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Sammanfattning 

Rapporten är skriven i samarbete med företaget X som på egen vilja velat förbli anonyma. På 

samma sätt kommer alla intervjupersonerna förbli anonyma. De tre nybyggnationsprojekten 

som finns belägna i Alingsås, Trollhättan och Göteborg kommer delvis förbli anonyma med 

hänsyn av företagets vilja. 

För att hantera den bostadsbrist som finns i Sverige behöver det byggas totalt 710 000 

bostäder mellan år 2016–2025 vilket innebär att det behöver byggas 71 000 st bostäder per år. 

Studier har visat på att Sveriges befolkning antas öka med drygt 1,2 miljoner fram till år 2025. 

Samtidigt som det behöver byggas fler bostäder så ökar även produktionskostnaderna. Mellan 

år 2000–2016 ökade markkostnaderna för bostadsrätter från 231 600 kronor till 918 300 

kronor, samtidigt ökade byggkostnaderna under samma intervall från 1 345 400 kronor till 2 

592 900 kronor. 

För att svara på forskningsfrågorna har en fallstudie genomförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer, resultatrapporter och beräkningar. Intervjuerna genomförde för att ta reda på vilka 

produktionskostnader som anses vara kostnadsdrivande, men även för att få svar kring vilka 

faktorer som påverkar slutpriset av en nyproducerad bostadsrätt. Undersökningen berör vilka 

produktionskostnader inom byggprocessen som påverkar slutpriset av en nyproducerad 

bostadsrätt. Vidare genomfördes beräkningar utav resultatrapporter för att identifiera vilken 

del som utgör den största andelen av projektkostnader. En identifiering av 

produktionskostnader inom byggprocessen har genomförts och en procentuell fördelning av 

de tre övergripande delarna, vilka är markförvärv och kommunala avgifter, 

byggherrekostnader samt byggkostnader genomfördes, utifrån försäljningspriset per 

kvadratmeter. Resultatet visar att de största kostnadsdrivande faktorerna för slutpriset av en 

nyproducerad bostadsrätt är marknadsvärdet och läget.   

  



 

 

Abstract 

 

The report is written in cooperation with company X, whom, on its own will, wished to 

remain anonymous. Similarly, all interviewees will remain anonymous. The three new 

construction projects located in Alingsås, Trollhättan and Gothenburg will remain partially 

anonymous, considering the company's will. 

 

To handle the housing shortage in Sweden, a total of 710,000 housings need to be built 

between 2016-2025, which means that 71,000 homes are to be built per year. Studies have 

shown that Sweden's population is expected to increase by just over 1.2 million by 2025. 

While more housing is being built, production costs are also increasing. Between 2000 and 

2016, land costs for housing rights increased from SEK 231 600 to SEK 918 300, while 

construction costs increased in the same range from SEK 1,345,400 to SEK 2,592,900. 

 

In order to answer the research questions, a case study has been conducted using qualitative 

interviews, results reports and calculations. The interviews conducted to find out which 

production costs are considered cost driving but also to get answers about what factors affect 

the final price of a newly created housing right. The survey concerns which production costs 

in the construction process affect the final price of a newly created housing right. 

Furthermore, calculations were made of result reports to identify which part constitutes the 

largest proportion of project costs. An identification of production costs in the construction 

process has been carried out and a percentage breakdown of the three main components, 

which is land acquisition and municipal fees, construction costs and construction costs, based 

on the sales price per square meter. The result shows that the largest cost-driving factors for 

the final price of a newly created housing right are the market value and the position. 

  



 

 

Förord 

 

Detta examensarbete redovisar den studie som vi genomfört vid avdelning Industriell 

ekonomi – affärsingenjör med inriktning bygg vid Högskolan i Borås. Forskningen har 

huvudsakligen möjliggjort genom samarbete med företag X. 

Vi vill tacka företag X för att de har delat med sig av sina egna resultatrapporter och annan 

nödvändig information för att möjliggöra genomförandet av denna rapport. Vi vill skicka ett 

speciellt stort tack till handledaren på företaget som bidragit med sin kunskap samt ställt upp 

med regelbundna möten med oss för att vi ska kunna ställa frågor och få mer kött på benen. 

Vidare vill vi tacka samtliga intervjuade personerna samt alla andra personer som på olika sätt 

medverkat i denna studie. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, universitetsadjunkt Håkan Svensson, 

som väglett oss i det akademiska skrivandet vilket har hjälpt oss att utforma det slutliga 

resultatet. 

Borås juni 2018 

 

 

 

Abid Hasanovic  Kristian Tikkanen 
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1 INLEDNING 

 

Som inledande kapitel presenteras bakgrunden och problemformuleringen som tydliggör 

examensarbetets syfte. Frågeställningarna har tagits fram utifrån det beskrivna problemet, 

vilka kommer att besvaras i rapporten. Slutligen har avgränsningar genomförts för att 

genomföra en trovärdig studie. 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt boverket antas Sveriges befolkning öka med drygt 1,2 miljoner fram till år 2025. 

Boverkets reviderade byggbehovsprognos visar på att det behöver byggas totalt 710 000 

bostäder mellan år 2016–2025 vilket innebär 71 000 st bostäder per år för att hantera 

bostadsbristen (Boverket 2016). 

 

Strindlund och Persson (2014) presenterar ett byggprojekts övergripande delar som är 

planskedet, förvaltningsskede och byggskede. Skribenterna går mer djupgående in på 

byggskedet där momenten: förstudie, projektering och produktion/utförande ingår. Fokus för 

denna rapport kommer vara på hela byggprocessen och kostnader som tillkommer under 

processen.  

 

Boverket (2009) tar upp att det finns en hel del kostnader vid byggnation av bostadshus, bland 

annat tomtkostnader, avgifter, entreprenader, konsulter, allmänna byggherrekostnader, 

finansiella kostnader och mervärdesskatt. Dessa kostnader bildar självfallet en total 

produktionskostnad som påverkar priset vid uppköpandet av ett färdigställt flerbostadshus 

eller en enskild bostad i det färdigställda flerbostadshuset. 

 

Kunden har svårt att identifiera var i produktionen de största kostnaderna befinner sig och vad 

det är som formar priset av en bostad. Problemet ligger i att det tidigare inte har genomförts 

någon jämförelse mellan flera bostadsprojekt där man analyserar kostnader och identifierar de 

mest noterbara kostnaderna. 

 

Adair et al (1996) tar upp några värdepåverkande faktorer för en bostad och nämner då bland 

annat utbud och efterfrågan, läge, storlek, estetik etc. Alla dessa faktorer har visat sig påverka 

bostadspriset. Problemet här ligger i att identifiera de faktiska kostnaderna som påverkar 

värderingen av en bostad, det vill säga de kostnader i byggskedet som slutligen formar priset, 

vilka är produktionskostnader, val av material, markkostnader, byggherrekostnader, skatter 

m.m. 
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1.2 Problemformulering 

 

Problemet ligger i att försöka identifiera och analysera produktionskostnaderna inom 

byggprocessen genom att undersöka kommunens, byggherrens respektive entreprenörens 

kostnader och hur dessa bidrar till slutpriset av en bostadsrätt vid den första försäljningen till 

en extern aktör. 

1.3 Syfte 

 

Med utgångspunkt i problemformuleringen är syftet med denna rapport att undersöka och 

identifiera faktorer i form av kostnader i en byggprocess samt vad det är som främst påverkar 

och formar slutpriset av en bostadsrätt. Byggprocessens kostnader kategoriseras och 

analyseras för att se hur försök till kostnadsreduceringar skulle kunna påverka slutpriset till en 

kund. Undersökningen skall kunna besvara vad man i själva verket betalat för vid ett 

bostadsrättsköp. 

1.4 Frågeställningar 

 

För att uppnå studiens syfte har följande två frågeställningar formulerats: 

 

• Vad är det som påverkar slutpriset av en nyproducerad bostadsrätt? 

 

• Vilka produktionskostnader kan ses vara de största kostnadsdrivande faktorerna vid 

försäljningen av en bostadsrätt? 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna rapport kommer endast studera entreprenadformen totalentreprenad. För att på så 

tydligt sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor kommer rapporten att avgränsas till tre 

utvalda projekt, de tre projekten ligger i 3 olika kommuner vilka är Göteborg, Trollhättan och 

Alingsås. Byggnaderna ser olika ut och är av olika storlekar. Den externa faktorn “skatter” 

kommer inte att studeras på en detaljerad nivå. 
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2 METOD 

 

I denna del av arbetet kommer de metoder som använts för att genomföra arbetet presenteras. 

Metodvalen består av litteraturstudier, intervjuer och arkivanalys som är en del av 

datainsamlingen för en fallstudieansats. Vidare har även ett databassystem som företaget 

tillhandahåller använts för att genomföra kostnadsundersökningar. Examensarbetet är alltså en 

fallstudie som följer en kvalitativ inriktning för att få en variation inom det observerade 

fenomenet. 

2.1 Reliabilitet 

 

Tillförlitlighet, eller reliabilitet som det även benämns, handlar om vilken mätnoggrannhet 

som finns i en mätning. Hög reliabilitet gör det möjligt att jämföra mätningar då det visar på 

en exakthet och stabilitet. En mätning som ger samma resultat vid en upprepad mätning och är 

oberoende av vem som utför mätningen är en helt reliabel mätning. (Johansson, 2001) 

 

Genom att förklara tillvägagångssättet för undersökningen så ökar reabiliteten vilket ses som 

en nödvändighet för att framföra en tillförlitlig rapport. Den mänskliga faktorn kan ses som en 

svaghet för tillförlitligheten och missuppfattningar kan uppstå. För detta arbete har emellertid 

två individer studerat företagets databassystem och granskat samtliga fakturor gemensamt 

vilket bidrar till en förstärkt reliabilitet vid sammanställning av slutresultatet. 

2.2 Validitet 

 

Enligt Johansson (2001) handlar validitet i en undersökning eller test av något slag om hur 

relevant och meningsfull undersökningen är. För att ta reda på hur hög eller låg validiteten är, 

dvs. med vilken säkerhet testet mäter det som är avsett att mäta, så används validering. 

 

Validiteten är av viktigare karaktär i detta examensarbete då undersökningen kräver att man 

enbart mäter det som skall mätas. Generellt sett kan validiteten i en mätning ses som viktigare 

än reliabiliteten då ett test som mäter något annat än det som förväntas mätas inte är brukbart 

även om tillförlitligheten i testet är hög. (Johansson 2001) 

 

Men för att få en meningsfull mätning så har studierna krävt både hög reliabilitet och validitet 

vilket har fastställts genom att identifiera vilka faktorer som påverkar den beroende variabeln, 

som i denna undersökning är produktionskostnaderna och slutpriset av en bostadsrätt. Genom 

kontinuerlig kontakt med handledare på företag och universitet kring relevansen av det 

genomförda arbetet har en hög validitet kunnat säkerställas. 

2.3 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien för detta arbete har bestått av vetenskapligt granskade källor, 

examensarbetesrapporter, uppslagsverk och övriga källor i form av läroböcker och webbsidor. 
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För att få fram litteraturstudier för undersökningen har sökord som bland annat 

produktionskostnader, nyproducerade bostadsrätter, byggprocess, markanvisning etc. använts. 

Syftet med litteraturstudierna har varit att få en bred kunskapsbas och en god teoretisk grund 

för att bygga vidare på befintlig kunskap. 

 

Höst et al. (2006) förklarar att det, genom redovisning av relevanta källor, blir lättare för 

läsaren att förstå utgångspunkterna och för avnämaren att använda och bygga vidare på 

resultaten från arbetet. 

2.4 Semistrukturerade och öppet riktade intervjuer 

 

I syfte att samla in bakgrundsmaterial och framföra resultatet för detta arbete har kvalitativa 

intervjuer genomförts. Urvalet har skett med stratifiering, det vill säga ett antal kategorier av 

personer har definierats, vilka är mäklare, byggherrar och personer från stadsbyggnadskontor. 

Med denna metod har vi kunnat utforska området kvalitativt på djupet. 

 

En blandning av semistrukturerade och öppet riktade intervjuer har använts för att få fram 

information kring det berörda forskningsområdet. De strukturerade intervjumallarna som 

användes vid intervjuerna finns bifogade i bilagor (se BILAGOR). Justesen och Mik-Meyer 

(2010) skriver att semistrukturerade intervjuer innebär att en rad huvudfrågor är definierade 

på förhand men att det finns utrymme för avvikelser från intervjuguiden vid 

intervjusituationen om intervjupersonen tar upp intressanta ämnen. Höst et al. (2006) förklarar 

att i en öppen riktad intervju kan frågorna ställas med olika formuleringar och i olika ordning 

i olika intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få personernas syn på problemet och därför 

kommer intervjuerna utgå från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. 

 

Intervjuerna har spelats in på ett ljudmedium för att kunna koncentrera sig på vad den 

intervjuade parten säger samt för att undvika att information utgår vid sammanställningen av 

intervjuerna. 

2.5 Arkivanalys 

 

Höst et al. (2006) skriver att arkivanalyser består i att man går igenom dokumentation som 

tagits fram för något annat syfte än den aktuella undersökningen vilket är fallet för detta 

arbete. Databassystemet som företaget använder sig av är inte framtaget för vår undersökning 

utan används inom företaget för att redogöra för olika former utav projekteringskostnader 

inom diverse byggnadsprojekt. Analysen i det angivna databassystemet kommer att ske 

kvalitativt i syfte att skapa struktur på det insamlade materialet. 

2.6 Stratifierat urval av intervjupersoner 

 

Nedan listas de intervjuade personerna: 
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• Byggherre Alingsås kommun 

• Byggherre Trollhättans kommun 

• Byggherre Göteborgs kommun 

• Mark – intervjuperson Alingsås kommun 

• Mark – intervjuperson Trollhättan kommun 

• Mark – intervjuperson Göteborgs kommun 

• Mäklare Alingsås kommun 

• Mäklare Trollhättans kommun 

• Mäklare Göteborgs kommun 
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3 NULÄGESANALYS 

 

Nulägesanalysen består av statistik som bidrar till en förståelse för den nuvarande situationen. 

Statistiken innehåller viktiga faktorer som påverkar och formar slutpriset av en nyproducerad 

bostadsrätt. Genom diagram och beskrivningar dras slutsatser för att kunna genomföra 

jämförelser i det senare analyskapitlet. 

 

På slutet av 1980 talet steg fastighetspriserna rejält fram tills den ekonomiska krisen 2008, då 

prisutvecklingen stannade upp för alla olika former av fastighetstyper. Från 2008 fram till år 

2013 så förekom både prisuppgångar och prisfall men sett över hela perioden har 

fastighetspriserna ökat avsevärt. (Sveriges Byggindustrier 2015 s. 57) 

 

Medelpriset för bostadsrätter i landet har mellan 2000–2016 ökat med 464 % (se Figur 1). År 

2000 var medelpriset för en bostadsrätt 390 000 kronor och 2016 låg medelpriset för en 

bostadsrätt på hela 2 198 000 kronor. (SCB 2018) 

 

 
Figur 1 - Medelpris i tkr i Sverige 

Antalet bostadsrätter i Sverige har mellan samma period ökat från 3290 st (år 2000) till 19972 

(år 2016) vilket innebär en procentuell ökning på 507 %. Mellan år 2007 och 2009 minskade 

antalet bostadsrätter för att sedan öka igen. (se Figur 2) (SCB 2018) 
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Figur 2 - Visar antalet bostadsrätter i Sverige 

Men samtidigt som en ökning kan identifieras av antalet bostadsrätter så har 

lägenhetsarean/kvadratmeter minskat, man bygger alltså mindre bostadsrätter på senare år. 

Figur 3 visar att lägenhetsarean har minskat från 84,4 kvm (år 2000) till 68,3 kvm (2016). 

 

  
Figur 3 - Visar lägenheterna i kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige 

Samtidigt som priset på lägenheter ökar och antalet lägenheter i landet blir fler så ökar även 

kostnaderna. Mellan 2000–2016 ökade markkostnaderna för bostadsrätter från 231 600 kr till 

918 300 kr vilket är en procentuell ökning på 297 % (Figur 4) 
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Figur 4 - Visar genomsnittspriset för markkostnaden vid bebyggelse av bostadsrätter i Sverige 

Under samma tidsintervall ökade även byggkostnaderna från 1 345 400 kr till 2 592 900 kr (se 

Figur 5). Den procentuella ökningen av byggkostnaderna uppgår till 93 %. 

 

  
Figur 5 - Visar genomsnittlig byggkostnad för en bostadsrätt i Sverige 

Den totala produktionskostnaden ökade från 1 577 000 kr till 3 511 200 kr (se Figur 6). Detta 

ger en procentuell ökning av de totala produktionskostnaderna som uppgår till 123 %  
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Figur 6 - Visar genomsnittlig total produktionskostnad för en bostadsrätt i Sverige 

3.1 Företag X 

Företaget har idag ca 250 anställda och omsätter cirka 1 miljard. Företaget är verksamma i 

västra götalandsregion och har en tillväxt på ungefär 16 % mot föregående år. Företaget har 

på två år nästan dubblat sin omsättning. Genom sin heltäckande service och inriktning mot 

kommersiella fastigheter för handel, kontor, industri samt bostäder i Västsverige är företaget 

X en stabil samarbetspartner som tar helhetsansvar via entreprenadformen totalentreprenad. 

Företaget har framtiden i fokus, som bäddar för en stadig grund inför kommande 

byggnationer och relationer, vilket bidrar till kvalitet och trygghet. Genom flexibilitet och 

kreativitet har företaget en god lösningsförmåga och är även handlingskraftiga när det 

kommer till fråga om specifika byggnationsprojekt eller relationer till kunder. Goda relationer 

är en bidragande faktor till att företag X har en stark position i dagens marknad och genom att 

verka som en förebild i samhället visar företaget på ett unikt och modernt företag.  

3.1.1 Utvalda projekt 

 

Berörda projekt i rapporten är av olika storlekar och budget. Gemensam nämnare för de tre 

nybyggnationsprojekten är att samtliga projekt är färdigställda, att upplåtelseformen är 

bostadsrätt och att entreprenadformen för alla tre projekt är totalentreprenad. I denna rapport 

kommer projekten att benämns som följande: 

 

• Nybyggnationsprojekt Alingsås kommun 

• Nybyggnationsprojekt Trollhättans kommun 

• Nybyggnationsprojekt Göteborgs kommun 

3.1.2 Nybyggnationsprojekt Alingsås kommun 
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Detta projekt finns färdigställt i Alingsås kommun och uppgick till en total 

projekteringskostnad 17 771 706 kr och befinner sig i Alingsås kommun. Nybyggnationen är 

centralt belägen och har en total kvm som är 948 m2. Totalt är det 12 st lägenheter som 

byggts. 

3.1.3 Nybyggnationsprojekt Trollhättan kommun 

 

Detta projekt finns färdigställt centralt i Trollhättans kommun. Byggnationen omfattade 16 st 

lägenheter och den totala projekteringskostnaden uppgick till 25 900 928 kr. Totala kvm för 

denna byggnad är 1583 m2. 

3.1.4 Nybyggnationsprojekt Göteborgs kommun 

 

Byggnationen genomfördes i centrala Göteborg och finns färdigställd. Totala 

projekteringskostnaden uppgick till 189 687 518 kr och totalt byggdes 128 st lägenheter. Den 

totala kvm för projektet uppgick till 6611 m2.  
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4 TEORETISKT RAMVERK 

 

För att tillhandahålla en tolknings- och förklaringsram för denna studie har teoretiska 

perspektiv använts. Perspektiven har valts med omsorg för att kunna styrka och begripa 

empirin och kommer att presenteras nedan. De valda teoretiska utgångspunkterna är 

entreprenadformer, ersättningsformer, produktionskostnader, byggprocessen, plan och 

bygglagen, byggherre och markanvisning. Utgångspunkterna har valts för att få 

bakgrundsinformation till problemet som detta arbete berör. 

4.1 Byggprocessen 

 

Med byggprocessen avses den styrning av resurser och aktiviteter som erfordras för att 

tillhandahålla produkter för samhällets behov inom byggnadssektorn menar (Toolanen 2004). 

Enligt Svensk Byggtjänst (u.å.) kan byggprocessen delas in i sex olika delar: 

 

• Planskedet 

• Idé- och programskedet 

• Projekteringsskedet 

• Upphandlingsskedet 

• Byggskedet 

• Förvaltningsskedet 

4.1.1 Planskedet 

 

Detta skede är det första i byggprocessen och här är det kommunerna som har det 

övergripande ansvaret för att avgöra hur mark och vattenområden på lång sikt skall användas 

och bebyggas. Enligt Plan och bygglagen (PBL) upprättar kommunerna översiktsplaner för att 

uppfylla ansvaret och med översiktsplanerna som utgångspunkt tar kommunen sedan fram 

detaljplaner för varje delområde där stora ombyggnader planeras eller nya byggnader skall 

uppföras. Samtliga parter som vill bygga nytt eller göra större ombyggnader måste ansöka om 

bygglov hos kommunens byggnadsnämnd där nämnden i första hand utgår från översikt- och 

detaljplanerna. (Toolanen 2004) 

4.1.2 Idé och programskedet 

 

Andra steget är Idé- och programskedet där byggherren, som exempelvis kan vara kommun, 

kommersiella fastighetsbolag etc., är den aktör som beställer en ombyggnation eller 

uppförandet av en ny byggnad. Byggnaden kan hyras ut eller användas för egen verksamhet 

av byggherren som är ägaren av byggnaden. Externa aktörer inom byggprocessen arbetar 

indirekt eller direkt på uppdrag av byggherren. I detta skede utför byggherren en 

behovsanalys och påbörjar när den är färdig ett så kallat programarbete där man bland annat 

utreder hur stora rum som krävs för att byggnaden skall vara funktionell och exakt var den 

aktuella byggnaden skall stå på tomten. När utredningarna är genomförda bildas ett 
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byggnadsprogram där alla kända förutsättningar och krav återfinns. Avslutningsvis genomför 

en arkitekt de första skisserna för byggnaden och då är programarbetet avslutat. (Toolanen 

2004) 

4.1.3 Projekteringsskedet 

 

Nästa steg i byggprocessen är projekteringsskedet där byggnadens konstruktion och 

slutresultat i detalj preciseras i konkreta handlingar. Arkitekten och Konsulter, exempelvis 

geotekniker, markkonsulter m.fl., beskriver hur byggnaden skall konstrueras vilka sedan 

samlas i så kallade systemhandlingar. Tekniska beskrivningar och ritningar är exempel på 

systemhandlingar. I projekteringsskedet beskrivs utseendet på byggnaden i minsta detalj 

genom den så kallade detaljutformningen, som sedan resulterar i färdiga bygghandlingar. 

Allmän Material- och arbetsbeskrivning (AMA) används som beskrivningssystem så att 

bygghandlingarna är lätta att förstå för samtliga aktörer inom byggprocessen. (Toolanen 

2004) 

4.1.4 Upphandlingsskedet 

 

Under detta skede tar beställaren fram ett förfrågningsunderlag (FFU) där man beskriver vad 

som skall utföras av respektive entreprenör. Förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk 

respektive administrativ del. Den tekniska delen omfattar ritningar och beskrivningar. Den 

administrativa delen anger vilka regler som gäller mellan beställare och entreprenör, samt 

innehåller beskrivningar om hur entreprenaden och upphandlingen skall gå till. Utifrån 

FFU:et lämnar flera entreprenörer ett anbud till beställaren efter att ha räknat fram ett pris på 

arbetet som skall utföras och därefter prövar beställaren de olika anbuden och väljer de 

entreprenörer som framfört bäst pris eller bäst förslag. (Toolanen 2004) 

4.1.5 Byggskedet 

 

Efter att entreprenörer och entreprenadform är vald så startar byggskedet. I byggskedet är 

flera företag och yrkeskategorier involverade och arbetsbeskrivningarna finns definierade i de 

så kallade AMA-dokumenten. Entreprenörer, ibland även byggherren, beställer det material 

som behövs till bygget. Under byggskedet inleds produktionen där samtliga byggmoment 

färdigställs, så som exempelvis mark- och grundläggningsarbeten, stombyggnad, 

fasadbeklädnad etc. Efter att huset är färdigställt sker ett antal kontroller, besiktningar och 

provningar för att säkerställa att byggnaden besitter rätt kvalitet i samtliga byggdelar, samt att 

målen och kraven uppfylls. (Toolanen 2004) 

4.1.6 Förvaltningsskedet 

 

I byggprocessens sista skede så tas byggnaden i drift och konsumenterna flyttar in. 

Fastighetsägaren står för drift och underhåll av fastigheten. Ibland kan om- och tillbyggnader 

bli aktuella ifall behoven kring byggnaden ändras med tiden. Förvaltningen av byggnaden 

löper fram tills dess att byggnaden skall rivas. (Svensk byggtjänst u.å.) 
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4.2 Plan och bygglagen 

 

För att planlägga mark, vatten och byggande finns bestämmelser i plan och bygglagen (PBL). 

Lagen syftar till att: 

 

“Med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden”. (Boverket 2014) 

 

Plan och bygglagen innehåller tre typer av planer gällande bestämmelser vilka är: 

regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner. 

 

Regionplanering är främst aktuell i storstadsregionerna flertalet kommuner förväntas beröras 

av övergripande bebyggelse och infrastrukturfrågor. Planen används för att integrera 

planeringen i flertalet kommuner gällande grönområden, trafikleder och bebyggelse. (Kalbro 

et al. 2012) 

 

Översiktsplanen skall innefatta grunddragen i markanvändning och bebyggelser. Planen ligger 

sedan till grund för bland annat detaljplaner och andra efterföljande planer och beslut. Det är 

Sveriges kommuner, enligt PBL, som är skyldiga till att upprätta både översiktsplaner och 

detaljplaner. (Kalbro och Lindgren 2015) 

 

Detaljplanen är rättsligt bindande för myndigheter och enskilda. Kommunerna ansvarar för att 

detaljplaner omfattar bestämmelser som ingår inom ramarna av det som innehåller lagstöd. 

Tillåtet innehåll avgränsas av kommunen i relation till staten och till de markägare m.fl. som 

berörs av planen. (Boverket 2008) 

4.3 Markanvisning 

 

Definitionen av markanvisning innebär att en aktör förhandlar med staden om att köpa 

kommunägd mark för att genomföra en nybyggnation. Detta görs under en bestämd tid och på 

bestämda förutsättningar. Därefter fattar fastighetsnämnden ett beslut om att godkänna 

markanvisning för det specifika objektet. Varpå ett markanvisningsavtal upprättas och aktören 

godkänner de förutsättningar som gäller för markanvisningen. (Kullander 2017 och Göteborgs 

stad 2016)  

 

Tekniska krav, storlek, markpris och kostnader är faktorer som regleras i markanvisnings 

avtal. Syftet med markanvisningar är att skapa konkurrens som gynnar för att uppnå rimliga 

boendekostnader i bebyggelse med hög kvalité och blandade upplåtelseformer. Det leder till 

att byggherrar får en möjlighet att medverka i utvecklingen av bebyggelsen. (Malmö stad 

2007) 
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Genom ett föravtal ges aktören möjlighet att undersöka förutsättningarna för byggnation av 

bostäder på kommunal mark. (Loodh 2017) 

4.3.1 Genomförandeavtal 

 

Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp på avtal som regelmässigt används då 

byggherrar/exploatörer uppför byggnationer av bostäder. Kommun och byggherre tecknar 

avtal som preciserar partners rättigheter och skyldigheter gentemot varandra (Kalbro och 

Lindgren 2015). Enligt Johansson och Karlsson (2015) och Loodh (2017) tecknas ett 

markanvisningsavtal för att reglera genomförandet av en detaljplan eller en del av en 

detaljplan. 

 

Vidare skriver Johansson och Karlsson (2015) att skillnaden mellan exploateringsavtal och 

markanvisningsavtal är att kommunen i ett markanvisningsavtal äger marken. Vid ett 

exploateringsavtal så äger exploatören marken men kommunen har planmonopol på marken, 

vilket innebär att enbart kommunen får anta detaljplaner och att ingen kan forcera kommunen 

till att anta en detaljplan. Johansson och Karlsson (2015) skriver att syftet med 

genomförandeavtalet är att det skall vara tydligt mellan kommun och exploatör vem som skall 

finansiera och vem som skall bebygga vad. 

 

Kommunen kan till sin fördel använda sig av planmonopolet för att få byggherren att 

acceptera kommunens förslag och med sitt övertag, få byggherren att bekosta olika allmänna 

anläggningar som skall uppföras inom exploateringsområdet. (Johansson och Karlsson 2015) 

4.3.2 Markanvisningstävling 

 

Vid markanvisningstävlingar är skisser mer avancerade då man, för ett visst område, försöker 

eftersträva eller leva upp till särskilda kriterier, exempelvis energi-, miljö- eller 

gestaltningskriterier. Markanvisningstävling används då andra faktorer än enbart pris bedöms. 

(Statskontoret 2012) 

4.3.3 Jämförelseförfarande 

 

Appliceras genom att fastighetskontoret samt andra berörda kommunala förvaltningar och 

intressenter tar fram ett förfrågningsunderlag som innefattar en kravspecifikation för det 

specifika objektet. När förfrågningsunderlagen har applicerats kan byggherrarna ta del utav 

det. Väcker förfrågningsunderlaget intresse hos byggherrarna kan dem lämna in anbud som 

stämmer överens med förfrågningsunderlaget. De anbud som lämnas in granskas och bedöms 

av fastighetskontoret som nominerar de olika byggherrarna där slutligen fastighetsnämnden 

utser vinnaren. (Statskontoret 2012) 

4.3.4 Direktanvisning 
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Appliceras genom att fastighetskontoret samt andra berörda kommunala förvaltningar och 

intressenter tar fram ett förfrågningsunderlag som innefattar en kravspecifikation för det 

specifika objektet. När förfrågningsunderlagen har applicerats kan byggherrarna ta del utav 

det. Väcker förfrågningsunderlaget intresse hos byggherrarna kan dem lämna in anbud som 

stämmer överens med förfrågningsunderlaget. De anbud som lämnas in granskas och bedöms 

av fastighetskontoret som nominerar de olika byggherrarna där slutligen fastighetsnämnden 

utser vinnaren. (Statskontoret 2012) 

4.4 Entreprenadformer 

 

Att välja en relevant entreprenadform är ett viktigt val vid entreprenadupphandling. Några 

faktorer som påverkar beställarens val av entreprenadform kan vara projekttid, ekonomi, 

risktagande, kvalité, val av arbetssätt mm. Kriterierna är många och det gäller att avgöra vilka 

av dessa har mest betydelse och passar bäst för det enskilda projektet. De två vanligaste 

upphandlingsformen i svensk byggbransch är utförandeentreprenad och totalentreprenad. 

(Eriksson och Hane 2014) 

4.4.1 Totalentreprenad 

 

I en totalentreprenad fastställer beställaren sina funktionskrav och programhandlingar sedan 

är det upp till totalentreprenören att klarlägga och utforma de befordrade arbetsutförandet. De 

funktionskrav som beställaren har specificerat i sitt förfrågningsunderlag ligger till grund för 

entreprenadens utförande. Totalentreprenören har ansvaret för projekteringen och utförandet 

samt att ingå avtal med konsulter och underentreprenörer. ABT 06 är ämnad för 

totalentreprenader. (Eriksson och Hane 2014) 

 

Fördelen med totalentreprenad är att beställarens riskfördelning minskar i och med att den 

endast har en part att vända sig emot vid eventuella fel. Andra fördelar är att en 

totalentreprenad ökar verkningsgraden på byggena då ett kunskapsutbyte sker mellan 

entreprenörer och konsulter. Entreprenörernas produktions erfarenheter under 

projekteringsskedet utmynnar i tids- och kostnadseffektivitet. (Eriksson och Hane 2014) 

 

En nackdel med totalentreprenad är att det ställs högre krav på entreprenörens kunskap och 

erfarenheter än tex vid utförandeentreprenad, det på grund av att det finns få entreprenörer 

som har tillräckligt med kompetens och kapacitet för utförande av totalentreprenad. Det kan 

leda till att de entreprenörer i Sverige med mindre kapacitet & erfarenhet bromsar upp sin 

utveckling, samtidigt som det främjar de redan stora entreprenadföretagen och utländska 

företag att etablera sig i Sverige. En annan nackdel är att entreprenörer lägger ner stora 

resurser på kalkylering och en viss förprojektering för att kunna lämna anbud, trots att det 

endast är ett anbud av flera som är gynnsamt och leder till fortsatt arbete. Detta innebär stora 

resursslöserier för entreprenadföretagen och kan leda till färre anbudsförslag. (Eriksson och 

Hane 2014) 
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4.4.2 Utförandeentreprenad 

 

Utförande entreprenad innebär att beställare har funktions- och projekteringsansvar, medan 

entreprenören har utförandeansvar. Beställaren tar fram tekniska lösningar som i detalj 

beskriver vad som skall utföras och bestämmer kvaliteten på det specifika byggobjektet och 

sist överlämnas beskrivningarna till entreprenören. Beställaren tar fram tekniska lösningar 

med hjälp av konsulter inom varje verksamhetsområde. (Eriksson och Hane 2014) 

 

Fördelen för entreprenörer med utförandeentreprenad är att beställaren bär hela ansvaret för 

byggobjektets lämplighet, i princip har entreprenadföretaget endast i uppgift att utföra det som 

står i kontraktshandlingarna. Annan fördel är att entreprenörernas anbudsarbete blir betydligt 

mindre än i totalentreprenad då beställarens projekteringsarbete redogörs i 

förfrågningsunderlaget. (Eriksson och Hane 2014) 

 

En nackdel med utförandeentreprenad är vid ändrade omständigheter och villkor, frambringar 

stora kostnader då den specifika konsulten oftast gått vidare till nästa projekt. Extra 

kostnadskrävande vid stora projekt då revideringsarbete och nya tekniska lösningar måste tas 

fram. Annan nackdel är att entreprenörernas nyskapande avtar då beställaren fastställer alla 

tekniska lösningar. (Eriksson och Hane 2014) 

4.4.3 Delad entreprenad 

 

I en delad entreprenad avtalar beställaren med flera entreprenörer som på så sätt blir 

sidoentreprenörer till varandra, dessa sidoentreprenörer har inte avtal med varandra utan 

endast med beställaren. (Johansson 2013) 

4.4.4 Generalentreprenad 

 

I en generalentreprenad avtalar beställaren med en entreprenör som sedan avtalar med andra 

underleverantörer.  Vid en generalentreprenad ansvarar generalentreprenören för hela 

produktionen förhållande till beställaren. Det är beställaren som ansvarar för erforderliga 

underentreprenader. (Johansson 2013) 

4.4.5 Samordnad generalentreprenad 

 

Samordnad generalentreprenad är en blandning mellan delad entreprenad och 

generalentreprenad. Först avtalar beställaren med olika entreprenörer men överlåter sedan 

upphandlingen av underentreprenaderna till en generalentrepenör som sedan ansvarar ensamt 

gentemot beställaren. (Johansson 2013) 

4.5 Ersättningsformer 

 

De flesta entreprenader påbörjas genom en upphandling, det är den kommande beställaren 

som tar första steget och dennes idéer och önskemål ger form åt ett förfrågningsunderlag. Den 
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avtalade ersättningsformen tas fram och den anger hur entreprenören får betalt för det utförda 

arbetet. Ersättningsformer kan delas upp i två huvudkategorier fast pris och löpande räkning. 

Valet av ersättningsform grundar sig till stor del på ekonomiska förutsättningar och 

överväganden. (Källenius 1960) 

4.5.1 Fast pris 

 

Vid entreprenadarbeten är den vanligaste ersättningsformen fast pris. Med fast pris menas att 

entreprenören och beställaren kommit överens om en totalsumma som ersättning för det 

kontrakterade arbetet där alla omkostnader inkluderas. AB 04 är utformat kring en hypotes att 

fast pris är den vanligast förekommande ersättningsformen. (Höök 2008) 

 

För att fast pris skall kunna tillämpas är det viktigt att förfrågningsunderlaget är väl utarbetat 

och begripligt för att entreprenören skall kunna göra en pålitlig och noggrann kalkyl över de 

viktiga kostnaderna. (Persson och Strindlund 2014) 

 

Fast pris fastställs med eller utan indexreglering. Indexreglering betyder att kostnaderna 

justeras efter penningvärdets variation. Vid upphandling av fast pris med indexreglering 

innebär det att entreprenören får ersättning för kostnadsökningar under kontraktstiden. 

Exempel på kostnadsökningar som kan tillkomma är material- och lönekostnader. Fast pris 

med indexreglering är vanligt vid längre byggprojekt då risken för försämring av 

penningvärdet är större. Däremot krävs det en tydlig punkt i anbudet som betonar eventuella 

kostnadsökningarna och vad som ingår i det fasta priset för projektet. (Söderberg 2011; 

Persson och Strindlund 2014) 

 

4.5.2 Löpande räkning 

 

Ersättning enligt löpande räkning innebär att beställaren betalar de kostnader entreprenören 

haft för att utföra arbetet eller gången tid. Det betyder att det slutliga priset visas först i 

efterhand eller när det kontrakterade arbetet är utfört. Värdet av utförda arbeten bestäms enligt 

självkostnadsprincipen som regleras av AB 04. (Höök 2008) 

 

Det finns olika varianter på löpande räkning, en variant är att man sammanlänkar fast pris och 

löpande räkning, vilket kallas för löpande räkning med takpris. Takpris innebär att man 

avtalar ersättningen enligt löpande räkning men att det inte får överstiga ett bestämt pris, 

vilket kallas för takpris. (Johansson 2007) 

4.6 Byggherre 

 

En byggherre är den som på egen hand verkställer eller låter verkställa projekterings-, 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren kan även vara en juridisk person som till 

exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet och 

behöver alltså inte vara en fysisk person. (Boverket 2016) 
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Byggherren har som uppgift att garantera finansieringen för objektet, förvärva mark för 

objektet samt ingå avtal med konsulter och entreprenörer. (Révai 2012) 

 

Det är byggherrens ansvar att se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL (plan-och 

bygglagen). Viktiga uppgifter som en byggherre har är att kontroller och provningar utförs 

och att dessa har med arbetsmiljön att göra, exempelvis att ta fram en AMP-plan 

(arbetsmiljöplan) och se till att den följs. Byggherren ser till att tänkbara lov och tekniska krav 

uppfylls, dvs byggherren ser till handlingar som kräver lov eller anmälan inte påbörjas förrän 

allting har beviljats och fått klartecken. Byggherren ansvarar även för att en kontrollplan 

upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden. Det är byggherren som har fulla ansvaret att 

lagar, förordningar och föreskrifter följs. (Boverket 2016) 

4.7 Produktionskostnader 

 

Termen produktionskostnader menar Yngvesson et al. (2000) avser alla kostnader som en 

byggherre måste motsätta sig för att huset slutligen skall stå på plats. Utöver kostnaden att 

uppföra en byggnad, tillkommer även kostnader för grundläggning, konsultarvoden, tomten 

och räntor m.m.  

 

Produktionskostnader avser den totala kostnaden att genomföra ett byggprojekt genom hela 

byggprocessen. Faktorer som ingår i byggprocessen är markförvärv, kommunala avgifter, 

projektering, besiktning, garantier, entreprenadarbeten etc. Dessa bildar den totala 

produktionskostnaden och kan delas upp i fyra delar, vilka är moms, markkostnader, 

byggherrekostnader och byggkostnader (se Figur 7). (Sveriges byggindustrier 2015) 

 
Figur 7 - Fördelning av total produktionskostnad 

Byggherrens egen administration, projektering och räntekostnader är de huvudsakliga 

kostnaderna som förekommer för en byggherre. I byggkostnader ingår mark- och 

schaktningsarbeten, finplanering av marken och uppförandet av byggnaden. Inom 

byggkostnader tas även hänsyn till anslutningskostnader för fjärrvärme, el och kabel-tv. 
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Byggherre- och markkostnader är en omfattande del av den totala produktionskostnaden. 

(Sveriges byggindustrier 2015) 
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5 EMPIRI 

 

Resultatet består av empirimaterial som sammanställts genom ett antal kvalitativa intervjuer 

och även resultatrapporter som tagit fram av företag X. De teoretiska ramverken ligger till 

grund för det insamlade materialet som syftar till att besvara studiens frågeställningar. 

Intervjuerna kopplas ihop och relevanta svar lyfts fram för att få en förståelse för studiens 

problematik. 

5.1 Sammanställning av intervjusvar som berör 

byggherrefrågorna 

 

Nedan presenteras intervjusvaren som har kollekterats från de olika byggherrarna. De tre 

byggherrarna som intervjuades var byggherre för något av de tre nybyggnationsprojekten som 

finns belägna i de tre olika kommunerna.   

5.1.1 Byggherrens roll i byggprocessen 

 

De tre respondenterna som intervjuats har varit verksamma i byggbranschen under lång tid 

och haft olika roller genom åren. Den gemensamma nämnaren för de tre intervjuade 

personerna är att de har agerat som ombud för byggherren mellan 8–15 år. Under dessa år har 

respondenterna i fråga deltagit i flera Nybyggnationsprojekt, ungefär 7–11 st stycken och har 

bedrivit projekt i flera kommuner. Bland dessa projekt har respondenterna agerat som ombud 

för byggherren i var och ett utav de tre avgränsade nybyggnationsprojekten i vår studie. 

 

Samtliga intervjuade byggherrar förklarar byggherrerollen som att det är den privatperson, 

eller exempelvis entreprenadföretag, som låter uppföra en byggnad. En av respondenterna 

berättar att det ibland är viktigare som byggherre att skapa goda relationer och ha 

återkommande kunder, snarare än att “krama ur varje krona “ur beställaren. Byggherren från 

Alingsås kommun beskriver begreppet “låter uppföra en byggnad” på följande vis: 

 

“Om ni behöver 1000 m2 industrilokal och så vet ni inte hur man skall göra detta, ni kan vara 

jätteduktiga på lagerverksamhet, men har ingen aning om hur man bygger verksamheten, då går man 

till någon som kan detta och åtar sig rollen som byggherre, men egentligen är det ni som är byggherrar 

eftersom att ni låter uppföra byggnaden” (Byggherre Alingsås kommun). 

 

Byggherren från Trollhättans kommun förklarar att man som byggherre tar ett helhetsansvar i 

byggnationsprojekt och förklarar bland annat att: 

 

”Som byggherre har man ett väldigt stort ansvar eftersom man tar hand om så många olika saker under 

byggprocessen. Det är byggherren som ser till att exempelvis kontroller genomförs och detta innebär ju 

att jag som byggherre har ett väldigt stort ansvar.” (byggherre Trollhättans kommun) 
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5.1.2 Förekommande kostnader 

 

Intervjupersonen från Alingsås kommun inleder svaret på frågan om förekommande 

kostnader på följande sätt: 

 

“ja, vilka kostnader förekommer inte? “(Byggherre Alingsås kommun) 

 

Det börjar redan i idé skedet där respondenterna betonar att det kostar att marknadsföra och 

vidareutveckla idén. Under den inledande fas i byggprocessen, som även kallas idéfasen, 

förekommer faktorer som markkostnad, planläggningskostnad och myndighetsavgifter. En av 

byggherrarna förklarar att myndighetsdelen är en jättestor del av kostnader inom 

byggprocessen. Myndighetsdelen, består av bland annat en detaljplan som tar 2–5 år att 

genomföra. Detaljplanen innehåller utredningar kring miljöfarlighet, buller, tillgänglighet, hur 

mycket som skall byggas och estetik. När en detaljplan finns fastställd så minskar risken för 

byggherren vilket i sin tur leder till mindre kostnader. Kraven på detaljplan återfinns i 

boverkets byggregler och kommunen utreder ifall punkterna kan tillgodoses. Följande citat 

följer från intervjuade personen i Alingsås:  

 

“Detaljplanekostnader är en stor utredningskostnad och att det tar så lång tid kostar ju pengar. Tid och 

utredningar kostar”. (Byggherre Alingsås kommun) 

 

När detaljplanen är fastställd så skall det projekteras vilket innebär projekteringskostnader och 

under byggnationen så förekommer kostnader som är oundvikliga. När nybyggnationer sker i 

storstadsorter så är utrymmet begränsat och kraven skärpta, vilket leder till högre kostnader i 

produktionen. Exempelvis för vissa områden i Göteborg finns det speciella miljökrav som 

måste tillgodoses vilket för aktörer inom byggprocessen leder till ökade kostnader, då 

projekteringen tar längre tid. Då utrymmet är begränsat i storstadsområden så blir 

tillgänglighetskraven svårare att uppfylla, vilket också ökar kostnaderna för projektering och 

produktion av en bostadsrätt. 

 

Gemensamt uttalar sig byggherrarna att “huset kostar vad det kostar” och det enda som kan 

variera är marken och prisförväntan. Byggherren från Alingsås kommun menar att oavsett 

geografiskt läge så kostar det lika mycket att bygga en bostadsrätt, det som skiljer är vad 

kunden är villig att betala. Å andra sidan förklarar byggherren från Göteborg att ju närmare en 

centralort man bygger desto dyrare är de att bygga, eftersom marken blir dyrare och 

byggnationsprocessen blir mer komplicerad. Gemensamt för de tre byggherrarna är att de 

betonar att de inte lönar sig för företag att bygga på små ställen, då marknaden inte är särskilt 

attraktiv och det inte finns någon betalningsvilja. 

 

Vid slutskedet och efter byggprocessen ingår garantiansvar, vilket i sig är en kostnad, men 

inte för byggherren, eftersom det ingår i det avtalet med entreprenad. Byggherrarna påpekar 

att det alltid tillkommer kostnader i form av att man tänkt annorlunda eller fel under 

byggprocessen, vilket uppgår till viss procent per nybyggnationsprojekt. 
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Några faktorer som är avgörande för att hålla nere kostnaderna i byggprocessen menar 

byggherrarna är läget, rätt upphandlingsform och korrekt projektering. 

 

“Generellt ju närmare en centralort i en storstad du kommer desto dyrare är det, det är väldigt mycket 

dyrare mark och mer komplicerat. Det är en stor stad, det är trångt och det är de som är 

kostnadsdrivande”. (Byggherre Göteborgs kommun) 

 

“Det är många kostnader som är kostnadsdrivande, men man måste tänka efter när man projekterar så 

att man ritar på ett så smart sätt som möjligt för att kunna hålla nere kostnaderna så mycket som 

möjligt. Det är alltså viktigt att man projekterar rätt. Jag tycker att det är jätteviktigt med rätt 

upphandlingsform och jag tror stenhårt på totalentreprenad, om man lyckas hitta en bra partner. 

“(Byggherre Göteborgs kommun) 

 

Sammanfattningsvis förklarar respondenten att om det går att bygga billigare så tjänar 

byggherren mer pengar. Bostadsmarknaden är en marknad där alla aktörer försöker 

konkurrera för att i slutändan tjäna så mycket pengar det går utifrån konjunktursituationen. 

5.1.3 Kommunens roll och krav på byggherren 

 

Som byggherre finns det saker att förhålla sig till, exempelvis tillgänglighetskrav för en 

bostad. Respondenterna från de tre kommunerna berättar att kommunerna har baskrav som 

skall följas, medan större kommuner har ytterligare krav, samtidigt som byggherrarna i 

samråd med aktörer i byggprocessen kan välja att utveckla särskilda riktlinjer som gynnar 

miljön. Dessutom förklarar de att byggreglerna har skärpts, vilket i sig leder till kostnader för 

bland annat byggherren. Intervjupersonen från Alingsås kommun förklarar att kraven är lika 

skärpta oavsett geografiskt läge, men att det förekommer “gråzoner” i vissa kommuner, vilket 

innebär att det är lättare att ta sig igenom kraven då det istället är fråga om “bör” och inte 

“skall”. Med de riktlinjer som kommunen tillhandahåller så kan byggherrens arbete begränsas 

och försvåras. 

5.1.4 Relation med mäklare 

 

Byggherren vänder sig till mäklaren för att mäklaren möter marknaden och vet vad människor 

är redo att betala för en bostadsrätt. Samtliga byggherrar från de berörda kommunerna anser 

att man oftast pratar med flertalet mäklare i ett byggprojekt. Respondenterna förklarar att en 

mäklare kommer in så tidigt som möjligt i byggprocessen. 

 

“Säg att det exempelvis finns en färdig detaljplan i Angered för att bygga 40 bostäder. Hur skall jag få 

reda på om det är något ställe som någon vill bo på? Beror detta på priset? Det är då vi går till 

mäklaren. Man kan lyssna runt på olika ställen, men det räcker inte med en mäklare, utan man måste 

gå till flera olika för att stämma av prisbilden”.  (Byggherre Alingsås kommun) 

 

“Mäklarna är med väldigt tidigt i projektet, så fort vi har ritat upp huset och vet hur många och vilka 

lägenheter det rör sig om kommer mäklaren in i processen. Vi jobbar med våra mäklare i tidigt skede 

då de har bra koll på marknaden”. (Byggherre Göteborgs kommun) 
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5.2 Sammanställning av intervjusvar som berör markfrågorna 

 

Nedan presenteras intervjusvaren som har samlats från de olika personerna från de tre lika 

kommunerna Göteborg, Trollhättan och Alingsås. Samtliga respondenter har på något sätt haft 

koppling till de tre berörda projekten, vad gäller markfrågor 

5.2.1 Tillvägagångssätt för markanvisning 

 

Vid frågan om tillvägagångssätt för markanvisning så skiljer sig inte svaren åt markant. Alla 

tre intervjuade personer från respektive kommun förklarar tillvägagångssättet likadant men att 

det finns vissa riktlinjer i kommunerna som kan skilja sig åt. Respondenterna berättar att det 

finns olika tillvägagångssätt för att bli tilldelad en mark, vilka bland annat är 

markanvisningstävlingar, direktanvisning och jämförelseförfarande, som är snarlikt med 

anbudsförfarande. Vidare förklarar personerna att kommunerna i sina riktlinjer inte har 

redovisat hur priset bestäms men påpekar att de inte kan sälja till annat än marknadsvärdet 

och att detta styrs via lagstiftning, som innefattar att kommunerna inte får gynna någon genom 

att sälja ett markområde under marknadsvärdet, som intervjuperson 6 påpekar har skärpts 

sedan 2013. 

 

I Trollhättans kommun är det inte alltid priset som avgör tillvägagångssättet, utan det finns 

andra viktiga faktorer som man kan tävla genom, exempelvis via trähusbyggnader, social 

hållbarhet, gestaltningsfrågor etc. i Alingsås kommun är det inte heller alltid tävling via pris 

utan ibland är det ett fast pris och då ser kommunen istället över att exploatören uppfyller 

angivna villkor. 

5.2.2 Kostnadsdrivande faktorer och prissättning för mark 

 

Samtliga intervjuade personer som har svarat på frågorna som berör kostnader och priset för 

mark berättar att kommunerna utgår från marknadsvärdet vid försäljning av markområden. 

Vidare förklarar respondenterna att läget är en avgörande faktor för vad marken kommer att 

kosta, eftersom marknaden värderas till ett högre pris om den är belägen centralt, i större 

kommuner eller vid ett allmänt attraktivare område att bygga på. 

 

Respondenterna förklarar följande: 

 

“När vi säljer mark så är det marknadsvärdet som är det vi skall sälja till. Marknadsvärdet är det 

sannolika värde som någon vill betala på en öppen och fri marknad”. (Mark- intervjuperson 

Trollhättan) 

 

“Vi säljer till marknadsvärde. Olika marknadsfaktorer påverkar såsom direktavkastningskrav, 

upplåtelseform, exploaterings förutsättningar m.m.”. (Mark- intervjuperson Göteborg) 

 

Både Trollhättan och Alingsås kommun förklarar att detaljplanen styr vad ett markområde 

kommer att kosta, samt att hänsyn tas till vad som kommer att byggas på det specifika 
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området. Samtliga kommuner lyfter fram att det finns auktoriserade 

fastighetsvärderingsfirmor som upphandlas, i syfte att få fram ett pris som följer 

marknadsvärdet. Värderingsfirman utgår från områdespriser, det vill säga vad markområden 

har sålts för tidigare i det berörda området.  

 

Fokus på marknadsvärdet i Alingsås har förändrats på senare år i och med att antalet värderare 

har ökat. Den intervjuade personen förklarar att: 

 

“Tidigare kunde vi nästan sitta och förhandla lite mer utifrån känsla, men nu är det mycket mer 

värderare med i det här. Det blir fokus på marknadsvärdet på ett annat sätt.” (Mark- intervjuperson 

Alingsås) 

5.3 Sammanställning av intervjusvar från mäklare 

 

Nedan redovisas intervjusvaren som har samlats från mäklarna i de tre olika kommunerna 

som bland annat innehåller priser för de berörda projekten. De intervjuade personerna har 

deltagit i försäljningsprocessen för de tre olika nybyggnadsprojekten.  

5.3.1 Mäklarens roll i byggprocessen 

 

Beroende på vilken aktör som genomför byggnationen så variera stadiet då mäklaren kommer 

in i byggprocessen. Detta påstår samtliga intervjuade mäklare men samtliga är överens om att 

ju tidigare i byggprocessen mäklaren kan komma in, desto enklare är det att värdera bostaden 

korrekt men även ha inflytande över producering av bostäderna. Exempelvis så anser 

mäklaren i Trollhättans kommun att det bästa stadiet att komma in i byggprocessen är när 

planritningar genomförs, alltså i projekteringsskedet. Enligt mäklarna förekommer det att 

byggherren tar kontakt med dem sent i byggprocessen eller försäljningsprocessen, då 

bostaden står klar, redan är prissatt och är redo för försäljning. 

 

Mäklarens roll i byggprocessen är att sälja bostadsrätten och värdera denna utefter flertalet 

faktorer som skall leda till ett korrekt marknadspris. 

5.3.2 Värdering och prissättning av bostadsrätter 

 

Vid värdering av nyproducerade bostadsrätter finns det inga krav utan det sker samråd med de 

som bygger och då försöker en balans uppnås med ett så bra pris som möjligt. När en 

bostadsrätt skall värdesättas ser mäklaren över hur mycket andra nybyggnationsprojekt har 

sålts för tidigare i området utifrån kvadratmeterpris, vilket även kallas ortspris. 

 

Mäklarna är eniga om att läget är den absolut avgörande faktorn vid prissättning av 

bostadsrätter och att försök görs kring identifiering av målgrupp som förväntas nyttja 

bostaden. Vidare ser mäklaren över vilka faciliteter och andra värdeökande faktorer som finns 

tillgängliga i området och därefter sätts ett pris. 
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Gemensamt förklarar respondenterna att det är mycket svårt att prissätta en nybyggnation av 

bostadsrätter, dels eftersom försäljningen oftast ligger såpass långt fram i tiden, ibland 

uppemot 2 år, men även då framtidens marknadsvärde kan vara okänd. Vid prissättning av 

nyproducerade bostadsrätter underlättar det att mäklaren har god känsla kring marknaden. 

 

Vidare förklarar samtliga mäklare att försäljning av nyproduktion sker genom fast pris, vilket 

kan leda till missvisande prissättningar, då mäklaren är ovetande av vad konsumenterna är 

villiga att betala. 

 

Slutligen förklarar mäklarna att när ett fast pris har fastställts, så går denna inte att ändra på. 

Detta leder till att mäklaren har svårt att hitta en balansgång vid prissättningen av 

nyproducerade bostadsrätter och vill därav komma in tidigt i byggprocessen.  

 

Samtliga mäklare presenterar första försäljningspriset per kvadratmeter för de olika 

nybyggnationsprojekten i respektive kommun. Priserna är nettopriser, vilket innebär att moms 

är inkluderat. 

 

• Trollhättan - 23 500 kr/kvm 

• Göteborg - 65 000 kr/kvm 

• Alingsås - 38 300 kr/kvm 

5.4 Sammanställning av resultatrapporter 

 

I de kommande avsnitten presenteras resultatrapporter, projektkostnader, de största 

underentreprenörskostnader och produktionskostnader 

5.4.1 Resultatrapporter och projektkostnader 

 

Nedanstående tabell visar intäkter, projektkostnader och beräknat resultat för de tre valda 

nybyggnationsprojekten i Alingsås, Trollhättan och Göteborg. 

 
Tabell 1 – Resultatrapporter, projektkostnader för nybyggnationsprojekten i de tre valda kommunerna 

Nybyggnationsprojekt Alingsås Trollhättan Göteborg 

    

Totala intäkter 

 

 

18 682 236kr 26 654 211kr 189 468 830kr 

 

 

Projektkostnader 

   

 

Ankomstregistrering – kr – kr 427 018kr 
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Byggmaterial 2 385 028kr 2 615 988kr 9 755 997kr 

Sammansatta byggvaror 2 028 293kr 4 029 091kr 28 677 938kr 

Underentreprenörer 6 071 519kr 9 357 455kr 101 666 672kr 

Projektering, konsulter mm 415 431kr 1 003 822kr 5 189 336kr 

Arbetsplatsomkostnader 2 732 448kr 3 490 956kr 22 681 717kr 

Fastighetsutveckling – kr – kr 136 634kr 

Övriga rörelsekostnader 12 023kr 200 504kr 531 762kr 

Personalkostnader 4 126 964kr 5 203 113kr 20 620 444kr 

    

Summa projektkostnader 17 771 706kr 25 900 928kr 189 687 518kr 

Beräknat resultat 910 530kr 753 283kr – 218 688kr 

 

 

Nybyggnationsprojektet i Alingsås intäkter uppgick till 18 682 236 kronor vilket motsvarar 

vad företaget X tagit betalt för projektet. Den totala projektkostnaden uppgick till 17 771 706 

kronor, det beräknade resultatet blev 910 5230 kronor. Den största projektkostnaden utgörs av 

underentreprenörens kostnad som uppgick till 6 071 519 kronor vilket motsvarar 34,2 % av 

den totala projekteringskostnaden. (se Tabell 1) 

 

Nybyggnationsprojektet i Trollhättan intäkter uppgick till 26 654 211 kronor vilket motsvarar 

vad företaget X tagit betalt för projektet. Den totala projektkostnaden uppgick till 25 900 928 

kronor, det beräknade resultatet blev 753 283 kronor. Den största projektkostnaden utgörs av 

underentreprenörens kostnad som uppgick till 9 357 455 kronor vilket motsvarar 36,1 % av 

den totala projekteringskostnaden. (se Tabell 1) 

 

Nybyggnationsprojektets intäkter i Göteborg uppgick till 189 468 839 kronor vilket motsvarar 

vad företaget X tagit betalt för projektet. Den totala projektkostnaden uppgick till 189 687 518 

kronor. Det beräknade slutresultatet blev minus 218 688 kronor vilket beror på att affären inte 

är slutreglerad. När affären är färdigreglerad kommer det beräknade resultatet uppgå till ett 

positivt värde. Den största projektkostnaden utgörs av underentreprenörens kostnad som 

uppgick till 101 666 672 kronor vilket motsvarar 53,6 % av den totala projekteringskostnaden. 

(se Tabell 1)  
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5.4.2 De största underentreprenörskostnaderna 

 

En sammanställning av kostnader för de tre största underentreprenörernas (UE) arbeten 

presenteras, vilka är mark, el och VVS. Resultatet visar att dem utvalda UE arbeten skiljer sig 

åt i pris per kvadratmeter i de olika kommunerna.  

 
Tabell 2 – Summering av underentreprenörerna MARK, EL och VVS för de tre valda projekten 

Summering nybyggnationsprojekt Alingsås Trollhättan Göteborg 

    

Antal kvadratmeter 948 kvm 1583 kvm 6 611 kvm 

 

Total projektkostnad 17 771 706kr 25 900 928kr 189 687 518kr 

Projektkostnad per kvadratmeter 18 747kr 16 362kr 28 693kr 

Kostnad UE MARK 1 116 153kr 1 500 000kr 18 277 894kr 

Kostnad UE MARK per kvadratmeter 1 177kr 948kr 2 765kr 

Kostnad UE EL 829 823kr 1 054 536kr 9 939 863kr 

Kostnad UE EL per kvadratmeter 875kr 666kr 1 504kr 

Kostnad UE VVS 1 112 051kr 1 686 583kr 8 233 076kr 

Kostnad UE VVS per kvadratmeter 1 173kr 1 065kr 1 245kr 

    

 

Tabell 2 visar kostnaderna för underentreprenörerna MARK, EL och VVS för de tre valda 

projekten i Alingsås, Trollhättan och Göteborg. Kostnaderna för UE per kvadratmeter för de 

tre projekten beräknades genom att de totala kostnaderna för respektive UE, dividerat med 

antalet kvadratmeter. 

 

Den totala arean för nybyggnationsprojektet i Alingsås är 948 kvadratmeter vilket resulterade 

i att den totala projekteringskostnaden uppgick till 18 747 per kvadratmeter. Kostnaderna per 

kvadratmeter för dem största underentreprenörerna MARK, EL och VVS (se Tabell 2) 

uppgick till: 

 

• MARK - 1 177 kronor per kvadratmeter 

• EL - 875 kronor per kvadratmeter 

• VVS - 1 173 kronor per kvadratmeter 
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Den totala arean för nybyggnationsprojektet i Trollhättan är 1583 kvadratmeter vilket 

resulterade i att den totala projekteringskostnaden uppgick till 16 362 kronor per 

kvadratmeter. Kostnaderna per kvadratmeter för dem största underentreprenörerna MARK, 

EL och VVS (se Tabell 2) uppgick till: 

 

• MARK - 948 kronor per kvadratmeter 

• EL - 666 kronor per kvadratmeter 

• VVS - 1 065 kronor per kvadratmeter 

 

Den totala arean för nybyggnationsprojektet i Göteborg är 6611 kvadratmeter vilket 

resulterade i att den totala projekteringskostnaden uppgick till 28 693 kronor per 

kvadratmeter. Kostnaderna per kvadratmeter för dem största underentreprenörerna MARK, 

EL och VVS (se Tabell 2) uppgick till: 

 

• MARK - 2 765 kronor per kvadratmeter 

• EL - 1 504 kronor per kvadratmeter 

• VVS - 1 245 kronor per kvadratmeter 

5.4.3 Procentuell fördelning av produktionskostnader 

 

Produktionskostnaderna som presenteras nedan följer den mall som Sveriges byggindustrier 

har publicerat (se Figur 7). Studiens projektkostnader motsvarar mallens byggkostnader 

framöver. Figurerna visar den totala produktionskostnaden för nybyggnationsprojekten. Det 

blåa området motsvarar projektkostnader och de övriga två grönmarkerade områden 

motsvarar markförvärv och kommunala avgifter, samt byggherrekostnader. Fördelning utgår 

från försäljningspriset per kvadratmeter. 

 
Figur 8 - Produktionskostnad Alingsås 
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Resultatet visar att projektkostnaderna uppgick till 49 % av försäljningspriset per 

kvadratmeter, de resterande 51 % motsvarar markförvärv och kommunala avgifter samt 

byggherrens kostnader (se Figur 8). Resultatet utgår från den mall som Sveriges 

byggindustrier tagit fram för totala produktionskostnaden (se Figur 7). I denna uträkning har 

moms inkluderats i beräkningarna då försäljningspriset av bostadsrätter inkluderar moms. 

Försäljningspriset för nybyggnationsprojektet i Alingsås uppgick till 38 300 kronor per 

kvadratmeter. 

 

 
Figur 9 - Produktionskostnad Trollhättan 

Vid nybyggnationsprojektet i Trollhättan uppgick projektkostnaderna till 70 % av 

försäljningspriset per kvadratmeter. Resterande 30 % omfattar markförvärv och kommunala 

avgifter samt byggherrekostnader (se Figur 9). Resultatet framställs utifrån den mall som 

Sveriges byggindustrier tagit fram för produktionskostnader inom byggprocessen (se Figur 7). 

Då försäljningspriset inkluderar moms, är detta inräknat vid beräkningarna. Försäljningspriset 

för nybyggnationsprojektet i Trollhättan uppgick till 23 500 kronor per kvadratmeter. 
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Figur 10 - Produktionskostnad Göteborg 

I Göteborg uppgick projektkostnaderna till 44 % av försäljningspriset per kvadratmeter. Likt 

de två ovan nämnda nybyggnationsprojekten omfattar resterande procentuell andel 

markförvärv och kommunala avgifter samt byggherrekostnader, vilket uppgick till 56 % (se 

Figur 10). Resultatet utgår från den mall för produktionskostnader som Sveriges 

byggindustrier presenterar (se Figur 7). Försäljningspriset för nybyggnationsprojektet i 

Göteborg uppgick till 65 000 kronor per kvadratmeter. Moms är inkluderat i beräkningen. 
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6 ANALYS 

 

I kommande kapitel sammanställs och utvärderas data samt resultat som förekommit och 

tagits upp i empirikapitlet. Med hjälp av teorierna analyseras resultatet. Intervjusvaren och 

resultatrapporten som framkommit i rapporten kommer att analyseras var för sig gentemot 

teorierna. Slutligen besvaras de forskningsfrågor som presenterades i inledande kapitlet. 

6.1 Utvärdering av byggherrekostnader 

 

Efter att ha rapporterat i teorikapitlet att kostnader som tomtkostnader, avgifter, 

entreprenader, byggherrekostnader etc. förekommer vid byggnation av bostadshus är det 

relativt enkelt att förstå att dessa påverkar slutpriset av en bostad. En av byggherrarna 

konstaterade tidigare i rapporten att myndighetsdelen, som bland annat består av detaljplaner 

är en stor kostnad. Om kommunen fastställer en detaljplan så minskar byggherrens risker och 

kostnader. Vid intervju med personer från kommun fastställs det att detaljplanen bestämmer 

vad ett markområde kommer att kosta. Samtliga respondenter gällande markfrågorna är eniga 

om att det finns fastighetsvärderingsfirmor som upphandlas i syfte att få fram ett markpris 

som följer marknadsvärdet. Fastighetsvärderingsfirmorna påverkar således byggherrens 

kostnader. En orsak till att värderingsfirmor kan påverka byggherrens kostnader är fel 

prissättning på marken. Analys av mäklarnas svar fastställer att det är oerhört svårt att 

prissätta en nybyggnation då försäljningen ligger såpass långt fram i tiden där marknadsvärdet 

kan vara okänt. Detta leder i sin tur till att byggherren får svårt att ta ut maximal vinst och 

således kan det ses som en kostnad för byggherren. 

 

Efter granskning av empirin går det att utläsa att krav och riktlinjer är faktorer som byggherrar 

måste förhålla sig till, vilket innebär en kostnad. Kommunerna tillhandahåller baskrav som 

skall följas, samtidigt som större kommuner har ytterligare krav såsom exempelvis miljökrav. 

För nybyggnationsprojektet i Göteborg fanns det särskilda miljökrav som byggherren var 

tvungen att uppfylla under projekteringsskedet vilket i sin tur påverkar byggkostnaderna. I 

empiridelen fastställdes det att byggkostnaderna för UE MARK per kvadratmeter uppgick till 

1 177 kronor i Alingsås, 948 kronor i Trollhättan och i Göteborg 2 765 kronor. Byggherren i 

Göteborgs kommun förklarade att det fanns rör som gick under jorden där avfall hanterades 

genom vakuum vilket han förklarade var en dyr och komplicerad process att genomföra. 

Kravens betydelse är stor då det visar sig påverka byggkostnaderna, då Göteborg utmärker sig 

från de två andra kommunerna. 

 

Tidigare forskning visar på att det två vanligaste upphandlingsformerna är 

utförandeentreprenad och totalentreprenad (Eriksson och Hane 2014). Om att hålla ner 

byggherrekostnaderna uttryckte sig byggherren i Göteborgs kommun på följande sätt: “Jag 

tycker att det är jätteviktigt med rätt upphandlingsform och jag tror stenhårt på 

totalentreprenad, om man lyckas hitta en bra partner”. Respondenten menar att fördelarna 
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med totalentreprenad är att det hjälper till att hålla nere byggherrekostnaderna och bidrar till 

goda relationer. 

6.2 Utvärdering av mark och kommunala kostnader 

 

Enligt det teoretiska ramverket gällande markanvisning är definitionen att en aktör förhandlar 

med staden om att köpa kommunägd mark för att genomföra en nybyggnation (Kullander 

2017). Detta görs under en bestämd tid och på bestämda förutsättningar. Tillvägagångssätten 

skiljer sig åt gång till gång och de olika metoderna är markanvisningstävling, 

jämförelseförfarande och direktanvisning (Statskontoret 2012). Efter att noga undersökt 

empirin kan det fastställas att tillvägagångssätten stämmer in på verkligheten men att vissa 

kommuner har särskilda riktlinjer som kan skilja sig åt. Oavsett om kommunerna har vissa 

riktlinjer kan de inte sälja till annat än marknadsvärdet eftersom detta regleras via lagstiftning. 

Oberoende av tillvägagångssättet får kommunen vare sig bekosta eller gynna någon genom att 

sälja ett markområde under marknadsvärdet.  

 

Enligt analys av de kostnadsdrivande faktorerna för prissättning av mark kostar marken mer 

om den är belägen centralt, i större kommuner eller vid ett allmänt attraktivare område att 

bygga på. Parallellt med prissättningen är det marknadsvärdet som avgör hur mycket marken 

kommer att kosta och marknadsvärdet innebär det sannolika värde som någon är villig att 

betala på en öppen och fri marknad. 

6.3 Utvärdering av byggkostnader 

 

Studiens empiri har utvärderats och projektkostnaderna per kvadratmeter har framställts. Ur 

detta har en analys kring kostnader möjliggjorts och resultatet visar att 

nybyggnationsprojektet i Göteborg utmärker sig särskilt. Analysen kopplas till 

respondenternas svar samt resultatrapporterna vilket leder till att en fastställning kan göras att 

större kommuner har högre projektkostnad per kvadratmeter. Projektkostnaderna per 

kvadratmeter uppgick till 18 747 kronor i Alingsås, 16 362 kronor i Trollhättan och 28 693 

kronor i Göteborg. De svar som respondenterna angav i empirin bekräftar att anledningen till 

detta är marknadsvärdet. 

 

Vid analys av resultatrapporterna kan de största kostnadsdrivande aspekterna för 

produktionskostnader fastställas, vilka är underentreprenörer som utgör den största delen av 

projekteringskostnader i samtliga nybyggnationsprojekt som berörs i. I procent uppgick 

underentreprenörer till 34,2% i Alingsås, 36,1 % i Trollhättan och 53,6% i Göteborg av den 

totala projekteringskostnaden arbetet (se Tabell 1). Kostnaden per kvadratmeter för UE 

MARK, UE EL och UE VVS är snarlika i Alingsås och Trollhättan medan kostnaden i 

Göteborg per kvadratmeter är betydligt högre, vilket beror på en attraktiv marknad om man 

utgår från respondenternas svar i empirin.  

 

I avsnitt 1.1 upplyste Boverket att det finns en hel det kostnader som bildar en total 

produktionskostnad vid byggnation av bostadshus och påverkar priset av bostad. Detta 
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bekräftas genom den mall som presenterades i avsnitt 4.7. Efter analys av resultatrapporterna 

och projektkostnaderna för de tre nybyggnationsprojekten (se Figur 8, Figur 9 och Figur 10) 

kan det fastställas att det förekommer en skillnad på byggkostnader, markförvärv och 

kommunala avgifter, samt byggherrekostnader i de tre berörda kommunerna. 

 

Markförvärv och kommunala avgifter samt byggherrekostnader utgör den största procentuella 

andelen av produktionskostnader utifrån försäljningspriset per kvadratmeter och är därmed de 

största kostnadsdrivande aspekterna i Göteborg, vilket kan kopplas till att försäljningspriset av 

en bostadsrätt samtidigt är dyrast i Göteborg. Efter granskning av produktionskostnaderna för 

nybyggnationsprojektet i Trollhättan kan det konstateras att det i detta fall är byggkostnaderna 

som utgör den största procentuella andelen (se Figur 9). Byggherren från Alingsås kommun 

förklarade att det förekommer “gråzoner” i vissa kommuner, vilket innebär att det är lättare att 

ta sig igenom kommunens ställda krav. Gråzonen skulle kunna vara en anledning till att 

markförvärv och kommunala avgifter, samt byggherrekostnader är låga i Trollhättan. Slutlig 

analys förtydligar att det är billigare mark och kommunala avgifter i de mindre kommunerna 

samtidigt som byggherrekostnaderna reduceras. Byggkostnaderna utgör en större procentuell 

andel av försäljningspriset i de områden där det är mindre attraktivt att bygga. 

 

Tidigare i rapporten har en redogörelse genomförts gällande procentuell fördelning av 

markförvärv och kommunala avgifter samt byggherrekostnader för nybyggnationsprojektet i 

Alingsås kommun. Utifrån studien bör procentuella fördelningen följa den som framgick i 

Trollhättan. Anledningen till att den inte gör det är eftersom byggherren i Alingsås förklarade 

vid intervjun att omfattande sprängningsarbeten genomfördes vilket kan ha påverkat 

markförvärvet och kommunala avgifter, som i sin tur påverkar den totala procentuella 

fördelningen av produktionskostnaderna. 
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7 DISKUSSION 

 

I detta kapitel kopplas det insamlade data ihop med egna tankar och diskussioner. Avsnittet 

kommer även beröra hur vägen till målet skulle kunna genomföras på annat sätt för att komma 

till ett mer detaljerat resultat. Slutligen kommer svårigheter som förekommit under studiens 

gång lyftas fram och orsakerna till dessa. 

7.1 Metoddiskussion 

 

Metoden som har valt att användas i denna studie är en fallstudie och intervjuer som följer en 

kvalitativ inriktning. Genom att genomföra en litteraturstudie fick skribenterna den 

nödvändiga baskunskap kring byggprocessen och de andra teorierna som har använts i 

undersökningen. Svårigheterna för denna undersökning var att utforma relevanta 

intervjufrågor utifrån teorierna för att få fram konkreta svar som besvarar frågeställningarna. 

Intervjuerna genomfördes relativt sent i studien men skulle intervjuerna genomföras tidigare i 

arbetet hade svaren kunnat bli mer detaljerade och resultatet annorlunda, genom att 

markpriser för respektive projekten tagits fram med tillämpning av offentlighetsprincipen. I 

denna studie har skribenterna varit nöjda med försäljningspriset. 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns en problematik kring de kostnadsdrivande 

faktorerna i en byggprocess. En av byggherrarna förklarade att en detaljplan kan ta upp till 2–

5 år att genomföra vilket tar tid som i sin tur kostar pengar. Kommunerna förklarar även att 

det finns vissa riktlinjer de måste följa gällande framtagning av detaljplaner vilket är det som 

tar tid i processen. Vår tanke är att om det är möjligt, lätta på de krav och riktlinjer som finns 

gällande detaljplaner för att möjliggöra en snabbare framtagning av detaljplaner och försöka 

generera mer bebyggbar mark som kan säljas till aktörer. Vidare tror vi att mer bebyggbar 

mark leder till fler bostäder, vilket i sin tur leder till att bostadsbristen avtar och att 

försäljningspriset då kan minska, eftersom det finns ett större utbud som kan komplettera den 

höga efterfrågan.  

 

Vidare visar resultaten från intervjuerna att mäklarens roll i byggprocessen är att sälja 

bostadsrätten och värdera den utefter flertalet faktorer som skall leda till ett korrekt 

marknadspris. Samtidigt som mäklaren har den givna rollen i byggprocessen så tror vi att det 

handlar om att alla aktörer skall tjäna så mycket pengar det går vilket vi förmodar leder till att 

försäljnings- och marknadspriset påverkas, eftersom den totala produktionskostnaden 

förmodligen ökar. Som det tidigare nämnts i undersökningen har kommunen planmonopol 

vilket innebär att det endast är dessa som får anta detaljplaner. Detta skulle kunna vara en 

bidragande faktor till de höga kostnaderna, då byggherren kanske måste sänka exempelvis 
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projektkostnader för att själv som aktör i byggprocessen tjäna så mycket pengar det går. Allt 

detta anser vi är ett problem i dagens byggprocess då det påverkar försäljningspriset i hög 

grad. Vi anser inte att själva marknadsvärdet kan påverkas, utan att det snarare finns andra 

kostnadsdrivande faktorer som har effekt på marknadspriset. 

 

Utifrån resultatrapporterna kan vi konstatera att i samtliga nybyggnationsprojekt utgörs den 

största projektkostnaden av underentreprenörer. Även i detta fall tror vi att den höga 

kostnaden beror på att aktörer försöker tjäna så mycket pengar det går eftersom 

marknadsvärdet är så högt på bostäder och då försöker underentreprenörerna förmodligen öka 

sin egen vinst genom att tänja på priset för tjänsten de erbjuder. Vidare kan läsaren i 

resultatdelen betrakta att kostnaderna per kvadratmeter för UE MARK, UE EL och UE VVS 

varierar för de presenterade nybyggnationsprojekten. Variationen bör inte vara så markant per 

kvadratmeter eftersom underentreprenörerna utför samma typ av arbete oberoende av storlek 

på lägenheter. Även i detta fall tror vi att underentreprenörerna i de större kommunerna har 

valt att ta ett högre pris eftersom marknadsvärdet för nybyggnationer är så pass högt och har 

sett möjligheten till större vinstmarginaler. 

 

Resultatrapporterna visade att produktionskostnader för nybyggnationsprojekten i de tre 

berörda kommunerna skiljer sig åt. Markförvärv och kommunala avgifter, samt 

byggherrekostnader uppgår till en större procentuell andel i Alingsås och Göteborg jämfört 

med Trollhättan. För denna studie har det inte varit möjligt att identifiera fördelningen av 

markförvärv och kommunala avgifter, samt byggherrekostnader, då vi varken har några 

exakta siffror på dessa kostnader, men inte heller vet hur fördelningen förhåller sig i andra 

nybyggnationsprojekt. Vi har inkluderat moms i beräkningarna för de tre valda projekten men 

fördelningen av markförvärv och kommunala avgifter samt byggherrekostnaderna har 

förblivit diffus eftersom vi i denna undersökning tagit fram kostnaderna för dessa.  

 

Fördelningen av de totala produktionskostnaderna varierar i de olika kommunerna vilket vi 

tror har att göra med att kommunerna har i högre grad skärpta krav och riktlinjer de måste 

följa vid markanvisningar. De skärpta kraven och riktlinjerna tror vi bidrar till ökade 

kostnader för markförvärv och kommunala avgifter vilket leder till att denna del av 

produktionskostnaderna ökar i procent. Följaktligen ökar den procentuella andelen av 

byggkostnader i Trollhättan då markförvärv och kommunala avgifter, samt 

byggherrekostnader, utgör en mindre procentandel. 

 

Skillnaden i procentandel tror vi beror på att byggprocessen är mer komplicerad i de större 

kommunerna samtidigt som andelen bebyggbar mark med största sannolikhet är begränsad i 

centralorterna. 
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8 SLUTSATS 

 

I kommande kapitel kommer frågeställningarna som togs fram för denna studie att besvaras. 

Resultatet som har varit centralt för arbete kommer att sammanställas och presenteras. 

 

Slutpriset av en nyproducerad bostadsrätt påverkas av marknadsvärdet. Det som styr 

marknadsvärdet är produktionskostnaderna för en bostadsrätt och i produktionskostnader 

ingår markförvärv och kommunala avgifter, byggherrekostnader och byggkostnader. 

Ytterligare faktorer som påverkar marknadsvärdet och slutpriset av en nyproducerad 

bostadsrätt är läget, faciliteter, detaljplaner, kommunens krav och riktlinjer etc. Utifrån 

resultatet och vår egen slutsats så är den största värdepåverkande faktorer för slutpriset av en 

nyproducerad bostadsrättläget men även marknadsvärdet. Med detta angivet så betalar en 

person mer pengar för precis samma bostadsrätt i de centrala delarna av en kommun jämfört 

med vad de betalar i utkanten eftersom de totala produktionskostnaderna är högre. 

 

Det finns flera produktionskostnader som kan ses vara de största kostnadsdrivande faktorerna 

vid försäljning av en bostadsrätt. Det som avgör vilken faktor som är störst av 

produktionskostnaderna är hur den procentuella fördelningen ser ut för nybyggnationsprojekt 

av bostadsrätter. Det finns ingen generell procentuell fördelningen som kan tillämpas då 

kostnadsfördelningen ser olika ut för varje projekt (se Figur 8, Figur 9 och Figur 10). För två 

utav studiens valda nybyggnationsprojekt så utgör markförvärv och kommunala avgifter, samt 

byggherrekostnader den procentuella andelen av de totala produktionskostnaderna. För det 

tredje och sista projektet utgör byggkostnaderna den största delen av de totala 

produktionskostnaderna. 

 

Utav byggkostnaderna utgör underentreprenörer den största kostnaden vilket har presenterats 

tidigare i studien (se Tabell 2). För de utvalda nybyggnationsprojekten som berörs i rapporten 

visade det sig att UE MARK, UE EL & UE VVS är de största posterna av 

underentreprenörens kostnader, oberoende om man talar om kvadratmeterpris eller totalpris. 

8.1 Förslag till vidare studier 

 

Vidare studie som skulle kunna genomföras kring studiens berörda område är att genomgå en 

mer detaljerad granskning av fördelningen av markförvärv och kommunala avgifter samt 

byggherrekostnader genom att få ut priser kring dessa områden. Genom att tillämpa 

offentlighetsprincipen kan vidare studier granska området markförvärv och kommunala 

avgifter, vilket kan bidra till en djupgående undersökning.  

 

Slutligen kan fortsatta studier utformas så att underentreprenörers kostnader analyseras mer 

djupgående vilket kan resultera i att få svar kring varför variationer förekommer i olika 

kommuner. 
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10  FIGURFÖRTECKNING 

 

Figur 1 - Medelpris i tkr i Sverige 

Figur 2 - Visar antalet bostadsrätter i Sverige 

Figur 3 - Visar lägenheterna i kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige 

Figur 4 - Visar genomsnittspriset för markkostnaden vid bebyggelse av bostadsrätter i Sverige 

Figur 5 - Visar genomsnittlig byggkostnad för en bostadsrätt i Sverige 

Figur 6 - Visar genomsnittlig total produktionskostnad för en bostadsrätt i Sverige 

Figur 7 - Fördelning av total produktionskostnad 

Figur 8 - Produktionskostnad Alingsås 

Figur 9 - Produktionskostnad Trollhättan 

Figur 10 - Produktionskostnad Göteborg 
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11 TABELLFÖRTECKNING 

 

Tabell 1 – Resultatrapporter, projektkostnader för nybyggnationsprojekten i de tre valda 

kommunerna 

Tabell 2 – Summering av underentreprenörerna MARK, EL och VVS för de tre valda 

projekten 
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BILAGOR 

 

Intervjufrågor som berör mark 

 

1. Hur går markindelningen/markanvisningen går till? 

 

2. Varför kostar marken så mycket som den gör? Vilka är de kostnadsdrivande 

faktorerna för markpriset? 

 

3. Vad är det som avgör priset, hur resonerar ni? Exempelvis geografi? 

 

4. Finns det någon transparens i systemet, kan alla se priset på marken? Vilka uppgifter 

är offentliga? 

 

Intervjufrågor till byggherrar 

 

1. Hur länge har du agerat som ombud för byggherren? 

 

2. Hur många nybyggnationsprojekt har du deltagit i som byggherre? 

 

3. Har du haft projekt i flera kommuner eller begränsat dig till en? 

 

4. Kan du försöka förklara för oss vad en byggherre har för roll och ansvar i 

byggprocessen? 

 

5. Vilka kostnader förekommer innan, under och efter byggprocessen? 

 

6. Hur tilldelas du som byggherre en markandel för att genomföra byggnationer? 

Skiljer tillvägagångssättet sig åt från gång till gång eller kan man se en upprepning 

av metod? 

 

7. Hur ser du som byggherre på kostnaderna, vilka är de kostnadsdrivande faktorerna 

för en byggherre? 

 

8. Upplever du att kostnaderna varierar om du arbetar med ett projekt beroende på 

exempelvis geografiskt läge eller kan du redogöra för några andra 

kostnadspåverkande faktorer? 

 

9. Hur uppfattar du den allmänna debatten som förekommer kring de höga kostnaderna 

för nyproducerade lägenheter? Påverkas byggherren i sitt beslutsfattande utifrån 

kostnads debatter? 
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10. Har du några krav, eller upplever du några begränsningar i ditt arbete som 

byggherre, gentemot kommunen? 

 

11. Hur och när uppkommer kontakt med mäklare i byggprocessen? 

 

12. Hur kommer man fram till försäljningspriset och vilken roll spelar mäklaren i 

denna?  

 

Intervjufrågor till mäklare 

 

1. Hur ser din roll ut i byggprocessen? I vilket skede kommer du in i bilden vid 

nybyggnation av bostadsrätter? 

 

2. Hur värderar du en nyproducerad bostadsrätt? Finns det några krav som du måste 

följa? 

 

3. Vilka faktorer påverkar prissättningen av en bostadsrätt? Kan du ge några exempel? 

 

4. Hur gick prissättningen för det utvalda nybyggnationsprojektet i kommun till? Hur 

bestämdes första försäljningspriset? 
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