Sverige kan diskuteras utifrån målet att 
bostadsmarknaden ska vara dynamisk och underlätta omställningar på 
bostadsmarknaden. Det amerikanska systemet låser då inte fast hushållen 
på samma sätt som det svenska, men uppenbart så kan det amerikanska 
systemet i vissa situationer vara ett hot mot den finansiella stabiliteten. I 
bedömningen av systemens effekt på bostads- och arbetsmarknaderna 
måste man också beakta möjligheten att få skuldsanering om det framstår 
som omöjligt att betala räntor och amorteringar. Här kan man diskutera 
om det svenska systemet är för restriktivt och om mer av riskerna borde 
läggas på kreditgivarna, dvs. att det skulle vara lättare för låntagaren att få 
skuldreducering om det kan hävdas att långivaren inte gjort en rimlig 
kreditbedömning och alltså lånat ut för mycket. Även möjligheten att gå i 
personlig konkurs är t ex större i USA. 

Det är intressant att notera att i USA, som uppfattas som den företagsvän-
liga kapitalismens högborg, så har alltså det enskilda hushållet mycket 
starkare ställning gentemot bankerna som där bör betydligt mer av risker-
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na än i Sverige. Åtminstone ett litet steg i amerikansk riktning tror vi är 
motiverat, förutom de ekonomiska incitament för ökad andel eget kapital 
som vi diskuterat tidigare. 
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9 Avslutning 

Långsiktiga stabila spelregler efterlyses ofta av olika aktörer i bygg- och 
fastighetsbranschen och det är inte svårt att förstå med tanke på att det 
både ur ett producent- och ett konsumentperspektiv handlar om långsikti-
ga beslut. Ett hus står i många decennier och människor byter i regel inte 
bostad så ofta. Även om förändringar i vår omvärld och oförutsedda ef-
fekter av spelreglerna alltid kommer att kräva anpassningar av spelregler-
na, så bör de rimligen vara sådana att de överlever ett antal regeringsskif-
ten. 

Möjligheten att nå sådana stabila spelregler beror både på de politiska 
partierna och på aktörerna i branschen. 

Det går inte att nå stabila spelregler om kortsiktiga intressen sätts främst. 
Den nuvarande regeringen hade t.ex. ett tillfälle att stegvis sänka fastig-
hetsskatten och trappa ner ränteavdragen, men valde att leva upp till ett 
vallöfte att enbart sänka fastighetsskatten. Något som skapat snedvrid-
ningar mellan upplåtelseformerna som inte är hållbara i längden. Den 
nuvarande oppositionen, som säger sig vilja prioritera hyresrätten, går 
inte emot de grupper vars privilegier i form av låga hyror i attraktiva 
lägen inte är förenliga med en fungerande hyresmarknad.  

Aktörerna på bostads- och fastighetsmarknaden har mycket att lära av 
arbetsmarknadens parter. De "historiska" uppgörelserna på arbetsmarkna-
den har ju grundats på tanken att om effektiviteten inte ökar så finns ing-
en större kaka att dela. Överenskommelserna ska bidra till ökad effektivi-
tet och samtidigt se till att vinsterna fördelas på ett rimligt sätt mellan 
parterna.  

För både partier och andra aktörer gäller insikten att stabila regelverk 
förutsätter kompromisser. Reglerna och regelförändringarna måste vara 
rimliga ur alla centrala aktörers perspektiv, samtidigt som ingen grupp 
ska kunna räkna med att långsiktigt behålla privilegier som skapats av 
tidigare ohållbara regelverk.  

Vi har i denna rapport försökt att ge vårt bidrag till denna utveckling 
genom att peka på ett antal förslag som vi tror är långsiktigt hållbara i just 
den meningen att de bidrar till ökad effektivitet samtidigt som de innebär 
rimliga kompromisser mellan olika intressen. 
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Bilaga: Så fungerar skatteutjämnings-
systemet1  

Inledning 

I det system som gällde 1996-2005 så utgick generellt statsbidrag till 
kommuner och landsting oavsett kommunens beskattningsbara inkomst. 
Detta ersattes av det nuvarande inkomstutjämningsbidraget som bygger 
på följande tankar. Skillnader i kommunalskatt ska spegla effektivitet, 
service- och avgiftsnivå - inte strukturella skillnader. Det nuvarande sy-
stemet gäller från den 1 januari 2005 och administreras av skatteverket. 
Det lyder under Lagen (2004: 773) om kommunalekonomisk utjämning. 
De delar som det nuvarande systemet är uppdelat på är: 

� Inkomstutjämning 

� Kostnadsutjämning 

� Strukturbidrag 

� Införandebidrag 

� Regleringsbidrag/avgift 

Inkomstutjämning 

Inkomstutjämningen är en statligt finansierad mellankommunal inkomst-
utjämning där vissa kommuner och landsting får bidrag och vissa får 
avgift. Grundprincipen är enkelt uttryckt att alla kommuner ska garante-
ras ett skatteunderlag som motsvarar 115 % av genomsnittet. Detta inne-
bär alltså att staten skjuter till ett relativt stort belopp (drygt 60 miljarder 
2008). 

För kommunerna beräknas skillnaden mellan beskattningsbar inkomst 
och 115 % av den genomsnittliga skattekraften i landet. Bidrag beräknas 
utifrån 95 % av medelskattesatsen i landet år 2003. Avgift beräknas ut-
ifrån 85 % av medelskattesatsen (samma år). 

 

 
1   Vi vill tacka Maria Kulander som hjälpt till med denna bilaga. 
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För landsting beräknas skillnaden mellan beskattningsbar inkomst och 
110 % av den genomsnittliga skattekraften i landet. Bidrag beräknas ut-
ifrån 90 % av medelskattesatsen i landet år 2003. Avgift beräknas utifrån 
85 % av medelskattesatsen (samma år). Avgiftsberäkningen beräknas på 
endast 85 % på grund av att negativa marginaleffekter kan uppkomma då 
det är 2003 års uppgifter som beaktas. 

Skillnader i skatteväxling mellan kommun och landsting i och med 1991 
års ändring av huvudmannaskap ska beaktas så uträkningen blir:  

Skillnaden (inklusive skatteväxlingen i länet) * antal invånare * länsvis 
skattesats 

2008 års inkomstutjämning: 11 kommuner och 1 landsting betalar avgif-
ter som delfinansierar bidragen. Bidragen tas via statliga medel i form av 
avvecklade generella bidrag + avvecklade specialdesignade bidrag. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen ges för strukturella skillnader som är obligatoriska, 
men ej påverkbara i kommunal verksamhet. Utjämningen är statsfinansi-
ellt neutral och utgår från olika behov av kommunal verksamhet i olika 
kommuner samt att kostnaden för att producera en viss omsorg varierar i 
olika kommuner. En förändring från tidigare system är att kostnadsutjäm-
ningen för vatten- och avlopp samt kallortstillägget slopats. 

Nytt 2008: Kostnadsutjämningen beaktar även strukturella skillnader i 
lön, utöver den som hittills skett på grund av olikheter i åldersstruktur, 
etnicitet, socioekonomi och geografi. Då det gäller kommunerna så är 
kategorierna som kan ge merkostnader förskoleverksamhet, grund- och 
gymnasieskola samt äldreomsorg.  

Standardkostnaden beräknas inte efter faktiska kostnader utan efter vad 
kostnaden skulle ha blivit om den vore genomsnittlig, med hänsyn tagen 
till, till exempel, åldersfaktorer samt hur många som behöver moders-
målsundervisning i relativa termer. De strukturella skillnaderna i lön be-
räknas via de strukturella faktorerna ”medellön i angränsande kommu-
ner”, ”genomsnittligt pris för småhus” samt ”förvärvsfrekvens”. Summe-
rar man de olika standardkostnaderna i de nio verksamheter som ingår i 
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utjämningen2 så får man strukturkostnaden som avgör om man får bidrag 
(ogynnsam struktur) eller avgift (gynnsam struktur) gentemot genom-
snittskostnaden. Den totala summan som omfördelas varierar i takt med 
en årlig uppdatering, men varje delmodell är självfinansierad.  

Utanför detta system ligger kostnadsutjämningen för LSS-systemet (La-
gen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som infördes 2004, 
eftersom de anses vara påverkbara. För 2008 omslöt LSS ca 2 miljarder. 
Utanför systemet ligger även statsbidrag till läkemedelsförmåner som år 
2008 uppgick till 21,6 miljarder. 

Strukturbidrag  

Strukturbidraget är av regionalpolitisk karaktär och går till dem som tidi-
gare hade ett tillägg i beräkningarna, samt till dem som fick intäkts-
minskningar på grund av nytt system 2005. 

De kommuner som får en bidragsminskning med mer än 0,56 % av sitt 
skatteunderlag är berättigade till motsvarande belopp i strukturbidrag, 
vilket motsvarar ca 850 kronor per invånare. I nuläget är det 94 stycken 
kommuner som är berättigade till strukturbidrag, vilket betalas ut årligen. 

Införandebidrag 

Införandebidraget är ett infasningsbidrag för de kommuner som förlorade 
på det system som infördes 2005. Bidraget täcker upp så att intäkts-
minskningen inte ska bli mer än 0,08 % av skatteunderlaget för kommu-
nerna, vilket motsvarar ca 120 kronor per invånare. Infasningen kan ske 
på flera år på detta sätt, men bidraget betalas inte ut längre än 6 år (2005-
2010). 

Regleringsbidrag/-avgift  

Regleringsbidragen ska reglera kostnader mellan staten och kommunsek-
torn. Ett regleringsbidrag betalas ut om (summan av samtliga bidrag) – 

 
2  Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass, gymna-

sieskola, äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, barn med utländsk bakgrund, 
befolkningsförändring, bebyggelsestruktur, lönestruktur. 
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(summan av samtliga avgifter) är mindre än beslutad summa som staten 
tänkt betala ut. Om förhållandet är det omvända så tas istället en re-
gleringsavgift ut. Bidraget/avgiften är ett visst belopp per person. Sum-
man för 2008 påverkades av att den kommunala fastighetsavgiften inför-
des detta år. Själva omfördelningen mellan kommunerna är större än den 
som sker mellan landsting eftersom den är en större andel av BNP.   

Totalt sett så summeras nu följande delar, som totalt sett för alla kommu-
ner var 45,9 miljarder år 2008: 

� Inkomstutjämningsbidrag 

� Inkomstutjämningsavgift 

� Kostnadsutjämningsbidrag 

� Kostnadsutjämningsavgift 

� Strukturbidrag 

� Införandebidrag 

� Regleringsbidrag/-avgift 

Ändringar 2008 

I ett beslut som regeringen tog den 3 mars 2005 beslöts att en särskild 
utredare löpande skulle följa det system som infördes 2005 (dir 2005: 26). 
Utredningen sker under namnet ”2005 års uppföljning av utjämningssy-
stemet”. I enlighet med "Deluppföljning av den kommunalekonomiska 
utjämningen (SOU2006:84)" så har vissa förändringar införts från och 
med våren 2008. Kostnadsutjämningen tar till exempel hänsyn till att 
lönerna skiljer sig åt i olika delar av landet (prop. 2006/07:100). Delmo-
dellen bebyggelsestruktur har också ändrats så att olika byggkostnader i 
olika delar av landet tas hänsyn till. 

Statskontoret har också fått i uppgift av regeringen att agera som den 
permanenta organisation för uppföljning, som föreslogs i 2006 års delbe-
tänkande. De ska analysera och uppdatera de olika delmodellerna som 
används samt rapportera varje år till regeringen. Deluppföljning 2 lämna-
des i september 2007 via ett slutbetänkande. Förslag till förändringar i 
kostnadsutjämningen angavs i (SOU 2007: 61). I sex av de nio delmodel-
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lerna föreslås uppdateringar3 (som bör träda ikraft den 1 januari 2009) 
med motiveringen att enskilda kommuner berörs eller att det nu finns 
bättre metoder att mäta strukturella skillnader. 

Översyn av systemet för kommunalekonomisk 
utjämning (Dir 2008:110)  

I enlighet med ett beslut den 25 september 2008 så sker nu en översyn av 
den kommunalekonomiska utjämningen, för att bland annat se om det 
finns ett bättre system.  

En parlamentarisk utredning tillsattes 2008 med syftet att hitta mera lång-
siktiga lösningar där man tar hänsyn till att effektiviteten inte bör häm-
mas. Utredningen ska ta hänsyn till de förändringar som redan skett under 
2008. Incitament bör finnas till att öka ekonomisk tillväxt och sysselsätt-
ning, till exempel via förändrad kommunal skattebas och att hänsyn tas 
till forskning. Något som bör tas hänsyn till är effekterna av den kommu-
nala avgift som ersatte fastighetsskatten – och som neutraliserade 2008 
års utjämning till stor del - samt oklarheter om skatteväxlingar vid hu-
vudmannaskap. I och med att många arbetspendlar över landsgränser så 
finns också vissa brister i Deluppföljning 2 som behöver ses över, i form 
av bristande statistik. Sverige och Danmark har påbörjat samarbete, men 
ett samarbete med Finland och Norge bör även detta kunna påbörjas. 
Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är effekter av kommunsamman-
slagningar samt strukturbidragets utformande. Vissa bidragsdelar som nu 
är specialdestinerade kanske helt enkelt ska bli mer generella? Översynen 
bör också ta hänsyn till att det nya systemet måste vara enkelt att tillämpa 
och kunna ändras vid reformer och andra förändringar utan att för den 
skull vara instabilt. Uppdraget ska redovisas 30 april 2011. 

 

 

 

 

 
3   Förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg 

och bebyggelsestruktur administration och räddningstjänst. 
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