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1. Inledning och problembeskrivning  

Vi har i tidigare rapporter diskuterat kvaliteten i Byggnadsprisindex och pekat på vissa 
problem kopplade till hur man tar hänsyn till kvalitetsförändringar i produkterna (Lind & 
Song 2013). Försök att mäta storleksordningen på dessa mätfel har också gjorts både för 
bostadsbyggande och vägbyggande under perioden 1990-2010 (Borg et al 2013, Borg & Song 
2014, Warsame, Song & Lind 2014).  

Dessa studier ledde också fram till att vi uppmärksammade frågan om det kan finnas några 
problem i gränsdragningen mellan markkostnad och byggnadskostnad, vilket i sin tur kan 
påverka mätningen av byggprisernas utveckling. Finns det en risk att det som egentligen är 
stigande markpriser slår igenom och påverkar de redovisade byggnadspriserna? 

Byggnadsprisindex ska spegla vad en byggherre behöver betala för att få ett hus uppfört. 
Gränsdragningen mellan markkostnad och byggnadskostnad bör inte vara ett problem om 
det är en byggherre som uppför hyreshus. Då har ju denne anskaffat marken separat och 
anlitar sedan entreprenörer för att uppföra huset, och sen fortsätter byggherren i regel att 
äga huset medan det hyrs ut. För hyreshusbyggande bör det inte vara några stora 
svårigheter med att kunna rapportera in byggnadskostnaden på ett enhetligt och 
okontroversiellt sätt. När det gäller markkostnaden kan det finnas problem t ex hur 
räntekostnaden under innehavstiden beräknas, men fokus i denna rapport ligger på 
byggnadskostnaden/byggnadspriset.   

Situationen förefaller mer problematisk när en fastighetsutvecklare köpt mark och sedan 
låtit uppföra ett hus, kanske med hjälp av ett företag i samma koncern. Därefter säljs 
projektet till en bostadsrättsförening och det är detta försäljningspris som är "byggherrens" 
pris. Här kan det t ex uppstå en vinst och frågan är hur denna vinst fördelas mellan 
markkostnad och byggnadskostnad? Som kommer att framgå skrivs i regel flera kontrakt 
mellan bostadsrättsföreningen och företaget som initierat priset och frågan blir då bl a vad 
som påverkar vilka priser som sätts i respektive del. när uppgifterna rapporteras in. Om det 
är så att bostadsrättspriserna stiger och fastighetsutvecklarens vinst stiger, kommer då 
denna vinst att synas som högre markkostnad eller högre byggnadskostnad eller båda 
delarna?  

En indikation på att det kan finnas problem i statistiken är att de redovisade mark- och 
byggnadskostnaderna under senare år varit betydligt högre för bostadsrätt än hyresrätt. I 
avsnitt 4 diskuteras den frågan närmare. 

 

2. Metod och uppläggning 
 

Denna studie har genomförts dels som en litteraturstudie med fokus på de anvisningar som finns från 

SCB om hur begreppen i statistiken ska tolkas. Beskrivningen nedan av definitionerna och riktlinjerna 

från SCB har stämts av med den ansvariga personen på SCB. 
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För att få reda på hur det går till i praktiken när fördelningen mellan mark och byggnad genomförs, 

och vad som kan förklara att byggnadspriserna är såpass mycket högre för bostadsrätter än för 

hyresrätter, så har ett antal stora aktörer som bygger bostadsrätter intervjuats. Dessa har lovats 

anonymitet, men det kan sägas att den bild som framkom var relativt enhetlig varför urvalet av 

företag sannolika inte påverkat resultatet. 

En preliminär version har diskuterats på ett forskningsseminarium på Sveriges Byggindustrier och ett 

på Institutionen för Fastigheter och Byggande. Synpunkter från dessa seminarier har inarbetats i 

denna version av rapporten. 

Uppläggningen av rapporten är följande: I nästa avsnitt beskrivs och kommenteras definitioner och 

riktlinjer från SCB. Därefter behandlas i avsnitt 4 frågan om vad som kan förklara kostnadsskillnader 

mellan hyresrätt och bostadsrätt, och huruvida den skillnaden är en indikator på att det finns brister i 

statistiken när det gäller bostadsrätterna. I avsnitt 5 beskrivs vad som kom fram i intervjuerna om hur 

det går till i praktiken när det görs en fördelning mellan markkostnad respektive byggnadskostnad. 

Slutsatser och rekommendationer finns i avsnitt 6. 

 

3. Hur markkostnad respektive byggnadskostnad definieras 

En metodbeskrivning för framtagande av Byggnadsprisindex finns i SCB (2015) och där 
redovisas också den blankett som används för att samla in data. På blanketten beskrivs 
kostnaden för Mark respektive Byggnad på följande sätt. 

Tabell 1 Definition av markkostnad 
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Tabell 2 Definition av byggnadskostnad 

 

 

Ser vi på dessa definitioner så kan vi notera ett par potentiella problem. Ett problem som 
gäller både hyresrätt och bostadsrätt är hur företagen beräknar "Ränta på köpeskilling från 
förvärv till byggstart" som del i markkostnaden. Är det längre innehavstider blir den 
redovisade markkostnader i hög grad beroende av vilken räntesats som väljs. 

Ett specifikt problem för bostadsrättsbyggare som säljer fastigheten till en 
bostadsrättsförening är, som nämndes ovan, hur man redovisar eventuell vinst eller förlust. 
Detta blir särskilt viktigt under en period där bostadsrättspriserna stiger kraftigt som under 
de senaste 20 åren. Som framgår av tabellerna ovan står det under både Mark och Byggnad 
att man ska räkna in "Eventuell vinst eller förlust", men hur fördelas vinsten egentligen 
mellan dessa? Några närmare anvisningar om hur detta ska göras verkar inte finnas. 

 

4. Indikerar skillnader hyresrätt och bostadsrätt att det finns problem i 

statistiken? 
 

4.1 Data 
 

I tabell 3 nedan presenteras siffror hämtade från SCBs Statistikdatabas. Uppgifterna gäller för 

storstadsregionerna och eftersom det är ett begränsat antal projekt per år vilket kan påverka årsdata 

så redovisas nedan genomsnittssiffror för åren 2000-2002 samt genomsnittssiffror för de sista två 

åren i statistiken (2012-2013). Eftersom det finns vissa storleksskillnader mellan lägenheterna så 

redovisas nedan kostnad per kvadratmeter, beräknad som genomsnittlig kostnad per lägenhet 

dividerat med genomsnittlig yta per lägenhet. Med undantag för ett år under den första perioden har 
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bostadsrättslägenheterna varit ca 10% större än hyreslägenheterna även om skillnaden minskat 

något under perioden1. 

Några saker som kan vara särskilt värt att notera är: 

- Byggkostnaderna 2012-2013 för bostadsrätt var ca 30% högre än motsvarande kostnad för 

hyresrätt. 2000-2002 var dock kostnaderna ungefär lika stora. Dessutom är produktionskostnaden 

per kvm normalt lägre för större lägenheter så det borde, allt annat lika, vara lägre kostnad per kvm 

för bostadsrätter. 

- Markkostnaderna för bostadsrätt är under hela perioden ca 2,5 gånger markkostnaden för 

hyreshus.  Båda har dock stigit i samma takt och i en takt som är högre än Byggkostnaden. 

Markkostnaden utgjorde 2000-2002 8,5% för hyreshus och 19% för bostadsrätt. Motsvarande siffror 

för 2012-2013 var 15,2% för hyreshus och 26% för bostadsrätt. 

 

Tabell 3 Mark och Byggnadskostnad per kvadratmeter i Storstadsregionerna: Några siffror 

         

 
Markkostnad  

   
Byggnadskostnad 

   

 
2000-2002 2012-2013 

 
2000-2002 2012-2013 

 

         Hyresrätt 1854 4456 (240%) 
 

19986 24846 (124%) 
 Bostadsrätt 4714 11512 (244%) 

 
20189 32606 (162%) 

          

Brätt/Hrätt 2,56 2,56 
  

1,01 1,32 
  

          

 

4.2 Möjliga förklaringar till skillnad i markkostnad 
 

En första fråga är varför markkostnaderna under båda perioderna ligger 2,5 gånger högre för 

bostadsrätt än för hyresrätt. Man kan naturligtvis tänka sig att detta speglar en situation där 

bostadsrätter i mycket högre grad byggs i attraktiva lägen medan hyresrätter byggs i mindre 

attraktiva lägen, men har det verkligen sett ut på det sätt under dessa perioder? Har det inte istället 

varit så att det mesta i storstadsregionerna har byggts i attraktiva lägen och att det i de flesta stora 

exploateringsområden varit en blandning mellan hyresrätt och bostadsrätt?  

En möjlig förklaring är dock att hyresrätterna oftare upplåtits med tomträtt, särskilt under senare år. 

För tomträtterna så räknas markpriserna ut genom att SCB diskonterar tomträttsavgälden med 

avgäldsräntan (mail SCB) och då borde markvärdet vara detsamma som vid en försäljning. SCB 

informerade också om att tomträtterna varit relativt få och därmed borde inte detta ha påverkat 

nivåerna så mycket. 

Alternativet till hypotesen att den redovisade markkostnaden speglar en verklig skillnad är att 

markkostnaden för bostadsrätter innehåller en vinstfördelningskomponent (se vidare avsnitt 5). 

                                                           
1
 Genomsnittytan 2000-2002 var 79,7 kvm för hyresrätt och 88,9 för bostadrätt. Motsvarande siffror var 68,2 

resp 77,4 kvm, vilket motsvarar 93% respektive 87% av ytorna 2000-2002.   
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Hypotesen är då följande. Ett hyreshusprojekt leder normalt varken till vinst eller förlust eftersom 

objektet inte säljs. Det kan tänkas att det sker nedskrivningar i det bokförda värdet hos ett 

kommunalt bolaget för vissa nybyggda hyreshusprojekt, men det är tveksamt om det redovisas i 

denna statistik utan är sannolikt något som bolaget gör senare i samband med ett årsbokslut.  

Om ett bostadsrättsprojekt går med vinst så ska denna vinst enligt anvisningarna i statistiken fördelas 

mellan mark och byggnad. På något sätt fördelar företaget denna vinst och eftersom det kan läggas 

på en vinst både på mark och på byggnad kanske en del av vinsten läggs på marken och det bidrar till 

att förklara att markkostnaden blir högre för bostadsrätter.  

 

4.3 Möjliga förklaringar till skillnad i byggnadskostnad 
 

En första fråga är förstås om det finns objektiva faktorer som kan förklara att byggnadskostnaden är 

högre för bostadsrätter. 

En möjlighet är att bostadsrätterna byggs med högre kvalitet. Ser vi på den direkta lägenhetskvalitet 

så finns en jämförelse över tid (Borg & Song 2014), och vi har gjort en mindre studie för att se om det 

finns några tydliga skillnader i nyproducerade bostäder när det gäller lägenhetsstandard (typ 

golvmaterial och badrumsutformning). Den studien indikerar att det inte finns några nämnvärda 

skillnader i lägenhetsstandard mellan nybyggda hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter. 

Intervjuer med företagen som bygger bostadsrätter gav ytterligare information och den bild som då 

framkom var att det ändå finns vissa standardskillnader, men att det finns andra faktorer som 

påverkar kostnaden/priset. Företagen som bygger bostadsrätter agerar ju också som entreprenörer i 

hyreshusprojekt och har därför kunskaper om bakomliggande tekniska och juridiska skillnader som 

påverkar kostnaderna. Ett exempel som nämndes var att vid en försäljning till en 

bostadsrättsförening så finns en mer omfattande garanti och där måste man "ta höjd" för högre 

kostnader efter färdigställandet. Ett annat exempel var att i hyreshus bygger man mer slutna tekniska 

system som fastighetsägaren helt styr, medan man i bostadsrätter vill ge den enskilda boende mer 

möjligheter att påverka det egna inomhusklimatet. Detta bidrar till att göra bostadsrätter dyrare. 

Hur mycket av skillnaden i redovisad byggkostnad som kan förklaras med dessa skillnader i 

urformning och ansvar vet vi inte och det är inte heller lätt att veta. Det går inte att utesluta att en 

del av den observerade skillnaden i kostnad beror på att i byggnadskostnaden för bostadsrätter 

också ligger en fördelad vinst i projektet. Det faktum att gapet mellan hyreshuskostnad och 

bostadsrättskostnad ökat under de senaste 10 åren, samtidigt som bostadsrättspriserna stigit kraftigt 

är en indikation på att det ligger en fördelad vinst i kostnaden. De mer strukturella faktorer som 

nämndes ovan borde ju ha varit relevant för för den första perioden också. 

Att kostnaderna var ungefär densamma 2000-2002cskulle då kunna förklaras av två motverkande 

krafter: Att bostadsrätterna var större drar ner kostnaden per kvadratmeter, medan aspekterna ovan 

rörande kvalitet och ansvar drog upp kostnaden per kvadratmeter. Det som tillkommit 2012-2013 är 

ökade vinster i bostadsrättsproduktionen som sedan fördelas mellan mark och byggnad enligt någon 

princip som diskuteras i nästa avsnitt. 
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5. Hur bestäms markkostnad och byggnadskostnad för bostadsrätter i 

praktiken? 

5.1 Det skrivs två kontrakt 

Vid intervjuerna med företagen framkom att det inte är så att bostadsrättsföreningen 
betalar ett pris till företaget som genomfört projektet, ett pris som företaget sen fördelar 
mellan markkostnad och byggnadskostnad enligt någon princip. Istället är det så att det 
skrivs två kontrakt mellan bostadsrättsföreningen och företaget. 

Det första kontraktet innebär en fastighetsförsäljning. Bostadsrättsföreningen köper den i 
princip obebyggda fastigheten från företaget. En fastighet med en viss byggrätt. 

Det andra kontraktet är ett entreprenadkontrakt där bostadsrättsföreningen beställer en 
entreprenad från företaget.  

När dessa båda kontrakt skrivs styrs dock föreningen av företaget, eftersom det ännu inte 
finns några "riktiga" medlemmar i bostadsrättsföreningens styrelse. Det innebär att 
företaget själv kontrollerar vilka belopp som ska anges i dessa avtal. Frågan är då vad som 
påverkar huruvida företaget väljer att ta "mycket" betalt för marken eller "mycket" betalt för 
själva entreprenaden. Nedan diskuteras två aspekter som kommit upp i samtalen. 

 

5.2 Skatteaspekter 

Vid en fastighetsförsäljning utgår en stämpelskatt som är 4.25% medan det vid en 
entreprenad utgår moms med 25%. Om vi tänker oss att bostadsrättsföreningen betalar en 
given slutsumma till företaget så kommer företaget att efter skatt få mer pengar om ett 
högre pris sätts på marken och ett lägre pris sätts på entreprenaden.  

Detta är naturligtvis något som skattemyndigheten är medveten om och håller ett öga på så 
om priset på entreprenaden sätts "för lågt" kan det leda till ifrågasättande från 
Skattemyndigheten. Företaget lägger relativt mycket på fastigheten men sätter ett "rimligt" 
pris på entreprenaden. 

Vid intervjuerna lyftes skatteaspekterna fram som den viktigaste faktorn vid beslut om pris 
på fastighet och pris på entreprenaden, men det finns även andra strategiska aspekter som 
principiellt sätt kan spela in. 

 

5.3 Ur bostadsrättsföreningens perspektiv 

Fördelningen mellan mark och byggnad påverkar avskrivningarnas storlek i 
bostadsrättsföreningen, eftersom markvärdet inte skrivs av medan byggnadsvärdet skrivs av. 
En förening som vill ha en låg avgift skulle därmed föredra ett högt markpris eftersom 
avskrivningarna då blir lägre. Om avgiften i sin tur påverkar försäljningspriset så innebär det 
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att priset på bostadsrätten skulle bli högre om man lade mycket av priset i markdelen och 
därmed kunde sätta en lägre avgift. 

Samtidigt så finns det en signaleffekt av entreprenadpriset. Skulle entreprenadpriset sättas 
lågt, och därmed det bokförda värdet på huset bli lågt,  skulle de ju signallera att det är ett 
"billigt" hus med sämre kvalitet. Då skulle ett högt pris på bostadsrätten inte framstå som 
lika motiverad än om man genom ett högt entreprenadpris kan signallera att det är byggt 
med hög kvalitet. 

Som nämndes ovan så verkar skatteaspekterna vara viktigare i praktiken, men det kan 
noteras att båda argumenten "drar åt samma håll": Lägg lite mer av den vinst som projektet 
genererar på marken och relativt sett mindre på byggnaden, men driv det inte för långt! 2 

Denna tolkning ligger också i linje med de siffror som diskuterats ovan där både markkostnad 
och byggnadskostnad ligger betydligt högre för bostadsrätter än för hyresrätter under en 
period där det varit höga och stigande bostadsrättspriser. 

 

5.4 Vad är den teoretiskt korrekta fördelningen av vinst mellan mark- och byggkostnad? 

För att få perspektiv på den praxis som skissats ovan kan det vara intressant att fundera på 
vad som skulle vara en teoretiskt korrekt bestämning av markkostnad respektive 
byggnadskostnad. Det nationalekonomiska kostnadsbegreppet fokuserar på det som kallas 
"alternativkostnad". Kostnaden för att använda en resurs - t.ex. en tomt - är vad denna 
resurs skulle ge för intäkt i bästa alternativa användning.  

Tänker vi oss en tomt med en viss byggrätt så skulle alternativkostnaden för att bygga på 
denna tomt motsvara vad man skulle kunna sälja denna tomt för med den färdiga 
byggrätten.  

Om vi tänker oss en auktion på den färdiga tomten just innan byggstart så skulle markpriset 
bestämmas av vad bostadsrätten kan säljas för minus den förväntade byggkostnaden för 
köparen. Det innebär att om bostadsrättspriserna stigit sedan företag köpte marken, 
samtidigt som byggkostnaderna varit oförändrade, så skulle hela ökningen av 
bostadsrättspriserna slå igenom i markpriserna. Den vinst som sammanhänger med dessa 
prisökningar skulle alltså enbart påverka markkostnaden och inte byggnadskostnaden. I 
byggnadskostnaden ingår då normal vinst för entreprenadföretaget.  

Ett annat sätt att uttrycka detta är att de "övervinster" som görs under perioder med 
stigande priser helt borde läggas på markkostnaden och inte påverka byggnadskostnaden. 

Ifall det aktuella företaget har en byggkostnad som är lägre än konkurrenterna för samma 
produkt skulle dock den extra vinst som görs genom detta läggas på deras verkliga 

                                                           
2
 Ett företag att man i något fall haft ett liknande upplägg med ett företag som ville ha ett hyreshus uppfört. I 

det fallet sågs det som en fördel av köparen att lägga mer av kostnaden på entreprenaden just för att det 
skapade större avskrivningar och därmed lägre skatt för företaget inledningsvis. 
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byggnadskostnad om det ska vara en teoretisk korrekt redovisning av byggnadskostnaden. 
Byggnadskostnaden speglar så att säga vad en köpare av själva entreprenad skulle vara 
tvungen att betala och då kan vi lite förenklat säga att det styrs av den genomsnittliga 
kostnaden (inkl normal vinst) och inte av kostnaden hos den som har lägst kostnader.3  

Ett räkneexempel kan illustrera argumentet. Anta att företaget säljer en bostadsrätt för 50 
000 kr per kvm. De direkta byggkostnaderna inklusive normal vinst var 20 000 kr/kvm. Den 
direkta markkostnaden, inkluderande de kostnader som ska vara med enligt SCBs definition 
inkl räntekostnader under perioden, antar vi är 15 000 kr/kvm. Återstår en vinst - som delvis 
är ett täckningsbidrag för företagets fasta kostnader - på 15 000 kr/kvm. Om den färdiga 
tomten kunde säljas för 26 000kr, kvm, kan det tolkas som att de andra företagen har en 
byggkostnad på 24 000 kr. Den teoretiskt korrekta rapporteringen i detta fall skulle alltså 
vara en markkostnad på 26 000 kr och ett byggkostnad på 24 000 kr per kvm. Av företagets 
vinst på 15 000 kr/kvm så faller i detta fall 11000 kr på markkostnaden och 4 000 kr på 
byggkostnaden.  

 

7. Slutsatser 

Startpunkten för denna studie var om vi mätt byggnadskostnader på rätt sätt i 
byggnadsprisindex. Slutsatserna av studien kan formuleras på detta sätt: 

- En rad institutionella omständigheter (skatteregler, redovisningsregler) som påverkar vad 
som är rationellt för fastighetsutvecklaren att sätta för pris på mark respektive entreprenad. 
Lite tillspetsat kan man säga att strategiska aspekter avgör vilket pris som sätts, men det bör 
också betonas att det inte är enkelt att klargöra vad som är den "korrekta fördelningen". En 
"övervinst" kan ju sammanhänga både med stigande bostadsrättspriser (som ska läggas på 
markkostnaden) och med att företaget är effektivare än andra företag (som ska läggas på 
byggnadskostnaden). I praktiken är det dock mycket svårt för ett företag att bedöma dessa. 
Även om företaget vill ange de teoretiskt korrekta siffrorna så har man alltså i regel inget 
underlag för att mer exakt kunna bedöma vad dessa teoretiskt korrekta siffror är. 

- En viktig omständighet i sammanhanget är att när entreprenadpriset bestäms, dvs det som 
beställaren får betala för att få ett hus uppfört och som är det som statistiken ska beskriva, 
så sitter fastighetsutvecklingsföretaget i praktiken på båda sidor om förhandlingsbordet. Det 
är inte ett pris som blivit resultatet av en överenskommelse mellan två oberoende parter.  

 

                                                           
3
 Det exakta sambandet mellan priset och kostnaderna för olika företag i branschen beror av hur 

upphandlingen går till och hur välinformerade och förhandlingsskickliga som aktörerna är, men detta är inte 
rätt plats att gå djupare in i detta. 
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Tänkbara åtgärder för att förbättra statistiken 

Det finns här två alternativ. Det ena är att försöka förbättra statistiken inom ramen för 
dagens uppläggning och det andra är att helt byta modell. 

Alternativ 1. Förändringar inom ramen för dagens modell 

Tanken här är att göra vissa preciseringar primärt för fallet med att det är en 
fastighetsutvecklare med egen byggverksamhet som bygger bostadsrätter. (Sen kan vissa 
justeringar behövas även i andra fall för att göra statistiken mer jämförbar.) Preciseringen 
kan innebära att man anger att all vinst utan normal entreprenadvinst ska anges som en del 
av markkostnaden. Det bör också i anvisningarna betonas att de siffror som anges i 
statistiken inte behöver motsvara priserna i de olika avtal som skrivs med 
bostadsrättsföreningen.  

Alternativ 2. Byta modell 

Ser vi på denna kritik  rörande problem med uppdelningen mark och byggnad, tillsammans 
med den tidigare kritiken som framförts rörande svårigheten att kontrollera för 
kvalitetsförändringar i Byggnadsprisindex, så är en möjlig slutsats att det är lämpligt att byta 
metod för att ta fram statistik rörande byggkostnader för bostäder. Istället för datainsamling 
via enkäter och kvalitetsjustering med hedonisk metod så är ett alternativ att använda en 
"typhusmetod" som innebär att experter får bedöma vad det skulle kostat att uppföra ett 
visst givet hypotetiskt hus under det aktuella året (se Lind & Song 2012 för referenser). Alla 
metoder har sina problem, men det bör i alla utredas om en sådan metod har mindre 
problem än dagens metod. Genom att undersöka hur en typhusmetod fungerat i andra 
länder så kan man rimligen få ett underlag för ett sådant beslut. 

 

Till sist kan nämnas i diskussionerna på seminariet på KTH framkom att det som kallas 
markkostnad i statistiken kanske borde kallas för tomtkostnad. Teoretiskt sett brukar man se 
markkostnad som kostnad för "råmark" med en viss förväntad byggrätt. En sak som kan leda 
till låga markpriser är t ex höga kostnader för anslutningar eller rening av mark, dvs höga 
kostnader för att iordningsställa en färdig tomt - och då ses allt dessa kostnader som en del 
av "byggkostnaden".  
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