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Sammanfattning 
Sverige räknas till blandekonomierna. Blandekonomin har sin utgångspunkt i 
marknadsekonomin men staten reglerar marknaden till viss del. Detta gäller också för 
bostadsmarknaden. Så utgångspunkten är således att marknaden ska styra priset på småhus 
genom tillgång och efterfrågan. Det är ena sidan. Den andra sidan är regleringarna. När det 
kommer till bostäder är det till exempel bolånetaket och amorteringskravet. Bolånetaket utgår 
från bedömt marknadsvärde. Är det ett begagnat hus räknas som regel försäljningspriset som 
marknadsvärde medan det i de fall det är ett helt nytt hus görs en förhandsvärdering inför 
byggnationen. Maximalt kan 85 procent av marknadsvärdet belånas, med fastigheten som 
säkerhet, för att finansiera ett husköp eller en nybyggnation. På attraktiva marknader är detta 
sällan något problem eftersom marknadsvärdet på nybyggnationerna oftast är högre än 
kostnaderna för att bygga huset. Men hur är det då i områden där det inte är så, utan där 
produktionskostnaderna istället ofta är högre än det förväntade marknadsvärdet? Rent 
teoretiskt borde det inte kunna byggas småhus i dessa områden med annat än att de som 
bygger satsar eget kapital och/eller lägger ner mycket eget arbete. Är det så verkligheten ser 
ut eller lånar bankerna trots allt ut pengar? Och byggs det några småhus överhuvudtaget i 
dessa områden? Med breda penseldrag har detta undersökts. Urvalet för studien är de femton 
kommuner i Götaland med lägst Tobins q-värde, det vill säga hade sämst relation i kvoten 
marknadspris på en befintlig bostad genom den totala produktionskostnaden för en likartad bostad ur 
Boverkets lista för år 2012.  

I studien har bygglovsstatistiken i undersökningskommunerna och jämförelsekommunerna 
studerats. Rapporten visar att det relativt sett byggs färre småhus i de undersökta 
kommunerna.  I de femton undersökta kommunerna med svaga bostadsmarknader är 
medianvärdet 0,20 beviljade bygglov per tusen invånare. Motsvarande siffra för de tio mest 
folkrikaste kommunerna i Götaland är 0,69, nästan 3,5 gånger mer under samma år. 

Studien har också undersökt den teoretiska lönsamheten på de platser där bygglov utfärdats 
i de studerade kommunerna. En teoretisk produktionskostnad har antagits och en modell 
skapats för att kunna massvärdera samtliga bygglov med hjälp av taxeringsvärden. Resultatet 
med den här modellen ger att i 87 procent av fallen går det inte med säkerhet att säga att 
nybyggnationen är ekonomiskt lönsam vid färdigställandet.  
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Slutligen har studien även undersökt hur nybyggnationerna finansieras genom att 
inteckningsbeloppen för varje nybyggt småhus har granskats. Av de nybyggnationer där 
interimistiskt slutbesked eller slutbesked har erhållits visar det sig att 20 procent av 
nybyggnationerna inte har några inteckningar alls och således har finansierats på annat sätt 
än genom lån med huset som säkerhet. Bedöms istället, utifrån datamaterialet, den teoretiska 
produktionskostnaden i förhållande till ett uppskattat marknadsvärde är knappt 50 procent 
av dessa nybyggnationer helt bankfinansierade. Således är cirka 30 procent av 
nybyggnationerna sannolikt delvis bankfinansierade. Även tecken på övervärdering av nya 
bostäder har uppmärksammats. 
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Building of single-family houses in weak markets in 
southern Sweden 
 
- A study of how many single-family houses are built and how they are financed 
 

Abstract 
Sweden, together with all the Nordic countries, is often brought up as examples of mixed 
economies. Mixed economy is based on the market economy, but the government regulates 
the market to some extent. This also applies to the housing market. The basic view is that 
the market should alone control the price of single-family housing through supply and 
demand. But there are also regulations. For example, when it comes to housing, there is the 
mortgage ceiling and the amortization requirement. The mortgage ceiling is based on each 
object’s estimated market value. If a house is sold on the open market, the selling price is 
normally considered market value. In other cases, for example when constructing a 
completely new house, an objective assessment is made of the house’s market value. A 
maximum of 85 percent of the market value can be borrowed, with the property as collateral, 
to finance a house purchase or a newly constructed house. 

In attractive markets, this is rarely a problem because the market value of new buildings is 
usually higher than the cost of building the house. But what is the case in lesser attractive 
markets, in areas where the production costs are often higher than the expected market 
value? Theoretically, it should be impossible to build single-family houses in these areas, by 
other means than investing own capital and/or investing a lot of own time. But is this the 
case or do the banks lend money out anyway? And are there any single-family houses built 
at all in these areas? With a wide perspective, this has been investigated. This study has been 
conducted in the fifteen municipalities in southern Sweden (Götaland) which had the worst 
relation in the quota Market price of an existing residence through Total production cost for a similar 
dwelling (Tobin’s q) reported by the Swedish National Board of Housing, Building and 
Planning (Boverket) in 2012. 

In the report, building permit statistics has been studied in the fifteen chosen municipalities. 
To relate, the ten most populous municipalities in southern Sweden has also been studied. 
The report shows that relatively few houses are being built in the municipalities surveyed. In 
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the fifteen investigated municipalities with weak housing markets, the median value is 0.20 
granted building permits per thousand inhabitants. The corresponding figure for the ten 
most populous municipalities in southern Sweden is 0.69, almost 3.5 times higher in the same 
year. 

The study has also examined the theoretical profitability of the places where building permits 
were issued in the municipalities studied. A theoretical production cost has been adopted 
and a model has been created to be able to mass-evaluate all building permits by using the 
method of property tax assessment. The result of this method shows that in 87 percent of 
all cases, it is not certain to say that the newly built houses are economically profitable at 
completion. 

Finally, the study has also investigated how new single-family houses are financed by 
reviewing the mortgage amounts for each newly built house. In the cases where interim final 
permit or final permit have been received, it appears that 20 percent have no mortgages at 
all and thus have been financed in another way than with the property as collateral. If instead, 
the theoretical cost of production is related to an estimated market value, almost 50 percent 
is fully bank-financed. Thus, approximately 30 percent are likely to be partly bank-financed. 
Signs of overvaluation of new housing have also been noted. 
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Förord 
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på en teknisk del, insamlande av rådata med skript, och en teoretisk del, insamlande av 
litteratur och bakgrundsfakta. Bearbetningen och rapporten som helhet har dock båda 
författarna varit lika delaktiga i. Med detta examensarbete avslutar vi nu tre lärorika år på 
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någon rapport. 
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och konstruktiv opponering. 
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Nomenklatur och begrepp 
Småhus: I denna rapport används småhus synonymt med enbostadshus för att få variation 
i språket. Med småhus och enbostadshus menas konsekvent friliggande hus, alltså inte 
radhus, parhus eller kedjehus. Även begreppet nybyggnationer används som begrepp och 
syftar då till små- och enbostadshus.  

Ovan nämnda definition skiljer sig från den gängse definitionen i exempelvis lagtext där även 
radhus, parhus, kedjehus och tvåbostadshus ingår. Statistiska centralbyrån (SCB) använder 
också den utvidgade definitionen när de beräknar statistik på småhus. Anledningen till att 
inte gängse begrepp gällande småhus används i denna rapport är att arbetet vill begränsa 
småhuset till att gälla ETT hushåll och för att kunna jämföra ”stad och land”, då det sällan 
byggs till exempel radhus på landet.  

Produktionskostnad: Den kostnad som uppstår för att införskaffa tomt, uppföra 
byggnader, erlägga anslutningsavgifter med mera. I denna post har vi inte med eventuella 
räntekostnader. 

Lönsamhet: Med begreppet lönsamhet avses i denna rapport bedömt marknadsvärde precis 
vid färdigställandet av småhuset i relation till produktionskostnaden. Denna definition är 
egentligen bara giltig i de fall det är ett byggföretag som uppför byggnaden och direkt säljer 
fastigheten vidare. Då privatpersoner uppför ett bostadshus blir lönsamhetsbegreppet istället 
kopplat till den ekonomiska risk som personen tar om det uppskattade marknadsvärdet 
understiger produktionskostnaden. 

Landsbygd: Detta examensarbete handlar till stor del om landsbygd, eller lite mer precist 
om hur bostäder finansieras i landsbygdsområden. Gällande definitionen landsbygd finns det 
enligt dåvarande Glesbygdsverket (numera Tillväxtverket) ingen klar och allmänt vedertagen 
definition av begreppen glesbygd och landsbygd.1 Det hela blir inte enklare av att gles- och 
landsbygder är lite olika beroende på vart de ligger i landet. Av den anledningen är det inte 
heller enkelt att beräkna hur många som bor i gles- och landsbygder.  

Jordbruksverket har en databas de benämner Allt om landet. Där har de samlat kunskap om 
Sveriges landsbygder och i det sammanhanget definieras befolkningsdensiteten enligt 
följande: 2 

Storstadsområden: kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör 
kategorin Tätortsområden (TOT) eller tätortsnära landsbygd (TON). Dessa 
kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller 
där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som 
gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av 

1 Glesbygdsverket, Landsbygdsfakta, u.d. (Hämtad 2017-04-18) 
2 Jordbruksverket, ’Så gjorde vi Allt om landet’, Allt om landet, 2013, s 14. (Hämtad 2017-04-18) 
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nattbefolkningen överstiger 50 procent kopplas också till respektive 
storstadsområden.  

Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna 
(storstadsområden och stadsområden) och som samtidigt har en 
befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. 

Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna 
och som har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. 

Enligt Jordbruksverkets definition bestod Sveriges 290 kommuner i mitten av april 2015 av 
33 glesa landsbygdskommuner, 164 landsbygdskommuner, 46 stadsområden och 47 
storstadsområden. Enligt definitionen så bodde således 34 procent av Sveriges befolkning på 
landsbygden vid den här tidpunkten.  

Utöver Glesbygdsverkets och Jordbruksverkets definitioner av landsbygd finns det många 
flera. I Allt om landet beskrivs till exempel att enligt Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) bor så många som 70 procent av Sveriges befolkning 
på landsbygden och sett till arealen är 99 procent landsbygd! När EU istället räknar bor 36 
procent av Sveriges befolkning på landsbygden. I Allt om landet finns exempel på ytterligare 
definitioner och hur procentsatserna beräknats.3   

Tobins q: Begrepp som kan användas för att mäta en lokal bostadsmarknads attraktivitet. 
Ursprungligen var måttet anpassat till kapitalmarknader men tillämpat på bostadsmarknaden 
kan Tobins q definieras som 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑞𝑞 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀å 𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑀𝑀𝑏𝑏 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏ö𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀
 

Enligt Emanuelsson ger ett Tobins q-värde över 1 en signal om att det är lönsamt med 
nyproduktion medan ett värde under 1 tyder på att nyproduktion är olönsamt. Alltså blir 
Tobins q ett mått på lönsamheten på nybyggnationer jämfört med att investera i befintliga 
likartade bostäder.4 

Hypotekslån, blancolån och byggnadskreditiv: Ett hypotekslån har fastigheten som 
säkerhet till skillnad från ett vanligt banklån, så kallat blancolån, som inte har några säkerheter 
alls. Byggnadskreditiv, ibland även kallat byggkreditiv, är ett lån som ges under tiden 
byggnaden uppförs. Byggnadskreditiv har också fastigheten som säkerhet. Ibland 
kombineras det med ett borgensåtagande.   

 

3 Jordbruksverket, ’Så gjorde vi Allt om landet’, Allt om landet, 2013, s 20. (Hämtad 2017-04-18) 
4 R. Emanuelsson, ’Utbudet av bostäder i Sverige’, Penning- och valutapolitik, 2015-09-17, s 57. 
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1 Inledning 
Sveriges befolkning ökar och bostadsbehovet är stort över hela landet. I den senaste 
bostadsenkäten som Boverket genomförde svarar 255 av 290 kommuner att det råder 
underskott på bostäder.5 I en annan rapport från Boverket, Reviderad prognos över behovet 
av nya bostäder till 2025, baserat på Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos från april 
2016 konstateras att det behövs 710 000 nya bostäder.6 En större del av dessa, 440 000 
bostäder, bedöms behövas tidigare, redan år 2020, vilket innebär cirka 88 000 bostäder 
per år. Anledningen anses dels vara den förväntade befolkningsökningen framöver och 
dels att byggandet inte ökat i den takt som behövts för att leva upp mot behoven. 

Samtidigt skjuter marknadspriset på småhus också i höjden, framförallt i storstäderna. 
Produktionskostnaden för småhus ökar likaså.7 Bostadsmarknaden är het helt enkelt. 
Men hänger hela Sverige med? I en kartläggning över Tobins q (lönsamheten att bygga 
nya småhus) som Boverket genomförde över alla Sveriges kommuner år 2012 hamnar 
238 av Sveriges 290 kommuner under 1, vilket i teorin innebär att det är olönsamt att 
bygga i dessa kommuner. Är det verkligen så illa? Skulle Boverkets siffror stämma 
innebär det även att ett nybyggt hus i exempelvis Sävsjö kommun, endast går att sälja 
för en tredjedel av kostnaden för att uppföra huset. 

Samtidigt råder det delade meningar om huruvida det verkligen är bostadsbrist eller inte. 
Det finns de som menar att det faktiskt finns befintliga bostäder, ofta på landsbygden, 
men att den demografiska utvecklingen visar på att dessa bostäder dels är belägna där 
ingen längre vill bo men också lite förvånande nog att de som äger inte vill sälja eller 
hyra ut.8 Enligt en kommitté tillsatt av regeringen, kan det vara så mycket som var femte 
hus som står tomt under stora delar av året.9 Det beror dels på att till exempel 
skogsfastigheter är utboägda, men också på att till exempelvis ärvda fastigheter ägs av 
människor som har sitt permanentboende någon annanstans. I bästa fall kanske dessa 
fastigheter bebos under några sommarveckor varje år.  

Denna studie ämnar ta reda på hur mycket det faktiskt byggs i marknadssvaga 
kommuner och om nybyggnationerna är olönsamma, vilket även skapar frågan om hur 
dessa då är finansierade. Regeringen skriver angående de bostadspolitiska målen att alla 
människor i alla delar av landet ska ha en god livsmiljö och att bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling ska underlättas. Men hur ser det ut i praktiken, vad finns det för 
möjligheter till stöd och vad är riskerna med dessa? 

5 Boverket, ’Bostadsmarknadsenkäten 2017’, Boverket, 2017-05-04. (Hämtad 2017-05-17) 
6 Boverket, Reviderad prognos o ̈ver behovet av nya bosta ̈der till 2025, 2016, s 5. 
7 Statistiska centralbyrån, ’Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag* samt KPI’, 2016-12-10. (Hämtad 
2017-05-17)  
8 T. De Pessemier & O. Hollerz, ’Glesbygden - tomma hus men bostadsbrist’, Land Lantbruk och 
Skogsland, 2014-11-21, (Hämtad 2017-04-04). 
9 SOU 2016:26, Parlamentariska landsbygdskommittén, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder: 
landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar: delbetänkande, 2016, s 167. 
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Med en historisk blick på demografin så bodde, enligt Statistiska Centralbyrån, ungefär 
90 procent av Sveriges befolkning på landet för cirka 200 år sedan.10 Idag är det nästan 
det omvända, 85 procent av invånarna bor i tätorter. Med tätort menas här ett område 
med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.  

För många människor är att bygga och att äga en fastighet för bostadsändamål också en 
ekonomisk investering som förväntas utvecklas positivt på kort eller lång sikt. I områden 
med höga marknadsvärden är det sällan förknippat med någon risk för privatpersoner 
eller för borgenären att investera i en bostad. Vid en eventuell framtida försäljning får 
fastighetsägaren igen pengarna och mer därtill. Däremot finns det andra områden, där 
det är långt mera osäkert hur marknaden kommer att utveckla sig. Ändå byggs det ett 
och annat hus även i sådana områden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur småhusbyggnationen ser ut i de mest 
marknadssvaga kommunerna i Götalandslänen idag. Förhoppningen är att kunna bidra 
med kunskap om hur marknadssvaga kommuner utvecklas på bostadsmarknaden samt 
hur de är sammanlänkade och införlivade i den. Syftet är även att generera kunskap om 
det som byggs och dess finansiering i de här kommunerna över tid. Detta leder oss fram 
till tre frågeställningar: 

• Hur mycket byggs det (nybyggnation av enbostadshus) i de 15 mest 
marknadssvaga kommunerna i Götalandslänen 

• Går det att få lönsamhet i dessa nybyggnationer?  
• Hur finansieras dessa nybyggnationer – lånar banken ut pengar eller finansieras 

de på annat sätt?  

1.2 Avgränsningar 
I denna studie fokuseras på Götalandslänen då hela Sverige blir för omfattande. De 
ingående länen är: Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Hallands, Kronobergs, 
Kalmar, Gotlands, Skåne och Blekinge län. Endast nybyggnation av enbostadshus har 
studerats, alltså inga eventuella radhus, tillbyggnader eller renoveringar. Arealgränsen är 
satt till upp till 3 000 m2 och är uppskattad som en avvägning mellan att inte få in andra 
värden som skog och åker, samt för att försöka undvika alltför delbara fastigheter. 
Arealgränsen är också ett försök att jämka skillnaden mellan tätort och landsbygd.  Ingen 
hänsyn har tagits till om fastigheten är belägen inom eller utom detaljplan. 

En av frågeställningarna i denna rapport handlar om huruvida nybyggnationerna i de 
studerade kommunerna är lönsamma eller inte. Frågan är avgränsad till om det på 

10 S. Svanström, ’Urbanisering - från land till stad’, Statistiska centralbyrån, 2015-03-03. (Hämtad 2017-04-
04) 
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platsen för nybyggnationerna går att få lönsamhet överhuvudtaget. Med denna 
avgränsning behöver inte det hus som faktiskt byggs på platsen studeras utan ett 
modellerat typhus används. 

2 Metod 
Detta avsnitt behandlar den metod med vilket resultatet har tagits fram. Metodavsnittet 
är till för att visa vilket angreppssätt författarna har använt samt att studien ska vara 
transparent och att den ska gå att upprepa. Eventuella och uppmärksammade 
metodproblem hanteras löpande inom avsnitten och återfinns således inte under egen 
rubrik.   

2.1 Metodval 
Då ämnet är mycket tvärvetenskapligt med inslag av både fastighetsjuridik, statistik, 
finansiering, bostadspolitik och någon slags allmän kulturgeografi och sociologi har 
studien och målet fått styra metoden. Författarna till detta examensarbete har arbetat 
induktivt, det vill säga förutsättningslöst och följt upptäckandets väg.11 Patel och 
Davidsson skriver i boken Forskningsmetodikens grunder gällande det induktiva arbetssättet 
att forskaren då kan ”studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, 
empiri, formulera en teori”. Risken är dock att man inte vet något alls om teorins 
räckvidd eller generalitet, då den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typisk för 
en speciell situation, tid eller grupp av människor. Och helt förutsättningslöst blir det 
aldrig då författarna alltid har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kommer 
att färga de teorier som produceras.  

Patel och Davidsson reder ytterligare ut begreppen och tar upp jämförelser med 
naturvetenskapen, där man strävar efter att bygga upp en teoretisk superstruktur, ”ett 
heltäckande enhetligt system av sammanhängande lagbundenheter som är empiriskt 
prövade”, en så kallad deduktiv metod. Inom human- och kulturvetenskaperna finns 
inte samma strävan att bygga upp stora sammanhängande teoretiska system och de 
teorier man bygger upp har mindre räckvidd. Man talar till och med om lokala teorier 
som beskriver det unika avgränsande som studeras. Där ses det snarare som en styrka 
att många teorier existerar sida vid sida.  

Gällande modeller och hypoteser beskriver Hartman i boken Vetenskapligt tänkande att 
”en modell är en förenklad bild av en domän” och ett snabbt sätt att uttrycka vilka 
samband som råder där.12 Just eftersom det är en förenkling kan inte hela domänen 

11 R. Patel & B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 21 till 22 
12 J. Hartman, Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori, 1998, s 108 
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detaljbeskrivas och det kan vara så att modellen egentligen är en felaktig bild av 
verkligheten.  

Studien har således främst ett hermeneutiskt förhållningssätt.13 Den sökta kunskapens 
karaktär kan uttryckas som mänsklig vara där forskarens förhållningssätt bygger på 
inlevelse, värdering och subjektivitet. Patel och Davidsson beskriver det som att 
”forskaren står i en inre relation till forskningsobjektet, forskaren är en del av samma 
verklighet som studeras”.  

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att bearbeta insamlat 
material.14 Det finns enligt Patel och Davidsson två typer av statistik och båda bearbetar 
informationen kvantitativt, nämligen deskriptiv och hypotesprövande statistik där den 
deskriptiva används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och 
på så vis belysa forskningsproblemet. Denna studie har deskriptivt bearbetat statistiskt 
data.  

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap än den 
fragmenterade kunskap som ofta blir resultatet när kvantitativa metoder används. Här 
är ambitionen mer att försöka förstå och analysera helheter. Denna metod har använts 
vid bearbetningen av intervjuerna men då intervjuerna är för få för att dra annat än 
väldigt vaga slutsatser av, har intervjuerna istället används som stöd när slutsatser dras 
sammantaget på hela resultatet. Även avvikelsekontrollerna är en form av kvalitativ 
bearbetning där en djupdykning i ett specifikt fall utförs för att kunna dra slutsatser från 
avvikelsen. 

2.2 Urval 
Studien baseras på bygglov som beviljats i de 15 kommuner i Götaland som enligt 
Boverkets kartläggning hade lägst Tobins q-kvot år 2012. Begränsningen till kommuner 
i län i Götaland väljs då hela Sverige anses bli ett för stort arbete samtidigt som en bättre 
mix av kommuner erhålls på detta sätt. Kommuner med ett Tobins q-värde under eller 
lika med 0,36 i Götaland är: Högsby, Gullspång, Hultsfred, Sävsjö, Emmaboda, 
Uppvidinge, Tranemo, Aneby, Torsås, Markaryd, Lessebo, Östra Göinge, Töreboda, 
Ydre, och Essunga. Dessa 15 kommuner är närmare undersökta i denna rapport. 

Endast nybyggnationer av enbostadshus studeras för att homogenisera materialet och 
därmed kunna jämföra objekten samt att renoveringar och tillbyggnader inte alltid är 
bygglovspliktiga och därmed är svårare att få data om. Fastigheter upp till 3 000 m2 väljs 
som en avvägning mellan att inte få in andra värden som skog och åker, samt för att 
försöka undvika alltför delbara fastigheter. Arealgränsen är också ett försök att jämka 
skillnaden mellan tätort och landsbygd. Tidsperioden för byggloven sträcker sig från 
2012, vilket är det första år då byggloven måste kungöras i Post och Inrikes Tidningar 

13 R. Patel & B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 28 
14 R. Patel & B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 90 och s 99 - 100 
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(PoIT) enligt lag, fram till mars 2017 då detta exjobb påbörjades. Startåret 2012 väljs i 
första hand enligt ovan, men också som en avvägning mellan att inte få nybyggnationer 
för långt tillbaka i tiden samtidigt som det tar några år att bygga ett hus. 

För att få en djupare förståelse har även intervjuer med banktjänstemän och 
husbyggarföretag med koppling till dessa områden genomförts. Även fastighetsägare 
har intervjuats, men svårigheten att få tag på intervjupersoner har medfört att 
fastighetsägare även utanför de 15 kommunerna har intervjuats, dock med liknande 
förutsättningar som fastighetsägarna i de 15 kommunerna. 

Jämförs kommunerna i urvalet för denna studie med de som enligt Jordbruksverkets 
statistik definieras som landsbygdskommuner i Götaland (ur deras publikation Så gjorde 
vi allt om landet), sammanfaller de till hundra procent, samtliga 15 definieras alltså som 
landsbygdskommuner.15 Det är sannolikt ingen slump! 

  
Figur 1: De studerade kommunernas läge i Götaland samt alla götalandskommuners 
klassificering enligt Jordbruksverket. Egen bearbetning. Källa: Befolkningstäthet; 
Jordbruksverket, Allt om landet, 2013 och bakgrundskarta; Statistiska centralbyrån, Kartor över 
indelningar, 2017.  

15 Jordbruksverket, ’Så gjorde vi Allt om landet’, Allt om landet, 2013, s 20. (Hämtad 2017-04-18) 
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Tabell 1: Folkmängd, landareal och befolkningstäthet i studerade kommuner 

Kommun Folkmängd Landareal 
(km2) 

Befolkningstäthet 
(inv/km2) 

Aneby 6 603 517,68 12,75 

Emmaboda 9 348 689,54 13,56 

Essunga 5 620 234,58 23,96 

Gullspång 5 307 315,44 16,82 

Hultsfred 14 607 1 121,50 13,02 

Högsby 6 080 751,10 8,09 

Lessebo 8 760 412,54 21,23 

Markaryd 9 991 517,15 19,32 

Sävsjö 11 396 679,30 16,78 

Torsås 7 063 468,35 15,08 

Tranemo 11 776 741,20 15,89 

Töreboda 9 435 540,69 17,45 

Uppvidinge 9 508 1 171,88 8,11 

Ydre 3 675 675,39 5,44 

Östra Göinge 14 406 431,84 33,36 

Källa: Statistiska centralbyrån16 17 

2.3 Tillvägagångssätt 
För att få svar på frågeställningen om hur mycket det byggs och hur nybyggnationerna 
finansieras fastställs slutligen, genom en induktiv process, ett antal steg. 

1. Identifiera kommuner att studera, både geografiskt och markvärdemässigt 

2. Samla in bygglov från de identifierade kommunerna 

3. Komplettera med information om inteckningar 

4. Modellera ett typhus 

5. Värdera platsen för bygglovet med ett ”typhus” 

16 Statistiska centralbyrån, ’Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2016 och 
befolkningsförändringar 2016’, Statistiska centralbyrån, 2017-02-21. (Hämtad 2017-05-19) 
17 Statistiska centralbyrån, ’Kommunarealer den 1 januari 2017’, Statistiska centralbyrån, 2017-02-28. 
(Hämtad 2017-05-15) 
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6. Avvikelsekontroll med ortprismaterial 

Under arbetets gång har en databas använts för att strukturera materialet. Databasens 
struktur finns tillgänglig i bilaga B.  

Varje steg kommer nu att förklaras.  

2.3.1 Identifiering av kommuner att närmare studera 
Det som väckte intresset för denna studie var en framtagen lista över Sveriges 
kommuner med uträknade Tobins q-värden. Listan framtogs av Institutet för bostads- 
och urbanforskning (IBF) 2006 vilket är något daterad och därför kontaktades Boverket 
via e-post och en lista från 2012 erhölls vilket är den senaste som Boverket har tagit 
fram. Listan visualiseras som karta i figur 2. 

 
Figur 2: Tobins q-värden 2012 i Götaland. Egen bearbetning. Källa: Tobins q-värden Boverket, 
2012 och bakgrundskarta Statistiska centralbyrån, Kartor över indelningar, 2017 
 
Femton kommuner av de med lägst kvot väljs för studien. Detta för att sannolikheten 
för att hitta ekonomiskt olönsamma nybyggnationer av enbostadshus torde vara högre i 
dessa kommuner än i de andra. Kommunerna på plats femton och sexton har samma 
kvot (0,36) och då väljs den kommun som kommer först i bokstavsordning. I figur 2 är 
kommunerna med kvot upp till 0,36 markerade i blått. Det har inte exakt gått att 
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klarlägga hur Boverket har räknat fram dessa siffror men en egen simulering tyder på 
att det är en kvot mellan medelvärden av försäljningar och en antagen 
produktionskostnad. Oavsett om kvoten bygger på medelvärden av samtliga 
försäljningar eller någon annan metod så är dessa kommuner jämförelsevis med andra 
kommuner svagare marknader och därmed intressanta för studien. 

2.3.2 Insamling av bygglov i de utvalda kommunerna 
Utfärdade bygglov anses som en tillförlitlig källa då all nybyggnation kräver bygglov. 
Som nämnts är kommunerna enligt plan- och bygglagen 9:41a skyldiga att kungöra 
beviljade bygglov i Post och Inrikes Tidningar (PoIT). PoIT drivs för närvarande som 
en webbtidning av Bolagsverket och uppgifterna finns publikt tillgängliga i två år.18 På 
PoITs webbsida söks var och en av de femton kommunerna upp och varje kungörelse 
som utfärdats enligt plan- och bygglagen sparas ned i en databas. I praktiken utförs detta 
med hjälp av ett dataskript, se bilaga I.  

Trots att det är lagkrav på att alla kommuner ska rapportera in till PoIT upptäcks en 
kommun som inte gör det. Från denna kommun erhålls byggloven direkt via e-post och 
inte via PoIT. Kungörelsetexten i PoIT varierar också mellan kommunerna och det är 
möjligt att vissa kommuner rapporterar in radhus, kedjehus och parhus som 
enbostadshus vilket inte kan upptäckas i metoden. Om det exempelvis saknas utfärdade 
bygglov för radhus i en kommun går det inte att veta om det faktiskt inte beviljats några 
bygglov eller om dessa är inrapporterade som småhus. 

Ett alternativ till att få fram information om sökta bygglov hade varit att kontakta var 
och en av kommunerna direkt för att manuellt be dem om samma uppgifter, men den 
valda metoden anses ge snabbare svar då studiens framdrift inte är beroende av 
kommunens svarstider. Eftersom kommunen enligt lag ska kungöra i PoIT bedöms 
insamlingen ändå bli tillförlitlig samtidigt som det är lätt att upptäcka om någon 
kommun inte följer lagen. 

Samtliga beviljade bygglov i de 15 kommunerna som är registrerade i PoIT för perioden 
april 2015 - mars 2017 laddas således ned.19 Detta ger 2271 rader som sparas ned i en 
databas. Detta data gallras så att endast bygglov för ”nybyggnation enbostadshus” 
erhålls. För att sortera fram nybyggnationer görs slagningar i databasen på fritext på 
följande sökord i tur och ordning: 

• ”uppförande” OCH ”enbostadshus” 

• ”nybyggnad” OCH ”enbostadshus” 

• ”nybyggnation” OCH ”enbostadshus” 

• ”enfamiljsbostadshus”  

18 Bolagsverket, ’Om PoIT’, Post- och Inrikes Tidningar. (Hämtad 2017-06-20) 
19 Bolagsverket, ’Sök kungörelse’, Post- och Inrikes Tidningar. (Hämtad 2017-04-01) 
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De erhållna raderna flaggas i databasen. Därefter görs en manuell genomgång av de 
flaggade raderna för att säkerställa att till exempel inga tillbyggnader kommit med utan 
att listan endast innehåller bygglov för nybyggnation av enbostadshus. Därefter görs 
även en manuell genomgång av de icke flaggade raderna, för att se att inga bygglov för 
nybyggnation av enbostadshus missats, till exempel på grund av felstavningar.  

För att få tillgång till data före mars 2015 kontaktas PoIT via e-post med en fråga om 
de äldre uppgifterna sparas. Svaret var att det inte var möjligt att få uppgifter via PoIT 
för de äldre byggloven.20 Istället kontaktas det privata företaget ByggFakta som samlar 
in bygglov från kommunerna i Sverige och säljer denna information vidare till företag. 
De är villiga att hjälpa till med en färdiggallrad lista bestående av både ansökta och 
beviljade bygglov. Detta innebär dock att vi inte får tillgång till hela grundmaterialet och 
kan därmed inte sortera exakt likadant som vi gör med de nyare byggloven. Vi vet heller 
inte vilken metod ByggFakta använder när de samlar in sin data och kan också av den 
anledningen inte vara helt säkra på att listan är komplett. Sammantaget får vi data från 
ByggFakta för perioden från och med januari 2012 till mars 2015. 

Samtliga utgallrade bygglov koordinatsätts därefter genom att manuellt söka fram 
fastigheten via fastighetsbeteckningen på hitta.se eller eniro.se. I de fall det är oklart var 
fastigheten är belägen används Lantmäteriets fastighetsregister, detta gäller till exempel 
då fastigheten är avstyckad under bygglovstiden. Koordinaterna förs in i databasen. En 
utmaning som dyker upp i processen med att identifiera bygglov är att det händer att 
bygglov söks på en annan fastighet än den som den nya byggnaden faktiskt kommer att 
stå på, eftersom fastighetsbildningsåtgärden inte är klar när bygglovet söks. De är dock 
inte så många till antalet utan de fastigheterna gås igenom manuellt via 
fastighetsregistret. Där datumet för en avstyckning på stamfastigheten sammanfaller 
någorlunda i tiden med det sökta bygglovet förutsätts att styckningslotten utgör den 
korrekta fastigheten.  

Resultatet är nu en samlad databas innehållande koordinatsatta och datummärkta 
bygglov för ”enbostadshus”, i de 15 valda kommunerna i Götaland, under perioden 
januari 2012 till och med mars 2017. Sammantaget innebär det 188 bygglov. Aktuell 
status på byggloven inhämtas via telefon alternativt e-post genom personlig kontakt 
med kommunerna. I databasen noteras huruvida start- eller slutbesked finns. 
Bygglovsansökningar som aldrig beviljades rensades bort. Som nästa steg rensas 
fastigheter bort som är större än 3 000 m2. Efter detta steg i processen innehåller 
databasen endast beviljade bygglov och 108 rader återstår. 

2.3.3 Komplettering med information om inteckningar 
För att få uppgifter om sannolikt belåningsbelopp granskas inteckningsbeloppen i 
fastighetsregistret för respektive fastighet. I denna studie antas att inteckningsbeloppet 
är lika med belåningsbeloppet. I praktiken behöver inte hela inteckningsbeloppet 

20 Bolagsverket. (den 07 04 2017). [E-post] <poit@bolagsverket.se>. 
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nyttjats. Om det förflutit lång tid sedan senaste inteckning har lånet även sannolikt 
amorterats ned. 

Datum för inteckningarna och beloppen adderas den befintliga databasen. Datumen 
registreras för att kunna jämföras med bygglovsdatumen i syfte att kunna koppla ihop 
de båda händelserna. 

De fastigheter med höga inteckningsbelopp (över 1,9 miljoner kronor) har samtliga fått 
slutbesked inom tre år från senaste inteckning. Därför antas i dessa fall att 
inteckningarna belånats fullt ut och att inteckningarna speglar bankens värdering av 
fastigheten. Inteckningsbeloppet antas därför motsvara 85 procent av bankens 
bedömda marknadsvärde. Detta behöver inte återspegla verkligheten då behovet av lån 
kan vara lägre än 85 procent av marknadsvärdet. 

2.3.4 Modellering av ett typhus 
För att kunna avgöra om det som byggs i kommunerna skulle kunna anses lönsamt eller 
inte antas ett typhus som ska motsvara ett billigt hus, men ändå med den standard som 
förväntas av marknaden idag. Några av parametrarna för att beräkna standardpoängen 
för typhuset ses i tabell 2 och hur standardpoängen beräknats i detalj återfinns i bilaga 
A. Det som faktiskt byggs på platsen för bygglovet kan mycket väl vara mer påkostat än 
detta typhus, men frågan för detta examensarbete är om det på platsen går att bygga 
lönsamt överhuvudtaget. Intervjuer och det faktum att minst ett byggföretag säljer ett 
komplett hus kommersiellt för strax under 2 miljoner kronor innebär att 2,2 miljoner 
kronor antas som kostnad för typhuset inklusive anslutningar och tomt. Då har 
beaktande tagits att byggföretaget uppför sex hus på samma gång vilket torde ge viss 
synergieffekt. 

Produktionskostnaden antas vara samma för samtliga studerade kommuner samt 
förutsätts generellt ha låga kostnader för köp av tomt. Detta kan vara ett metodproblem 
då verkligheten är mer komplex än vår modell. Inom de studerade kommunerna antas 
inte markvärdet variera i så stor utsträckning, vilket de likartade Tobins q-kvoterna tyder 
på. Om studien utförts i kommuner med väsentligt högre markvärden hade en särskild 
produktionskostnad behövts antas i varje särskild kommun. 

I värderingen i nästa steg ska en fastighetstaxering göras och där är typhuset tänkt att 
flytta ut till varje plats för byggloven. För att en fastighetstaxering ska kunna genomföras 
behöver ett antal parametrar antas gällande typhuset. Dessa parametrar ger enligt 
Skatteverkets e-tjänst 32 standardpoäng. 
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Tabell 2: Typhusets parametrar, urval. Författarnas antaganden.  
Attribut Värde 

Boyta 150 m2 

Biyta 20 m2 

Kök Hög standard 

Bad- eller duschutrymme 1 st 

2.3.5 Värdering av platsen för bygglovet tillsammans med ett typhus 
För att få svar på om det som byggs är lönsamt eller inte värderas platsen för bygglovet 
med det modellerade typhuset. Värderingsmodellen som används är 
fastighetstaxeringen, med den riktiga fastigheten som grund, men med typhusets mått 
och standard. Platsen för varje bygglov granskas återigen för att komplettera databasen 
med värdeområdeskod, avstånd till strand och uppskattad tillgång till kommunalt vatten 
och avlopp. Denna granskning sker för hand och varje plats bedöms manuellt. Gällande 
VA-klassen bedöms sannolikheten för kommunalt VA dels utifrån närheten till närmsta 
tätort, men också genom att söka information om kommunernas VA-verskamshets-
område via deras hemsidor.  Både gällande avståndet till strand och VA-klassen finns 
det risk att verkligheten avviker något från gjord bedömning och dessutom kan vi inte 
vara helt säkra på att hitta.se har exakt rätt position på varje fastighet, även om kartbilden 
har rimlighetsgranskats så till vida att platsen antingen måste vara obebyggd eller med 
en byggnad som ser nybyggd ut. Gällande VA-klassen hade i något fall en fastighet en 
gemensamhetslösning för vatten och avlopp och i det fallet förutsattes det räknas som 
enskilt. Från Skatteverkets webbsida laddas därefter information ned om alla 
värdeområden i Sverige. Detta sparas i en separat tabell i databasen. Även 
fastighetsprisindex för varje län laddas ned från SCB och sparas i en separat tabell i 
databasen, se bilaga G.  

Varje bygglovsplats med typhuset taxeras sedan enligt Skatteverkets värderingsmodell 
med riktiga värden hämtade från Skatteverkets värdeområden men med typhusets 
standardpoäng. I praktiken genomförs detta med ett dataskript. Koden för 
skripten/koden återfinns i bilaga H. Resultatet blir ett tänkt taxeringsvärde för varje 
nybyggnation. Taxeringsvärdet räknas om till marknadsvärde genom att det divideras 
med 0,75. Därefter räknas marknadsvärdet upp till 2016 års nivå genom att använda 
fastighetsprisindex för varje län. En svaghet med fastighetsprisindex som 
uppräkningsmetod är att det används kalenderårsvis. Beroende på om fastigheten sålts 
i januari eller december uppräknar indexet lika. Det återspeglar alltså inte helt 
verklighetens prisutveckling. Å andra sidan är en indexuppräkning aldrig en helt sann 
spegelbild av verkligheten och detta faktum gör det inte bättre.  

Fastighetstaxeringen som värderingsmodell väljs eftersom den är framtagen för att vid 
masstaxering så gott som möjligt motsvara 75 procent av marknadsvärdet över hela 
Sverige. Den väljs också för att minimera risken för ojämnheter i värderingen då 
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författarna har mer kunskap om vissa marknader än andra. Ett alternativ är att manuellt 
värdera varje objekt enligt ortsprismodellens principer men väljs bort just på grund av 
risk för subjektiv bedömning av vissa marknader. 

Resultatet är nu att databasen har kompletterats med ett uppskattat marknadsvärde i 
2016 års nivå för varje bygglov baserat på fastighetstaxeringen. 

2.3.6 Avvikelsekontroll med ortsprismaterial 
För att närmare kunna undersöka marknadsvärden på småhus med hjälp av 
ortprismaterial i de utvalda kommunerna kontaktas Lantmäteriet. De samarbetar med 
Skatteverket gällande fastighetstaxeringen och Lantmäteriet är ansvariga för modellen 
som används.21 Från Lantmäteriet erhålls information om genomförda köp i de aktuella 
områdena på två olika sätt. Dels får vi tillgång till rensat data, alltså rensat från orena 
köp, gällande AFT15 (köp under åren 2011 till och med 2013) och dels får vi in data 
gällande samtliga köp för åren 2014 till och med 2017-04-14. Alla köp som erhålls från 
Lantmäteriet är koordinatsatta. Slutligen uppräknas samtliga köpesummor från 
Lantmäteriet med hjälp av fastighetsprisindex till 2016 års nivå. Informationen om dessa 
köp adderas i databasen och via ett GIS-verktyg kan dessa köp visualiseras i samma 
kartbild som de nybyggda fastigheterna som närmare undersöks i detta examensarbete. 
I de fall som utmärker sig på något sätt görs avvikelsekontroller. Det kan vara till 
exempel att nybyggnationerna värderats väldigt lågt jämfört med den teoretiska 
produktionskostnaden eller jämfört med inteckningsbeloppen. 

Ett eventuellt metodproblem är att delar av ortsprismaterialet är ogallrat. Detta har i 
GIS-verktyget varit markerat med en särskild färg för att inte blandas ihop med det 
gallrade. Lokalkännedom saknas om de flesta områden i denna studie vilket innebär att 
avvikelsekontrollerna utförs genom att enbart analysera köpeskillingarna i området. 

2.3.7 Intervjuer 
För att få fördjupad insikt och förståelse för ämnet i stort genomförs några intervjuer. 
Det är företrädare för banker, hypoteksinstitut, husföretag och privatpersoner som 
intervjuas. Även en tjänsteman på Boverket intervjuas i syfte att inhämta mer kunskap 
om statliga kreditmöjligheter. Intervjuerna är för få för att kunna dra några generella 
slutsatser från och används istället när slutsatser dras sammantaget på hela resultatet.  

2.3.7.1 Intervjuer med bankföreträdare 
Ett annat av tillvägagångssätten för att få svar på hur småhusbyggnationerna finansieras 
är att genomföra intervjuer med banktjänstemän. Banker i landsbygdsområden 
kontaktas och intervjuas. Nämnas kan att det inte är helt enkelt att få fatt på lämpliga 
banker eller tjänstemän att intervjua. Dels finns det begränsat med lokala banker i de 
områden som är aktuella för vår studie och dels är det inte det enklaste att komma i 
kontakt med dem. Oftast finns endast ett telefonnummer till en central kundtjänst och 

21 B.-L. Malm, ’Startskottet har gått inför nästa småhustaxering’, Lantmäteriet, 2014. (Hämtad 2017-05-
19) 
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när man efter lång väntan kommer fram till någon som svarar är det inte den som 
lämpligast svarar på de lokala frågorna. Hänvisningarna pekar i olika riktningar men 
sällan till någon som verkligen vill eller kan svara.  En av intervjuerna sker genom ett 
personligt möte och den andra sker per telefon.   

Den banktjänsteman som vill bli personligt intervjuad på plats bokas ett möte med. 
Banktjänstemannen blir i förväg informerad om att intervjun kommer att ske 
konfidentiellt, det vill säga att endast författarna till detta examensarbete kommer att ha 
tillgång till vem som gett svaren22. Frågorna som ställs vid det personliga 
intervjutillfället, på plats i bankens lokaler, har en viss grad av standardisering, det vill 
säga frågorna är i förväg bestämda liksom dess ordning men stunden avgör helt hur hårt 
det följs. Grundfrågorna finns redovisade i bilaga D. Graden av strukturering, med 
andra ord hur stort svarsutrymme som ges är stort, vilket betyder att det är en låg grad 
av strukturering. 

Gällande den andra intervjun sker den i huvudsak per telefon. Frågorna är i förväg 
mailade och sedan ges svaren per telefon en tid senare.  

Intervjuer kan innebära utmaningar. Patel & Davidsson nämner rent generellt gällande 
intervjuer att:  

”Eftersom både intervjuer och enkäter bygger på frågor, innebär det att vi är hänvisade 
till individernas villighet att svara på dessa frågor. […] Vid en intervju kommer 
motivationen ytterligare påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan oss 
och intervjupersonen under själva intervjun”.  

Med andra ord kan en intervju inte bli den andra helt lik oavsett om de enbart sker via 
personliga möten, via enkät eller e-post. Det är människor som frågar och det är 
människor som svarar. Det kan aldrig bli exakt samma förutsättningar varje gång.  

2.3.7.2 Intervju med VD för hypoteksinstitut 
Genom vår handledare får vi kontakt med en VD för ett nationellt hypoteksinstitut. 
VDn kontaktas via telefon och några öppna frågor om hur de resonerar allmänt vid 
långivning till nybyggnationer av småbostadshus i områden med låga marknadsvärden, 
ställs under telefonsamtalet. Noteringar görs under samtalets gång.  

2.3.7.3 Intervju med tjänsteman på Boverket 
För att få mer information om kreditgarantin och förvärvsgarantin som Boverket har, 
hämtas initialt information ifrån en informationsfilm som finns tillgänglig på Boverkets 
hemsida.23  I filmen nämns en tjänsteman på Boverket som därefter kontaktas via mail. 
Personen hänvisar till en kollega som också kontaktas via mail. Därefter bokas en tid 
för telefonintervju. Syftet med intervjun är att få svar på hur kreditgarantin och 
förvärvsgarantin fungerar och frågorna skapas i stunden. Även i denna intervju är 

22 R. Patel & B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, kap 4.3 Intervju och enkät. 
23 Boverket, Kreditgaranti [Film]. 2016. (Hämtad 2017-04-06) 
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graden av strukturering gällande svaren låg. Svaren på intervjun noteras under tiden 
intervjun genomförs och renskrivs sedan direkt efteråt. 

2.3.7.4 Intervju med tjänstemän på husföretagen 
Det finns flera sätt att förverkliga sin dröm om ett nytt hus på. Ett sätt är att man redan 
äger eller köper mark som man sedan låter bygga hus på. Det andra alternativet är via 
småhusentreprenad. Då äger ett husföretaget marken som ska bebyggas och som 
privatperson köper man tomten tillsammans med ett entreprenadkontrakt. Det primära 
syftet med intervjuerna till husföretagen är att försöka få svar på hur husföretagen tänker 
när de köper in mark för småhusentreprenadförsäljningar. Två representanter för två 
olika husföretag intervjuas. Initialt söks de fram via en enkel sökning på Internet där 
kriteriet är att husföretagen ska vara verksamma försäljningsmässigt i något av de 
områden (kommuner) som ingår i denna undersökning samt givetvis att de är villiga att 
ställa upp för en intervju. Av fem tillfrågade husföretag, både via telefonsamtal och e-
postförfrågningar, får vi svar från två, vilket resulterar i en telefonintervju och en e-
postintervju. Samma grundfrågor används vid båda tillfällena. Grundfrågorna är 
redovisade i bilaga E. Precis som vid intervjun av banktjänstemännen blir graden av 
standardisering högre vid en e-postintervju än vid en personlig intervju där det när det 
går bra kan ges utrymme att utveckla frågorna mer än när frågorna är skrivna i e-post. 
Vare sig det är enkät eller intervju menar Patel & Davidsson att en intervju ska både 
inledas och avslutas med neutrala frågor. Dessemellan ska de egentliga frågorna som rör 
det preciserade problemet komma och med undantag för att den avslutande frågan kanske 
inte kan anses helt neutral följdes denna metod när frågorna ställdes.  Vid 
telefonintervjun noteras svaren under tiden intervjun genomförs och därefter renskrivs 
anteckningarna.    

2.3.7.5 Intervju med privatpersoner 
Intervjuer med privatpersoner genomförs via telefon i den senare delen av arbetet. Av 
tio tillfrågade erhålls svar från fyra privatpersoner/fastighetsägare, två inom de utvalda 
kommunerna och två utanför, men inom områden med landsbygdskaraktär. Det är 
generellt svårt att få kontakt med privatpersoner som är villiga att ställa upp på frågor 
om deras privatekonomi och dessutom ett ämne som man kanske vill undvika att tänka 
på, det vill säga att det är en dålig affär att bygga på dessa platser och att man vet om 
det. En annan utmaning är att hitta kontaktuppgifter. 

Syftet med intervjuerna är att se om de slutsatserna stämmer överens med 
fastighetsägarnas upplevelser samt att se om någon infallsvinkel har missats. För att öka 
benägenheten att svara på frågor hålls intervjuerna medvetet korta och respondenterna 
informeras direkt om att det bara handlar om fyra frågor. Beroende på stämningen i 
intervjun ställs följdfrågor. Svaren på intervjun noteras under tiden intervjun genomförs 
och renskrivs sedan direkt efteråt. 

 14 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

3 Tidigare studier 
Bostäder i synnerhet och landsbygd i allmänhet är ämnen som berör och det debatteras 
och skrivs en del gällande bostadsbyggande på landsbygden. Nedan återfinns referat på 
några betänkanden och tidigare studier.  

3.1 Bygga nytt – var lönar det sig? 
År 2016 genomfördes examensarbetet Bygga nytt – var lönar det sig? av Erik Elmeskär och 
Jonas Alsenfelt Pamp på Lunds universitet. Examensarbetet är en kartläggning av 
Tobins q i Skåne samt utredning av kvotens metodfrågor.24 I examensarbetet görs en 
kartläggning av Tobins q för småhusmarknaden i Skånes kommuner med ambitionen 
att se var det lönar sig att bygga i Skåne. I rapporten jämförs resultatet också med tidigare 
kartläggningar av Tobins q. I arbetet kommer författarna fram till att det krävs stor 
arbetsinsats för att få fram tillförlitliga värden och att det finns stora skillnader inte bara 
mellan kommuner utan även inom kommunerna. 

3.2 SOU 2016:26 och SOU 2017:1 – Parlamentariska 
landsbygdskommittén 

Parlamentariska landsbygdskommittén tillsattes av regeringen år 2015 med uppdraget 
att komma med förslag på ”en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges 
landsbygder”.25 Kommittén kartlade och analyserade Sveriges landsbygders utveckling 
de senaste 40 åren och redogjorde för de effekter och betydelsen av den politik som 
förts. I uppdraget ingick även att redogöra för hur en trolig framtid kan se ut fram till 
år 2050 samt att lämna förslag till en ”sammanhållen nationell politik för långsiktigt 
hållbar utveckling i Sveriges landsbygder och föreslå mål för en sådan politik”. 

Kommittén tar i delbetänkandet (SOU 2016:26) bland annat upp utvecklingen av 
bostadsbyggandet i landsbygderna. Efterfrågan på bostäder sammanfattas som en 
påverkan av hushållens förväntningar förenat med de villkor som boende i olika delar 
av landet utgör. Villkoren handlar bland annat om arbetsmarknadens utveckling, om det 
går att pendla och om det går att låna pengar till bostadsbyggande. I den sammansatta 
bedömningen ingår också att överväga de risker som finns på bostadsmarknaden. Det 
gäller både lån och att använda sparade pengar för en bostad. Kommittén tar även upp 
bankernas långivning till boende på landsbygderna, vilket bygger på en rapport från 
Tillväxtanalys26 (se avsnitt 3.3).  

24 E. Elmeskär & J. Alsenfelt Pamp, Bygga nytt - var lönar det sig?, 2016, s 7 
25 SOU 2016:26, Parlamentariska landsbygdskommittén, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – 
landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar, 2016, s 11. 
26 Tillväxtanalys, Rural housing - landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland, 2012. 
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I slutbetänkandet lämnar kommittén flera förslag där några är direkt kopplade till 
samhällsplanering och bostadsbyggande vilka kort redogörs för nedan.27 

Boverket föreslås till exempel få i uppdrag att hjälpa landsbygdskommunerna att bättre 
beskriva landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter i sin översiktsplanering. 
Traditionellt har den fysiska planeringen varit inriktad mot de urbana miljöerna, men 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) omfattas både tätorter och områden utanför av 
kravet på översiktsplanering. Vidare menar kommittén att det finns flera skäl att 
landsbygderna behöver mera uppmärksamhet i översiktsplanerna. Det handlar dels om 
att skydda markområden som har potential för ökad livsmedelsproduktion och 
förnybara energikällor men också för att underlätta byggandet av bostäder, stugbyar och 
företagslokaler på landsbygden. Utvecklingen av landsbygderna underlättas om 
kommunerna i sin översiktsplanering samordnar utbyggnaden för ledningsdragning av 
vatten, avlopp, elnät och bredband menar man i förslaget.  

Ett av förslagen handlar om att regeringen bör säkerställa att strandskyddsreformen får 
avsedd effekt. Sedan år 2010 finns en ny lag som ger möjligheter för kommunerna att 
satsa på landsbygdsutveckling inom strandskyddade områden genom att peka ut så 
kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). En rapport från 
länsstyrelserna från 2015 visar dock på stora regionala skillnader i tillämpningen av 
reglerna och att både lag- och propositionstext ger utrymme för tolkningar.28 Kraven 
blir därför blir olika mellan olika län och olika länsstyrelser. Det har inte blivit den 
stimulans som många kommuner hoppades på. I kommitténs uppdrag ingår inte att 
föreslå ändringar av strandskyddslagstiftningen men påpekar att regeringen bör 
säkerställa att reformen får avsedd effekt. 

Kommittén föreslår att regeringen utreder särskilda landsbygdslån till boende i 
landsbygderna för nybyggnation av bland annat småhus. Bostadsförsörjningen har stor 
betydelse för att landsbygderna ska kunna utvecklas och för att få efterfrågad arbetskraft 
att bosätta sig i landsbygderna kan attraktiva boenden vara avgörande. På uppdrag från 
kommittén har Boverket gjort bedömningar om hur stort bostadsbehovet är i 
landsbygderna och kommit fram till att det under perioden 2016–2025 behöver byggas 
nästan 70 000 bostäder bara för att behålla samma andel av bostadsbyggandet som 
förelåg år 2015. 

Kommittén konstaterar även att Kreditgarantin som skapades som stöd till 
bostadsbyggnation används sparsamt och att det i slutänden är marknadsvärdet som 
styr och att bankerna sällan är villiga att finansiera lån till fastigheter där marknadsvärdet 
är lägre än produktionskostnaden. Bankerna tar helt enkelt inte hänsyn till att 
kostnaderna på lånet kan bli lägre på grund av att staten ger en kreditgaranti när de 
prövar låntagarens betalningsförmåga. Vidare menar kommittén att det även händer att 

27 SOU 2017:1, Parlamentariska landsbygdskommittén, För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd, 2017, s 12 samt kap 5. 
28 Länsstyrelserna, 2015. Citerad i SOU 2017:1, Parlamentariska landsbygdskommittén, För Sveriges 
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, 2017. 
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banken inte ställer sig bakom projekt om det ska utföras av byggherrar som inte är kända 
på orten. 

Kommitténs slutsats gällande krediter till bostadsbyggnation är att de anser att det inte 
är tillräckligt gynnsamma förutsättningar för byggande på landsbygden, systemet med 
statliga kreditgarantier fungerar till exempel inte. Deras förslag är att snegla åt Norge 
där en alternativ modell finns genom den statliga Husbanken. I glesbebyggda områden 
erbjuds där statliga grundlån med lägre ränta. Enligt kommitténs förslag skulle bankerna, 
staten och den enskilde låntagaren dela mer på risken än vad som är fallet idag. 
Kommittén anser att bankerna skulle kunna stå för risken för ett grundlån upp till 50 
procent av produktionskostnaden, staten för ett topplån upp till 85 procent av 
produktionskostnaden och låntagaren för de återstående 15 procenten av 
produktionskostnaden i form av en egeninsats. Kommittén påpekar att detta också går 
i linje med Finansinspektionens allmänna råd om lånetak på 85 procent från år 2010.29 
Räntan skulle enligt förslaget baseras på statens upplåningskostnader plus en avgift. 
Avgiften skulle inte bygga på en unik riskbedömning av projektet utan vara 
självfinansierat. Kommittén anser att de statliga lånen bör förmedlas av statliga SBAB. 
De har i dagsläget visserligen inget samhällsuppdrag men det menar kommittén går att 
lösa. Ett ökat statligt engagemang är nödvändigt för ett ökat byggande av bostäder i 
landsbygden anser kommittén.  

Kommittén föreslår också att regeringen antar ett nationellt mål för 
landsbygdspolitiken: ”Målet för den nationella landsbygdspolitiken är livskraftiga 
landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.”  

Kommitténs slutbetänkande är omfattande. Den innehåller förutom ovan nämnda 
förslag om samhällsplanering och bostadsbyggande förslag inom näringsliv och 
företagande, digital kommunikation och transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, 
kommersiell service, välfärdstjänster och kultur bland en hel del annat som rör 
landsbygdens utveckling.  

Slutbetänkandet har varit ute på remiss och remissrundan avslutades den 22 mars 2017. 
Dock tog regeringen beslut redan i januari i år att en särskild utredare ska titta närmare 
på ett av kommitténs förslag om att införa grundlån likt den norska modellen.30    

3.3 Rapport 2012:05: Rural Housing – landsbygdsboende i 
Sverige, Norge och Finland. 

Rapporten är en jämförande studie om boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext, i 
Sverige utgiven av Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

29 Finansinspektionen, 2010. Det allmänna rådet från 2010 har ersatts av ett nytt allmänt råd, FFFS 
2016:33, som utökats till att även omfatta kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om 
verksamhet med bostadskrediter. I övrigt kvarstår de allmänna råden oförändrade. 
30 Regeringskansliet, ’Systemet med kreditgarantier och statliga lån för bostadsbyggande ses 
över’, Regeringskansliet, 2017 (Hämtad 2017-05-23)  
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analyser 31. Danmark, som initialt var delaktiga i projektet, beslöt sig att inte delta på 
grund av resursskäl, därför är endast länderna Sverige, Norge och Finland 
representerade i studien.  

I studien jämförs olika boendefrågor ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv. Förslag 
till ny eller ändrad politik ingick inte i uppdraget. Studien är från år 2012, och är 
intressant eftersom den används som underlag av Parlamentariska landsbyggdskommittén, 
vilket tyder på viss tyngd i dessa frågor, men också för att en undersökning likt detta 
examensarbete utförs som en del i studien. I rapporten redovisas en längre intervju med 
en privatmarknadschef vid en bank i ett område som tydligt präglas av landsbygd. Sex 
lokala bankkontor ges också tillfälle att kommentera några fingerade 
finansieringsexempel där ett var ”En familj vill bygga ett nytt hus i ett perifert område 
(gles- och landsbygder). Produktionskostnaden är 200 000 euro och bedömt 
marknadsvärde är 40 000 euro”. Denna fråga har även använts i intervjuerna med 
banktjänstemän i banker i detta examensarbete. Vi fann det intressant att se om 
bankernas syn har förändrats under de här 15 åren. I rapporten menar alla de lokala 
bankerna utom en att det blir mycket svårt att få till en finansiering i detta fall. Grunden 
är ett bottenlån i hypotek på 75–85 procent av marknadsvärdet. Topplån (blancolån) 
med 10–15 procent ytterligare är en möjlighet. Förutom det nya huset kan ytterligare 
säkerheter som borgen, kompletterande säkerheter i annan fastighet, pantsatta 
livförsäkringar etcetera medge större utlåning. De flesta banker betonar dock att de gör 
en individuell bedömning av alla kunder vid kreditgivning. Med andra ord kan villkor 
och krav skilja sig åt för olika kunder, så också i dessa fall. En lokal bank avviker dock i 
sitt svar och menar att de bygger sina kalkyler på produktionskostnad i stället för 
marknadsvärde. Här är bedömningen av kunden viktigare och avgörande är bindningen 
till orten, vilken andrahandsmarknad som finns och vad skulle hända om de ej har 
möjlighet att avyttra huset. Bottenlånefinansiering kan därför ske upp till 75 procent av 
produktionskostnaden. 

3.4 SOU 1965:9 – betänkande av 1960 års 
arbetsmarknadsutredning 

SOU 1965:9 är ett betänkande avgivet av 1960 års arbetsmarknadsutredning.32 Det 
tillkom efter ett beslut den 30 september 1960 då 13 utredningsmän fick i uppgift att 
göra en översyn av arbetsmarknadspolitiken. Slutbetänkandet består av 20 kapitel 
fördelat på 567 sidor och behandlar frågor som gäller den äldre arbetskraften, den 
utländska arbetskraften, säsongarbetslösheten och kvinnor på och utanför 
arbetsmarknaden för att nämna några exempel.  

I kapitel 7 - Inlösen av egnahem, känns vissa funderingar påtagligt igen. I inledningen 
av kapitlet står det bland annat att arbetsmarknadsorganen inte sällan tvingas konstatera 
att tillgång och efterfrågan på arbetskraft mellan olika delar av landet inte harmoniserar 

31 Tillväxtanalys, Rural housing - landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland, 2012, s 3, s 42, s 51 f. 
32 SOU 1965:9, 1960 års arbetsmarknadsutredning, Arbetsmarknadspolitik, 1965, s 3-13 och s 152-156. 
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och att detta delvis beror på att den berörda arbetskraften inte anser sig kunna lämna 
hemorten på grund av att fastigheten de äger inte kan avvecklas utan ekonomisk förlust. 
Det blir en olycklig situation där det i vissa delar av landet föreligger en stor brist på 
arbetskraft medan den arbetskraft som egentligen finns inte kan flytta och därför får 
arbetskraftsefterfrågan i de områdena hållas uppe genom ”sysselsättningsskapande 
åtgärder i form av beredskapsarbeten eller dylikt”. Enligt gjorda stickprovs-
undersökningar är problemet inte obetydligt. Detta var heller inget nytt för 1960-talet. 
Konkreta förslag till frågans lösning hade tagits fram vid tidigare tillfällen men inget av 
dem ledde till någon åtgärd. Kortfattat handlade förslagen om att på prov lösa in egna 
hem och i vissa fall bostadsrätter i några utvalda norrlandskommuner. Utmaningen med 
att balansera de enskilda och allmänna intressena och rädslan för spekulationsaffärer 
utgjorde tveksamhet till förslagen.  

Enligt betänkandet om Utredningen om dubbel bosättning utmynnade det 1965 i en 
försöksverksamhet med inlösen av egnahemsfastigheter i Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län, år 1975 permanentade inlösenverksamheten och 
1999 upphävdes den.33 Om det fanns synnerliga skäl kunde även andra län komma i 
fråga. Villkor utöver att fastigheten eller bostadsrätten skulle vara belägen i någon av de 
fyra länen var att ägaren inte kunde få hushållets försörjning tryggad nära bostadsorten 
och att hushållet på grund av detta måste flytta till en annan ort inom landet och att 
ägaren själv inte kunde sälja fastigheten eller bostadsrätten. Inlösen skulle förenklat 
beskrivet ske med ett belopp som motsvarade det senaste taxeringsvärdet på fastigheten 
men det fanns en del begränsningar. I betänkandet återfinns en tabell över antalet 
ärenden som inlösts mellan åren 1992 och 1999. Värt att notera i samband med detta 
examensarbete är att Jönköpings län tillsammans med Gävle, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län finns representerat. Ett egna hem löstes in i 
Jönköpings län 1998!   

3.5 Så löser vi bostadskrisen – Strategier för en fungerande 
bostadsmarknad  

Detta är en rapport från Lennart Weiss och Stefan Attefall som är beställd av Veidekke, 
Skandinaviens fjärde största byggföretag, med bas i Norge. Rapporten skapades som ett 
inlägg i den pågående bostadsdebatten. I rapporten finns, utöver ett antal förslag på 
konkreta reformer, en utförlig redogörelse av den norska modellen där källan är den norska 
statliga Husbanken.34 Avsnittet bygger till stora delar på denna rapport. 

Rapporten är intressant för detta examensarbete då Norge upplevs ha en bättre 
landsbygdspolitik än Sverige och att Norges verktyg för byggande i landsbygden kan 
vara värt att titta närmare på.35 Det finns dock fler sätt Norge arbetar på för att få en 

33 SOU 2005:28, Utredningen om dubbel bosättning, Dubbel bosättning för ökad rörlighet, 2005, s 74-75. 
34 L. Weiss & S. Attefall, Så löser vi bostadskrisen: Strategier för en fungerande bostadsmarknad, juni 2016, 
s 38 - 43. (Hämtad 2017-04-18) 
35 F. Skillemar, ’Svensk glesbygd dör – medan norsk blomstrar’, Sveriges Television, [Film] 2016. (Hämtad 
2017-05-23) 
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levande landsbygd än vad som tas upp i detta avsnitt, till exempel möjlighet till avskrivna 
studielån och lägre arbetsgivaravgifter för de som bor och verkar på landsbygden men 
de tas inte upp närmare än så i denna rapport.  

Liksom i Sverige krävs det i Norge kapital för att etablera sig på bostadsmarknaden. 
Weiss och Attefall menar att det i Norge kan räknas upp en rad olika åtgärder, som 
tillsammans bidrar till en helhet som samverkar, dels för att underlätta för 
förstagångsköpare, och dels mer generellt då det anses gynnsamt att äga sitt boende. 

3.5.1 Anhöriga ställer upp med säkerheter 
Det vanligaste sättet som ung att ta sig in i bostadsmarknaden är att unga ställer 
föräldrars eller andra anhörigas bostäder som säkerhet för topplånet. Detta förekommer 
enligt rapporten även i Sverige och i Norge är det ett självklart första steg in på 
ägarmarknaden. 

3.5.2 Bospar för ungdomar 
I Norge finns en sparform som heter boligspar för ungdom (BSU), på svenska: bospar för 
ungdomar. Det innebär att betydande skattefördelar ges för sparande upp till 25 000 
kronor per år och totalt 200 000 kronor innan man fyllt 34 år. Under förutsättning att 
en beskattningsbar inkomst finns kan 20 procent av det sparade beloppet dras av från 
skatten. Sparande via BSU är dedikerat att användas som egen insats vid köp av en första 
bostad. Det kan alltså inte tas ut och användas för konsumtion. Skulle det formella 
kravet på 15 procents kontantinsats inte vara uppfyllt vid ett bostadsköp, ses BSU som 
genomförts regelbundet och strukturerat som en merit, och banken kan i dessa fall lätta 
något på kraven på kontantinsatsen. Enligt rapporten är sparformen populär och cirka 
60 procent av alla unga med beskattningsbar inkomst sparar i BSU. Den genomsnittliga 
åldern för en förstagångsköpare är 26 år i Norge. 

3.5.3 Staten och Husbanken  
I Norge finns Husbanken. Det är norska statens centrala organ för att uppnå de politiska 
målen och regeringens viktigaste verktyg för att driva igenom sin bostadspolitik. 
Husbanken ska bland annat bidra till att förse marknaden med bostäder till grupper som 
är i behov av stöd men också stärka efterfrågan hos hushåll som annars skulle får svårt 
att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt som Husbanken ska stödja svaga på 
arbetsmarknaden ska de säkerställa god kvalitet i boendet. Tre system är särskilt 
intressanta för detta examensarbete. Det är kommunala startlån, så kallade grunnlån 
(grundlån) och boligtillskudd (fritt översatt ungefär ”bostadsbidrag”).  

3.5.4 Kommunala startlån 
Eftersom inte alla vill eller har möjlighet att ställa en anhörigs bostads som säkerhet för 
topplånet kan en lösning finnas i det kommunala starlånet via kommunen. Det 
finansieras genom av staten genom Husbanken men hanteras och tilldelas av 
kommunerna. Dessa lån är behovsprövade och beviljas till dem med begränsade 
ekonomiska resurser. Då det är kommunerna själva som fastställer regler och villkor kan 
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det skilja sig åt i olika kommuner. Skulle det visa sig bli en förlust längre fram delas de 
mellan staten och kommunen genom att kommunen tar de första 25 procenten och 
staten eventuellt resterande delen. Lånet är en form av statlig subvention som används 
både till lånet i toppen och finansiering av en bostads totala kostnad. Dess syfte är att 
hjälpa grupper som har svårt att få lån hos privata banker och kan till exempel vara 
ungdomar i etableringsfasen, ekonomiskt svaga hushåll, flyktingar och funktions-
hindrade. Det ställs krav på de sökande som att det ska finnas svårigheter att få lån via 
den privata kreditmarknaden, det ska finnas en betalningsförmåga till ränta och 
amortering och ända ha medel kvar för att täcka livsnödvändiga utgifter, bostaden ska 
vara prisvärd i förhållande till var hushållet ska bo och bostaden ska vara ämnad för 
hushållet samt ska bostaden ligga i den kommun som lånar ut pengarna.  

Husbankens villkor är gynnsamma. De första fem åren är amorteringsfria och de flesta 
lånen som förmedlas av Husbanken amorteras av på 25 år. Räntan är 0,5 procent högre 
än statens upplåningsränta med ett eventuellt tillägg på 0,25 procent från kommunen. 
Räntan är lika oavsett kreditrisk vilket får ses som en fördel ur förstagångsköparens 
perspektiv.  

Sett över tid har startlånens andel av den årliga samlade utlåningen till hushållen legat 
på cirka tre procent. Systemet bygger på ett samarbete mellan den statliga Husbanken 
och de vanliga bankerna där det vanliga är att startlånet utgör själva toppfinansieringen 
vid bostadsköpet.   

3.5.5 Grundlån 
Grunnlån (grundlån) är en typ av lån, som har likheter med bottenlån och som kan 
beviljas till nyproduktioner, reparationer samt ombyggnad med första prioritets pant i 
bostaden. De ska bidra till att främja viktiga boendekvaliteter såsom miljöeffektivisering 
men också tillföra bostäder till svaga grupper på bostadsmarknaden. Till skillnad mot 
de kommunala startlånen kan både professionella aktörer, kommuner och 
privatpersoner söka dessa grundlån hos Husbanken. Bostadsprojekten måste dock möta 
upp de speciella krav som Husbanken ställer:   

”For å oppnå grunnlån må prosjektene ha tilfredsstillende måloppnåelse 
innenfor kvalitetsområdene universell utforming og miljø og energi, være 
nøkterne og innenfor Husbankens arealgrenser”.36  

Räntan var i genomsnitt 1,5 procent lägre än den privata marknaden år 2010 och 
differentieras inte efter risk men egentligen är ränteskillnaden mycket större då den med 
svagare ekonomi på den privata marknaden får betala ett risktillägg. De nybyggnadslån 
som kvalar in som Husbanksprojekt kan få lån som täcker upp till 80 procent av 
byggkostnaderna. I glesbygdsområden där vanliga banker finner riskerna för stora 
används också dessa grundlån vilket gör det extra fördelaktigt på landsbygden där annars 
risktillägg skulle kunnat krävas. Kravet på eget kapital är dock minst 20 procent.  

36 Husbanken, Veileder for Husbankens grunnlån, april 2017, s 3 och kap 7. 
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I rapporten saknas information om konsekvenserna av att grundlån ges för 
produktionskostnaden. Om personen som får lånet måste flytta och kanske rentav sälja 
huset med förlust, vad händer då? I sökandet efter information om vad som händer om 
en person som lånat pengar i grundlån till exempel måste flytta, och kanske rentav sälja 
sitt hus med förlust, var det svårare att få fram fakta. Här togs istället mailkontakt direkt 
med Husbanken som på frågan om personerna får en personlig skuld eller om den på 
något sätt ligger kvar i själva huset svarar att ”ja, det blir et personlig skyld. Lånet følger 
ikke huset”.37 

3.5.6 Boligtillskudd 
För ekonomiskt svaga hushåll finns ett bidrag i syfte att de ska kunna köpa ett nytt 
boende alternativt anpassa ett existerande boende. I genomsnitt var det 23 procent av 
priset på bostaden 2010. Det innebär alltså att för ekonomiskt svaga hushåll kan en 
bostad finansieras till 100 procent med startlån och bostadsbidraget. Det som krävs är 
att hushållet kan stå för kapitalkostnaderna. Det är personer med låga inkomster som 
kan få bidraget och hur stort bidraget kan bli beror på om bostaden ägs eller hyrs. För 
hyresbostäder är det i stort sett hyran som är bidragsgrundande medan det för ägda 
bostäder kan räknas in de flesta boenderelaterade kostnaderna så som ränta och 
amortering på bolån. Grundsynen är att bidraget ska ges under en begränsad tid och 
ligger i intervallet 1000 till 5000 kronor per månad. 

4 Fastighetsteori och fastighetsmarknaden 
Detta kapitel beskriver kortfattat rapportens teoretiska bakgrund och en del begrepp 
som hör sammanhanget till. Kapitlet gör inga anspråk på att vara heltäckande utan 
återges efter medvetet urval. 

4.1 Historisk tillbakablick och teoretisk bakgrund 
I början av 1900-talet kan bostadsfrågan i städerna närmast beskrivas som ett hygien- 
och hälsoproblem och på landsbygden som en fråga om fattiga levnadsförhållanden.38 
Under 1930-talet blev bland annat bostadsstandarden på landsbygden en fråga för den 
statliga politiken. År 1933 infördes statliga lån och bidrag i syfte att bygga och förbättra 
småbruk på landsbygden. Inne i städerna infördes nybyggnadslån. Efter andra 
världskriget ökade efterfrågan på bostäder kraftigt. Efter att hyrorna reglerats 1942 ledde 
detta till en högre efterfrågan och mindre nyproduktion. Bostadsstandarden var 
generellt låg vid den här tiden.39 Utöver detta ledde flyttströmmarna från landet in till 
städerna och barnkullarna var stora. Även hushållens ekonomi förbättrades under denna 

37 Husbanken, intervjuad av Åsa Elmersson via e-post (post@husbanken.no), 2017-04-27. 
38 Tillväxtanalys, ’System för bostadsfinansiering växer fram’, Rural housing - landsbygdsboende i Norge, 
Sverige och Finland, 2012, s 42 - 43 
39 ibid 
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period. Jordbruksdriften blev samtidigt rationellare och industrierna i städerna 
expanderade och behövde arbetskraft vilket också bidrog till flyttströmmarna. Med 
denna geografiska förändring av behovet av arbetskraft prioriterades målen om en 
livskraftig landsbygd ned.40 År 1947 införs en lag för kommunerna för att främja 
bostadsförsörjningen.41 Detta var ett sätta att försöka styra bostadsbyggandet. Lagen 
innehöll flera olika åtgärder och en var att kommunerna var skyldiga att förmedla statliga 
lån och bidrag. Bostadsproduktionen ökade kraftigt men bostadssituationen 
förvärrades. Genom bostadsinvesteringar under perioden 1964-1975 skapades det så 
kallade miljonprogrammet. På tio år skulle det byggas 1 000 000 lägenheter för att råda 
bot på bristen, vilket också genomfördes. 42 

Finansieringen av bostäder är statens viktigaste bostadspolitiska instrument och till stor 
del har detta bestått i just statliga bostadslån under 1900-talet. Genom att staten på olika 
sätt med lånemöjligheter och räntebidrag gjort bostadsbyggandet möjligt har detta i 
praktiken lett till väsentligt minskat behov av eget kapital för byggande av bostäder. 
Under åren 1985-1993 byggdes det mycket. Det berodde på flera saker där de 
gynnsamma kreditförutsättningarna var en. Utöver detta bidrog den höga inflationen 
samtidigt som det var en stark efterfrågan. År 1985 upphävde Riksbanken alla 
utlåningsrestriktioner och det blev en intensiv konkurrens om bolånekunderna. Det var 
alltså mycket lätt att få bostadslån vid den här tiden och det kom att byggas boenden 
som inte alltid kom att svara mot den långsiktiga bostadsefterfrågan i kombination med 
en belåningsnivå som till viss del blev för dyr för den lokala betalningsviljan.43 
Rapporten summerar delar av historien med att ”förenklat skulle man kunna säga att 
staten mellan 1940-talet och början av 1990-talet prioriterat ett bostadsbyggande i hela 
Sverige, dels av bostadspolitiska, dels av arbetsmarknadspolitiska skäl”.  

I början av 1990-talet uppstod en djup finanskris i Sverige. Orsakerna var flera och 
krisen berörde fastighets- och finansmarknaden samt banksektorn. Stora kreditförluster 
blev ett faktum. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) gav före detta 
generaldirektören för Statens bostadskreditnämnd Mats Rönnberg i uppdrag att 
sammanställa alla de kända kreditförluster som uppkom i krisen, och i april 2002 kom 
rapporten Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-
1999.44 Rapporten tar utöver sammanställningen om kreditförlusterna upp historiska 
pusselbitar, misstag som begicks men även lärdomar som kommit ur krisen.  

I rapporten står att läsa att ökningen av bostadsbyggandet mellan åren 1985 och 1993 i 
stort sett var koncentrerad till kommuner utanför storstadsregionerna. I kommuner med 
mindre än 30 000 invånare skedde den största ökningen och där byggdes sammanlagt 

40 Tillväxtanalys, ’System för bostadsfinansiering växer fram’, Rural housing - landsbygdsboende i Norge, 
Sverige och Finland, 2012, s 42 - 43 
41 Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m. 
42 J. Jörnmark, ’Miljonprogrammet’, Nationalencyklopedin, u.d. (Hämtad 2017-05-23) 
43 Tillväxtanalys, ’System för bostadsfinansiering växer fram’, Rural housing - landsbygdsboende i Norge, 
Sverige och Finland, 2012, s 42 - 43 
44 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om 
bostadsfinansieringen 1985-1999, 2002, s 12 till 14. (Hämtad 2017-04-11) 
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nästan 120 000 lägenheter, inte långt ifrån det som byggdes i storstadsområdena. Men i 
dessa kommuner gick det 3,5 bostäder per inflyttad person medan det i 
storstadsområdena byggdes endast 0,5 bostäder per inflyttad. Enligt rapporten ökade 
bostadsbyggandet i Storstockholm nästan inte alls trots de finansiellt gynnsamma 
förutsättningarna. Rapporten uttrycker att där lades grunden till dagens bostadsbrist i 
storstadsområdena, istället satsades det då på byggandet av kommersiella lokaler.  

Vidare står att läsa i rapporten att den geografiska snedfördelningen av 
bostadsbyggandet samt de förluster som senare uppstod har sin grund i ett systemfel, 
att det inte fanns någon prövning av återbetalningsförmåga och risker. Några långsiktiga 
finansieringskalkyler upprättades aldrig och långivningen kopplades inte till 
marknadsvärden utan till produktionskostnader. För de som ägde sina egna hem med 
personligt betalningsansvar ledde detta till ekonomisk ruin. Riskmedvetandet var generellt 
lågt hos alla och rapporten tar upp flera exempel på detta; staten och kommunerna hade 
ingen som helst kontroll över marknadsriskerna och kommunerna ställde borgen för 
bostadsrättsföreningar utan minsta riskprövning. Kreditinstitutens kreditprövning var 
lika dålig den. Ja, listan kan göras ännu längre men talar redan nu sitt tydliga språk. Några 
lärdomar listas också i rapporten. Och efter erfarenheterna från krisen har reglerna om 
kreditprövningen också skärpts. Till exempel krävs eget kapital för ett bostadsprojekt 
och kommunerna får inte ställa ut borgen som tidigare. Full ekonomisk täckning för 
riskerna ska ske när staten ger garantigivning och kalkyler för investeringsbeslut ska 
upprättas. Enligt rapporten är det påtagligaste systemfelet i det tidigare 
finansieringssystemet att ”kreditriskerna togs av andra än de som beslutade om 
investeringarna […] staten kan inte som skedde tidigare överlåta åt annan att sköta 
riskprövningen om det är staten som tar risken”.  

Denna historiska tillbakablick ger oss långt ifrån hela bilden men den ger delar av hur 
bostadsfinansieringen såg ut i Sverige under 1900-talet. Regleringen att hålla Sveriges 
och befolkningens ekonomi stabil fortsätter alltjämt. Nedan följer några grundläggande 
begrepp i sammanhanget och lite mera om hur dagens bostadsreglering ser ut. 

4.2 Bostadsbrist – vad betyder det egentligen 
Att definiera begreppet bostadsbrist är inte helt självklart och begreppet används ofta 
utan att innebörden närmare preciseras. För de flesta är nog en relation mellan 
befolkningens storlek och tillgången på bostäder det man tänker på. Boverket och 
Statens bostadskreditnämnd (BKN) fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att 
utveckla en praktisk och användbar definition av begreppet, utveckla metoder för att 
analysera bostadsmarknadssituationen på lokal, regional och nationell nivå, samt 
tillämpa det utvecklade begreppet och de framtagna metoderna på de tre 
storstadsregionerna och ett urval av bostadsmarknadsregioner och kommuner i andra 
delar av Sverige.  

I rapporten som blev resultatet av uppdraget resoneras runt tänkbara definitioner som 
att till exempel beräkna bostadsbristen på hur många bostäder som ytterligare behövs 
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för att hålla boendetätheten konstant.45 Här resonerar Boverket dock att det inte finns 
något som säger att boendetätheten inte ska få förändras över tid. I takt med att 
samhället utvecklas och att befolkningen ändrar sina preferenser blir det svårt att 
fastställa vilken boendetäthet som ska fungera som referensnivå. Därför menar 
Boverket att ”bostadsbrist existerar när bostadsstocken inte hunnit öka tillräckligt för 
att eliminera de ökningar i huspriserna som beror på befolkningstillväxten sedan 
bostadsmarknaden var i balans (d.v.s. ett jämviktsår)”.  

4.3 Kort om ekonomiska system – en repetition från 
grundskolan 

I en marknadsekonomi bestäms priset på en vara eller en tjänst genom utbud och 
efterfrågan. Där dessa båda intressen möts i frivillighet och på en fri och 
konkurrensutsatt marknad bestäms priset. Motsatsen är planekonomi där resurser 
fördelas utifrån beslut som fattas centralt av politiska församlingar.46 Sannolikt finns 
ingen total marknadsekonomi någonstans i världen och Sverige räknas som en 
blandekonomi, som har sin utgångspunkt i marknadsekonomin, då staten reglerar 
marknaden till viss del.  

4.4 Marknadsvärdebegreppet 
Begreppet marknadsvärde är mycket centralt i denna rapport. Det är runt just detta 
värde som mycket gällande långivning och finansiering av bostäder cirkulerar. Det finns 
några snarlika definitioner på begreppet marknadsvärde för fastigheter och en av dem 
är  

”det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss angiven 
tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med 
tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”. 47  

Ett marknadsvärde kan aldrig fastställas utan endast uppskattas. Själva värdet skapas i 
resursens, till exempel husets/bostadens framtida nyttor vid dess användning. Alltså i 
relationen person och objekt.48  

4.5 Fastighetsvärdering 
Det finns olika metoder för att värdera fastigheter. Vilken metod som är mest lämplig 
avgörs av vilken typ av objekt det är som ska värderas. Flerbostadshus värderas i regel 
inte på samma sätt som småhus för att ta ett exempel.  

45 Boverket, Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv, 2012, s 5 - 6.  
46 B. Lilja (red), ’Marknadsekonomi’, Expowera, u.d. (Hämtad 2017-04-03) 
47 Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering, 2013, s 6. 
48 E. Persson, ’Grundmodeller för fastighetsvärdering’, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: 
fastighetsnomenklatur, 11., rev. och utök. uppl., Fastighetsnytt, Stockholm, 2011 
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4.5.1 Nuvärdes- och produktionskostnadsmetoden  
Det finns som precis nämnts olika metoder för att värdera fastigheter. Handlar det om 
mer kommersiella fastigheter som till exempel hyreshus-, industri- och 
lantbruksfastigheter används ofta avkastningsmetoden, även kallad nuvärdesmetoden. 
Nuvärdesberäkningar av framtida avkastningar används för att fastställa värdet. En 
annan metod är produktionskostnadsmetoden där återanskaffningskostnaden beräknas 
med avdrag för fastighetens ålder och skick. Den sistnämnda tillämpas oftast vid 
specialfastigheter, där det inte är möjligt att värdera med någon av de andra metoderna 
till exempel på grund av att jämförelseobjekt helt saknas eller att fastigheten är helt unik.  

4.5.2 Ortsprismetoden 
Den vanligaste och oftast mest lämpliga metoden vid småhusvärdering är 
ortsprismetoden. Den bygger på att jämförbara, redan genomförda köp, identifieras och 
används för att fastställa marknadsvärdet, vid en fastställd tidpunkt, den så kallade 
värdetidpunkten, på den aktuella fastigheten. Prisbildande faktorer delas in i analyser av 
omvärlden, orten och objekten. Några exempel från omvärldsanalysen är det rådande 
och förväntade konjunktur-, inflation- och ränteläget. Även hur politiken drivs och 
förväntas förändras ingår i analysen. För ortsanalysen handlar det om det lokala 
näringslivet, befolkningsmängd, utbildningsnivå, inkomst, läge, kommunikationer och 
fastighetsmarknad. I objektsanalysen ingår läget, attraktivitet, vilken typ av fastighet det 
handlar om, standard och skick för att nämna några. Sist men inte minst bör man ställa 
sig frågorna: hur står sig huset mot andra liknande objekt och vem är den presumtive 
köparen? 

Avgörande för om ortsprismetoden ska kunna användas är alltså huruvida det finns 
tillgång till tillräckligt stor mängd jämförbara data på den aktuella delmarknaden där 
fastigheten är belägen. Enligt Persson rymmer ortsprismetoden en rad både praktiska 
och tolkningsmässiga problem även om den är principiellt enkel.49 Utöver ovan nämnda 
begränsning gällande tillgången på jämförbara data kräver metoden enligt Persson mer 
än en statisk analys, utan också en ”insiktsfull insikt om fastighetsmarknadens och dess 
funktion” för att bedöma marknadsvärdet med ortsprismetoden. Persson tar också upp 
att ortsprismetoderna mycket förenklat kan delas in i två grupper där den ena bygger på 
redovisade jämförelseköp, så kallad direkt ortsprismetod och den andra på nyckeltal, så 
kallad indirekt ortsprismetod.  

Kortfattat består enligt Persson den direkta ortsprismetoden av sex steg: 

1. Definiering och avgränsning av en relevant marknad. Här finns inga allmängiltiga regler 
utan det beror oftast på vad som ska värderas. Persson tar som exempel upp att 
en stadsdel kan fungera bra som avgränsning för bedömning av värdenivån på 
småhus medan när det kommer till marknaden för ett kommersiellt hus kan det 

49 E. Persson, ’Ortprismetoder’, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: fastighetsnomenklatur, 11., rev. 
och utök. uppl., Fastighetsnytt, Stockholm, 2011 
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istället vara ortens köpmannagata. Marknaden för större lantbruk skulle kunna 
vara slättbygdsområden i mellansverige.  

2. Identifiering av jämförelseobjekt. 

3. Erhållande av information om de olika jämförelseobjekten. 

4. Bearbetning, analys och tolkning av ortprismaterialet. Därefter relatering och normering. Det 
sistnämnda innebär att man utifrån materialet skapar jämförelsetal för att på så 
vis göra det inte så jämförbara mera jämförbart, till exempel kronor/m2 eller 
köpeskilling/taxeringsvärdet, det så kallade K/T-talet. Detta är dock endast 
tillämpbart när det är tal om mycket likartade fastigheter.  

5. Beräkningar av tids- och egenskapsmässiga korrektioner. Det ideala är naturligtvis att 
det finns tillräckligt med överlåtelser så nära i tiden som möjligt till 
värdetidpunkten. 

6. Bedömning av det slutliga värdet samt bedömning av det uppskattade värdets osäkerhet. Som 
tidigare nämnts är all värdering behäftad med osäkerhet. 

4.5.3 Fastighetstaxering av småhus 
Småhus deklareras i en allmän eller förenklad fastighetstaxering var tredje år.50 Särskild 
fastighetstaxering görs bara om en fastighet nybildats eller förändrats.51 Utöver att 
fastighetsavgiften fastställs utifrån taxeringsvärdet används värdet som en indikator av 
till exempel mäklare och banker när de uppskattar marknadsvärden.   

Lantmäteriet genomför tillsammans med Skatteverket uppskattningar på 
marknadsvärden av Sveriges fastigheter.52 Dessa uppskattningar grundar sig på statistik 
över försäljningar. Taxeringsvärdet i sin tur ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet 
på fastigheten två år före fastighetstaxeringen. Året benämns nivåår. Vid den allmänna 
fastighetstaxeringen 2015 är det alltså nivååret 2013 som avgör taxeringsvärdena och 
nivån gäller fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering som är 2018.53  

Inför varje fastighetstaxering genomförs olika analyser för att få fram en prisbild av 
småhus och tomtmark.54 I dessa analyser tas underlag fram för att kunna 

1. dela in Sverige i värdeområden 
Då det geografiska läget påverkar försäljningspriserna delas Sverige in i olika 
värdeområden. Det är separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna 
friliggande småhus, radhus och kedjehus/parhus. Inom ett värdeområde 
fastställs att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar i just detta område. 

50 Skatteverket, ’Deklarera småhus’, Skatteverket, u.d. (Hämtad 2017-05-05)  
51 Skatteverket, Så tas taxeringsvärdet fram, Skatteverket, u.d. (Hämtad 2017-05-05) 
52 B.-L. Malm, ’Startskottet har gått inför nästa småhustaxering’, Lantmäteriet, 2014. (Hämtad 2017-05-
19) 
53 Skatteverket, Så tas taxeringsvärdet fram, Skatteverket, u.d. (Hämtad 2017-05-05) 
54 ibid 
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Det kan vara både positiva och negativa förutsättningar såsom strandnära eller 
bullerutsatt.  

2. få fram riktvärden 
Detta värde är baserat på de genomsnittliga värdeförhållandena som bestämts 
för värdeområdet som helhet, alltså i ett i viss mån schabloniserat värde på en 
fastighet.  

3. värdera tomtmark 
Värderingen utgår ifrån en normaltomt och utefter den justeras värdet med 
hänsyn till förhållandena på varje enskild tomt, så kallade värdefaktorer, till 
exempel storleken på tomten och hur många meter det är till en eventuell 
strand.  

4. värdera bostadsbyggnader 
Värderingen utgår ifrån ett normhus. Värdet justeras sedan med hänsyn till 
förhållandena på varje enskilt hus, så kallade värdefaktorer, till exempel 
bostadshusets storlek, om det finns garage eller ett eller två duschutrymmen.   

Värdeområdena ska spegla en homogenitet i ett område men det finns alltid objekt som 
avviker från denna likhet och detta fångar modellen inte upp. På landsbygden tenderar 
det också att bli mycket stora värdeområden, ofta all mark utanför tätorterna. Eftersom 
modellen grundar sig på genomförda köp finns det helt enkelt inte tillräckligt med 
grundmaterial för att kunna bygga en finmaskigare modell.   

4.5.4 Mikrolägen 
Resonemanget ovan tangerar lite begreppet mikroläge, i vissa sammanhang även kallat 
hotspots. Magnusson och Turner menar att begreppet hotspots förekommer i olika 
sammanhang, framför allt i den brittiska och amerikanska litteraturen men menar vidare 
att när vi talar om hotspots på bostadsmarknaden betecknar det i allmänhet attraktiva 
områden. Det är sällan eller aldrig den attraktiva innerstaden som avses utan istället 
natursköna, naturnära boende i lantliga lägen långt bort från storstaden.55 

4.6 Belåningsreglering och ränteavdrag á la 2017 
Som bekant reglerar staten till viss del bostadsmarknaden i Sverige, historiskt liksom nu. 
Detta sker bland annat via regler om långivning. Sedan år 2010 gäller det så kallade 
bolånetaket vilket innebär att maximalt 85 procent av bostadens marknadsvärde kan 
belånas med fastigheten som säkerhet.56 I juni 2016 började nya regler57 att gälla och 
dessa innebär att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent av fastighetens 
marknadsvärde ska amorteras med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet 

55 L. Magnusson & B. Turner, På spaning efter "hotspots" i norra Sverige - en förstudie, 2006, s 2. 
56 Finansinspektionen, ’Allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad’, 
Finansinspektionen, 2010. (Hämtad 2017-05-22) 
57 Finansinspektionen, ’Amorteringskrav på nya bolån’, Finansinspektionen, 2016-04-20. (Hämtad 2017-
04-03) 
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varje år. När belåningsgraden är under 70 procent ska bolånen amorteras med minst 
en procent varje år till dess att belåningsgraden är 50 procent. En fastighet får 
omvärderas maximalt vart femte år. Nämnda regler gäller alla banker och 
kreditmarknadsföretag.  

Enligt intervjuer med bankföreträdare, se bilaga D, görs det i samband med 
nybyggnationer en förhandsvärdering. Denna tillsammans med den personliga 
betalningsförmågan avgör om banken beviljar lånet eller ej och hur stort det kan bli som 
störst. När det gäller befintliga hus bedöms försäljningspriset ofta vara marknadsvärdet 
och ligger således till grund för lånets maximala storlek.58 59 

En annan reglering gällande bolån är ränteavdraget. Genom detta får den som har lån 
göra avdrag för 30 procent av räntekostnaden i inkomstdeklarationen.  

4.7 Bostadsinstitut, panträtt, inteckningar och säkerheter 
Ofta talar man om bankerna som synonym till kreditgivare. I själva verket är de egentliga 
bankernas roll ganska blygsam när det kommer till fastighetskrediter.60 Det är istället de 
så kallade bostadsinstituten, som visserligen ägs av banker, som dominerar i 
utlåningssiffror i Sverige. Hit hör till exempel Spintab och Stadshypotek.  

Utlåningen till privatpersoners bostäder bygger generellt på att låntagaren visar en god 
betalningsförmåga, med andra ord har en fast inkomst. Skulden för bostaden blir 
personlig. Dock vill bostadsinstituten ha betryggande säkerhet för att låna ut pengar och 
bostäder anses ha en stor marknad, vara relativt lättvärderade och förhållandevis 
lättsålda. Därför anses själva bostadens värde utgöra en tillräcklig säkerhet för att bevilja 
lån på den. 

Enligt jordabalken (JB) 22:2 ska en ansökan om inteckning göras av fastighetsägaren. 
Den ska innehålla uppgift om dels det belopp på vilket inteckningen ska lyda, dels den 
eller de fastigheter som avses. Enligt JB 22:1 anses ägaren i detta fall vara den som senast 
sökt lagfart för fastigheten. En ansökan får inte avse en del av en fastighet. Om flera 
fastigheter ägs av samma person och inom samma inskrivningskontors 
verksamhetsområde får en ansökan om inskrivning avse flera fastigheter. 
Stämpelskatten för en ny inteckning är två procent av dess belopp enligt 
stämpelskattelagen 24 §.  

4.7.1 Pantavtalets element 
Pantavtalet ingås med samtliga ägare. Panten svarar för en fordran. Pant och fordran 
knyts samman av en pantförskrivning. Det som är utpekat skyddas av panten.  
Överlämnande av pantbrevet alternativt registrering av datapantbrev eller 
andrahandspantsättning utgör det sakrättsliga momentet i avtalet. Lagfart är inte 

58 Swedbank, ’Bolån - Låna till bostad’, Swedbank, u.d. (Hämtad 2017-05-11) 
59 Handelsbanken, ’Låna till bostad – Hur ser ditt bolån ut’, Handelsbanken, u.d. (Hämtad 2017-05-11) 
60 U. Jensen, Panträtt i fast egendom, 2012, s 39. 
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nödvändigt för pantsättning men däremot för att få ut nya pantbrev. Civilrättsligt är den 
som gjort det senaste giltiga köpet ägare till en fastighet. Då räcker ett köpekontrakt.61  

4.8 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 
Fastighetsskatten ersattes i januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Enligt 
Skatteverket62 får småhus i deklarationen år 2017 en fastighetsavgift med ett takbelopp 
på 7 412 kronor för varje färdigbyggd bostadsbyggnad. Ger däremot 0,75 procent av 
2016 års taxeringsvärde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark en lägre avgift 
ska den istället betalas. Vissa lättnader finns för nybyggda bostäder och gäller i olika 
grad för bostadsfastigheter byggda år 2006 och senare. På obebyggd tomt är 
fastighetsskatten däremot statlig och utgör en procent av taxeringsvärdet, det finns inget 
tak.63  

4.9 Förmögenhetsskatt 
För närvarande finns det ingen förmögenhetsskatt i Sverige. Den avskaffades från och 
med inkomståret 2007.64  

Förmögenhetsskatt infördes i Sverige år 1947 och avskaffades av regeringen i januari 
2007 under perioden när Fredrik Reinfeldt var statsminister.65 Förmögenhetsskatten 
togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Skatten beräknades på 
förmögenheten den sista dagen på året. Som förmögenhet räknades det sammanlagda 
värdet av tillhörigheterna i form av bankkonton, fastigheter (taxeringsvärdet), 
aktier (enligt särskilda regler), fordon och andra privata tillhörigheter. Reglerna innehöll 
olika undantag vilket gjorde att man genom att placera förmögenheten på olika sätt 
delvis kunde undvika skatten, till exempel genom innehav av 
jordbruks/skogsbruksfastigheter och vissa typer av antikviteter, vilka inte behövde tas 
upp till det fulla marknadsvärdet. Då och då dyker skattens existensberättigande upp i 
debatten och det finns de som vill återinföra den i någon form vilket skulle påverka 
fastighetsägarna i Sverige.66   

4.10  Kreditgaranti 
Enligt Boverkets hemsida beskrivs kreditgarantin enklast som en försäkring som kan 
tecknas för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Den ger banken ett skydd mot 
kreditförluster och minskar därför behovet av insats av eget kapital eller topplån för den 

61 Hela avsnittet har sin grund i ”Pantsättning och inteckningar”. En föreläsning av Ulf Jensen på 
Högskolan Väst 2015-05-03. 
62 Skatteverket, ’Fastighetsavgift för bostäder’, Skatteverket, u.d. (Hämtad 2017-04-04) 
63 Skatteverket, ’Fastighetsskatt på obebyggda tomter och småhus under nyuppförande’, Skatteverket, 
u.d. (Hämtad 2017-05-18) 
64 Skatteverket, ’Förmögenhetsskatt’, Skatteverket, u.d. (Hämtad 2017-04-04) 
65 Wikipedia, Förmögenhetsskatt i Sverige, Wikipedia, 2016-04-17. (Hämtad 2017-05-18) 
66 F. Schulte, ’Återinförande av förmögenhetsskatt’, Sveriges riksdag, 2016-09-29. (Hämtad 2017-05-18) 
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som vill bygga. Kreditgarantier kan lämnas för upp till 90 procent av marknadsvärdet 
(med undantaget kooperativa hyresrätter, se nedan). Kreditgarantins belopp får 
motsvara ett schablonberäknat belopp i områden med låga marknadsvärden. Redan 
innan ett projekt påbörjas kan Boverket göra en preliminär bedömning av möjligheten 
att teckna garantin.67 Syftet med kreditgarantin är att främja fler permanentbostäder.68 
Garantin är enbart riktad till byggföretag och alltså inte till privatpersoner som bygger 
egna hem.  Effekten av en kreditgaranti som Boverket ser det är att man minskar behovet 
av eget kapital och därigenom underlättar finansiering och bidrar till att projekten blir 
av och i ett tidigare skede. Det finns inga begränsningar i volym, storlek, antal lägenheter 
eller upplåtelseform. Det går att få kreditgaranti för bostadsrätter, hyresrätter och 
kooperativa hyresrätter och på den sistnämnda gäller 95 procent av det bedömda 
marknadsvärdet.  

Det är ovanligt med kreditgarantier för egna hem men det finns exempel där en 
exploatör till exempel uppför ett tiotal egna hem och då ställs garantin under byggtiden 
men sedan när de har sålts av till enskilda privatpersoner kan Boverket inte längre ställa 
ut denna garanti. Så exemplet är när byggföretag köpt upp mark och bygger för att sedan 
sälja. Bankerna lägger sedan upp vanliga hypotekslån för de som förvärvar bostäderna.  

Kreditgarantin kan ställas både under byggtiden och/eller efter. Det sistnämnda gäller 
således inte egna hem som förklarats ovan. Kreditgarantin används aldrig om någon 
enskild person vill bygga utan då är det förvärvsgarantin som kan vara ett alternativ.   

Kreditgarantin ställs alltid ut i förhållande till förhandsvärderat marknadsvärde. 

Om byggföretaget till exempel går i konkurs under byggtiden ska panten realiseras, alltså 
huset säljas, och efter det kommer garantin att infrias. Banken ersätts för den 
ekonomiska skada de har lidit. Det blir sedan regressrätt mot det konkursdrabbade 
byggbolaget på återstående belopp.   

På frågan om det är vanligt med kreditgarantierna fås svaret att volymerna ökar år från 
år. Det är dock en liten del av den totala byggmarknaden.  

4.11  Förvärvsgaranti 
Förvärvsgarantin är en kreditgaranti som är exklusiv för förstagångsköpare av bostäder 
och infördes framförallt för att hjälpa unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Enligt Boverket har denna endast använts en gång. Boverket har föreslagit att den ska 
avvecklas. Det finns ett antal begränsningar, det ska vara ett första egna ägda boende 
för att nämna ett exempel.69 

67 Boverket, ’Det här är kreditgarantin’, Boverket, 2016. (Hämtad 2017-04-20) 
68 Se avsnitt 6.3 
69 Se avsnitt 6.3 
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4.12  De bostadspolitiska målen i Sverige 
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är enligt regeringens hemsida:70 

”att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 
250 000 nya bostäder.” 

Vart och en av de fyra kategorierna är dessutom nedbrutna till delmål. Delmålet för 
samhällsplaneringen är: 

En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd. 

Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs. 

Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och 
för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas. 

Det står alltså ingenstans i sammanhanget något om några specifika mål för till exempel 
landsbygden utöver att det mer generella att ge alla människor i alla delar av landet en 
god livsmiljö.  

4.13  Fastighetsprisindex 
Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar och presenterar varje kvartal och år 
värdeutvecklingen av permanenta småhus, fritidshus och lantbruksenheter.71 
Fastighetsprisindexet (FPI) kan användas för att till exempel statistiskt beräkna vad en 
fastighet som såldes år 2013 är värd idag, utefter den värdeutveckling som har varit 
under perioden. I detta examensarbete har fastighetsprisindex per län använts. Indexet 
för aktuella län presenteras i bilaga G. Enligt SCB beräknas inte fastighetsprisindex på 
kommunnivå av den anledningen att det i vissa kommuner finns för få köp i varje 
värdeklass för att siffrorna ska bli tillförlitliga.72  

4.14  Konsumentprisindex 
Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar även den genomsnittliga prisutvecklingen för 
hela den privata inhemska konsumtionen.73 Konsumentprisindex är ett vanligt mått när 
allmänna kompensations- och inflationsberäkningar görs i Sverige.  

70 Regeringen, ’Mål för boende och byggande’, Regeringskansliet, 2016-09-20. (Hämtad 2017-04-20) 
71 Statistiska centralbyrån, Fastighetspriser och lagfarter, 2016. (Hämtad 2017-04-20) 
72 Statistiska centralbyrån, ’Hur mäter man prisutvecklingen på småhus?’, Statistiska centralbyrån, u.d. 
(Hämtad 2016-04-20) 
73 Statistiska centralbyrån, ’Konsumentprisindex (KPI)’, Statistiska centralbyrån, u.d. (Hämtad 2016-04-20) 
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4.15  Befolkningsstatistik 
Statistiska centralbyrån (SCB) framställer regelbundet statistik över Sveriges befolkning 
och dess förändringar.  Befolkningsstatistiken är en totalundersökning som bygger på 
material från Skatteverkets register över folkbokföringen. Asylsökande finns inte med i 
folkbokföringen, utan personerna räknas först den dagen de formellt blir invandrare, 
det vill säga när de får uppehållstillstånd.74  

4.16  Entreprenadformer 
I detta examensarbete intervjuas några representanter för husföretag. De säljer hus dels 
som separata men också i entreprenadform, det vill säga att både hus och tomt säljs som 
ett paket. Kortfattat följer här en beskrivning av några olika entreprenadformer.  

Delad entreprenad: När en byggherre ansvarar för projekteringen av ett bygge men på 
egen hand samordnar projektet med huvud- och sidoentreprenörer kallas det delad 
entreprenad. Den ger byggherren stort inflytande över byggandet.  

Generalentreprenad: Byggherren har fortfarande ansvaret men har endast avtal med 
en entreprenör, generalentreprenören. Denne i sin tur anlitar underentreprenörer. I 
båda dessa fall utför entreprenörerna arbete i enlighet med de bygghandlingar som 
upprättats av byggherren.  

Totalentreprenad: Den vanligaste formen av entreprenader vid kommersiella 
fastigheter är totalentreprenad. I dessa fall träffar byggherren avtal med en enda 
entreprenör, totalentreprenören, som står för såväl projektering som byggande. Här 
används ibland en annan metodik och istället för att beskriva hur arbetet ska utföras i 
detalj ställer byggherren krav på vilka specifikationer gällande funktionen byggnaden 
eller anläggningen ska uppfylla.75  

Småhusentreprenad: När det kommer till småhusbyggnationer finns det en 
entreprenadform som kallas just småhusentreprenad. Den är den enda av 
entreprenadformerna som är lagreglerad. I allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – 
ABS 09 är det tydliggjort exakt vilka paragrafer i konsumenttjänstlagen som är aktuella 
och bestämmelserna ”är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller 
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare 
utför åt en konsument” enligt dokumentet.76   
  

74 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik 2016, 2016, s 29-30. (Hämtad 2017-05-12) 
75 Kalbro & Lundgren, Markexploatering, 2015, s 142.  
76 Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, et.al., ’Entreprenadkontrakt (ABS 09)’, Konsumentverket, 
2009 
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5 Resultat och analys av kartläggningen av 
småhusbyggnationen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det bearbetade materialet. Frågeställningarna 
behandlas en i taget, men går delvis in i varandra. Analyser hanteras löpande inom 
avsnitten och återfinns således inte under egen rubrik. En utvärdering av metoden och 
den konstruerade modellen avslutar kapitlet.  

5.1 Hur mycket det byggs i de studerade kommunerna 
I bilaga C presenteras i absoluta tal hur många bygglov totalt för nybyggnation av 
enbostadshus som utfärdades i de studerade kommunerna för åren 2012–2016.  

Det är dock svårt att få en uppfattning om det byggs mycket eller lite med ledning av 
dessa siffror. Antalet behöver därför relateras till något för att kunna jämföras mellan 
kommuner, exempelvis folkmängd, se tabell 3. 
Tabell 3: Antal bygglov för nybyggnation enbostadshus per 1 000 invånare i varje studerad 
kommun 

Kommun Bygglov per 1000 inv. 
2016 

Aneby 0,60 

Emmaboda 0,10 

Essunga 0 

Gullspång 0,19 

Hultsfred 0,07 

Högsby 0 

Lessebo 0,57 

Markaryd 0,20 

Sävsjö 0,88 

Torsås 0 

Tranemo 0,34 

Töreboda 0,11 

Uppvidinge 0,21 

Ydre 3,27 

Östra Göinge 0,42 

Källa: Invånarantal; Statistiska centralbyrån (2017), bygglov; egen undersökning (2017) 
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Som jämförelse laddas även data ned från SCB för de tio kommuner med flest invånare 
i Götaland (jämförelsekommunerna) och relateras till folkmängd, se tabell 4. Värt att 
notera dock är att i storstadskommunerna byggs det som andel mer bostäder i form av 
lägenheter i flerbostadshus än i småhus. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar 
att andelen lägenheter i småhus i Göteborg är 15 procent och i Malmö nio procent.77 
Statistiken redovisas inte per kommun, men i både Jönköpings och Kronobergs län är 
andelen lägenheter i småhus 33 procent. Med småhus avses här SCB:s definition som 
även inkluderar radhus, parhus, kedjehus och tvåbostadshus. 
Tabell 4: Antal bygglov för nybyggnation enbostadshus per 1 000 invånare i de tio folkrikaste 
kommunerna i Götaland 

Kommun Bygglov per 1000 inv. 
2016 

Göteborg 0,69 

Malmö 0,28 

Linköping 0,69 

Helsingborg 0,68 

Norrköping 1,22 

Jönköping 0,59 

Lund 0,52 

Borås 1,15 

Halmstad 1,45 

Växjö 1,06 

Källa: Invånarantal; Statistiska centralbyrån (2017), bygglov; egen undersökning (2017) 

Siffrorna för de studerade kommunerna är mycket varierande vilket beror på att det är 
små tal. I en kommun med liten befolkning gör det stor skillnad om det byggs ett nytt 
småhus eller fem nya småhus, därför behöver även historiken tas i beaktande när kvoten 
ska tolkas. Det kan också finnas en släpning i rapporteringen från vissa kommuner som 
innebär att enstaka bygglov hamnar på fel sida nyåret och då ger stora utslag på kvoten. 
Siffrorna för jämförelsekommunerna är mer stabila då det rör sig om större tal. 

Samtliga jämförelsekommuner förutom Malmö har en kvot över 0,50 bygglov per 1000 
invånare. Av de studerade kommunerna är det endast fyra av femton som når upp till 
en kvot över 0,50. Av dessa har Lessebo och Ydre troligtvis tillfälliga toppar med hänsyn 
till historiska siffror 2012–2015, se bilaga C. Historiken över Sävsjö kan tyda på en 

77 Statistiska centralbyrån, ’Påbörjade lägenheter efter kommungrupp och län, preliminära siffror’, 
Statistiska centralbyrån, 2017. (Hämtad 2017-05-09) 
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ökande trend, men kan även tyda på en tillfällig topp. Den kommun som avviker från 
de övriga är Aneby som har hög kvot även om historiska data tas i beaktande. 

Medianvärdet för de studerade kommunerna är 0,20 bygglov per 1 000 invånare och för 
jämförelsekommunerna 0,69, nästan 3,5 gånger högre. 

Även befolkningsutvecklingen är intressant att relatera till när antalet nya småhus ska 
analyseras. I samtliga studerade kommuner ökar befolkningen mellan år 2014 och år 
2016, medan nästan alla kommuner åren innan har haft en sjunkande befolkningstrend, 
se figur 3  

 
Figur 3: Procentuell befolkningsutveckling i de studerade kommunerna.  
Källa: Statistiska centralbyrån (2017). 
 
Vår analys är att kvoten mellan beviljade bygglov för nyproduktion av enbostadshus 
och antal invånare tydligt visar att det byggs färre antal småhus i de studerade 
kommunerna än i jämförelsekommunerna. Undantaget är Aneby kommun vilket 
troligen beror på närheten till Jönköping. Befolkningen ökar i samtliga av de studerade 
kommunerna, men vi har inte kunnat se någon tydlig koppling mellan 
befolkningsökningen och antalet nybyggnationer av enbostadshus i vårt material. Vår 
analys är att det troligen finns en viss tröghet i nybyggnadsprocessen och att om studien 
görs om efter ett par år kommer den sannolikt visa att antalet nyproduktioner har ökat. 
Denna känsla bekräftas även vid en intervju med en banktjänsteman vars upplevelse är 
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att nybyggnationerna ökar. ”Det finns ju inga bostäder [att köpa]” konstaterar 
banktjänstemannen.78 

5.2 Nybyggnationernas lönsamhet 
För att undersöka om det är möjligt att få lönsamhet på de platser där det utfärdats 
bygglov i de studerade kommunerna behöver en värdering utföras som sedan relateras 
till produktionskostnaden. Platsen för samtliga bygglov inom ramen för detta 
examensarbete värderas enligt fastighetstaxeringen tillsammans med det bestämda 
typhuset. Resultatet av denna värdering ses i nedanstående frekvensdiagram, se figur 4. 
Värderingarna är i huvudsak grupperade omkring 2,2 miljoner kronor, medelvärdet är 
2,4 miljoner kronor. Dock innebär värdering med vald metod en relativt stor osäkerhet. 

 
Figur 4: Frekvensdiagram över resultatet av masstaxeringen av byggloven med typhuset i de 
studerade kommunerna. Källa: Egen undersökning 
 
När värderingsresultatet relateras till en beräknad produktionskostnad på 2,2 miljoner 
kronor och värderingsosäkerheten antas till ±25 procent blir resultatet enligt 
nedanstående diagram.  

På grund av den stora osäkerheten i värderingen samt att de flesta värderingarna är 
centrerade till den beräknade produktionskostnaden så blir resultatet att i 81 procent av 
fallen är det osäkert om projektet är lönsamt eller inte, se figur 5. Det är åtminstone 
ingen större vinst. I 13 procent av fallen är projektet klart lönsamt och i sex procent av 
fallen är projektet klart olönsamt. 

78 Se avsnitt 6.1, intervju 1. 
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Figur 5: Andel nybyggnationer i varje 
lönsamhetsklass om produktionskostnaden 
är 2,2 miljoner kronor. Källa: Egen 
undersökning 
 

 
Figur 6: Andel nybyggnationer i varje 
lönsamhetsklass om produktionskostnaden 
är 2,7 miljoner kronor. Källa: Egen 
undersökning 
 

Siffrorna, enligt den här modellen, visar att en stor del av nybyggnationerna i dessa 15 
kommuner har en osäker lönsamhet. Endast i 13 procent av fallen går det med säkerhet 
att säga att intäkterna vid en försäljning överstiger produktionskostnaden. 

Utöver att värderingen i sig är osäker är också produktionskostnaden en 
osäkerhetsfaktor. Dels är den sannolikt lågt räknad (2,2 miljoner kronor inklusive tomt 
och anslutningar) och dessutom slår den hårt om den stiger. Som jämförelse blir 51 
procent olönsamma och 43 procent osäkra om produktionskostnaden istället sätts till 
2,7 miljoner, se figur 6.  

För att kunna uppskatta så rättvisa marknadsvärden som möjligt ska en värderare besitta 
lokalkännedom. Med en modell som den som använts i denna studie är det enbart 
Skatteverkets grova nät genom värdeområdena som påverkar genomslaget på det 
uppskattade marknadsvärdet på en unik fastighet. Det blir inte en korrekt spegling av 
verkligheten. Ortprismaterial tyder på att det till exempel vid sjön Bunn, mellan Gränna 
och Jönköping finns så kallade hotspots med mycket höga marknadsvärden jämfört med 
omkringliggande bebyggelse. Det har till exempel värderingsmodellen inte tagit hänsyn 
till. 

5.3 Hur nybyggnationerna finansieras 
För att undersöka hur nybyggnationerna finansieras inhämtas inteckningsbeloppen för 
varje fastighet med bygglov som fått slutbesked eller interimistiskt slutbesked. 
Inteckningsbeloppen behöver relateras till fastighetens uppskattade marknadsvärde för 
att vara relevanta att jämföra. I nedanstående diagram relateras inteckningsbeloppet med 

 38 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

den framtagna värderingen genom fastighetstaxeringen för att beräkna en teoretisk 
inteckningsgrad. Notera att en femtedel av nybyggnationerna inte har några inteckningar 
överhuvudtaget. Dessa är finansierade på annat sätt än via hypotekslån. 
Inteckningsgraden för övriga objekt är svårare att resonera kring då 
inteckningsbeloppen är baserade på marknadsvärdet av den verkliga byggnaden på 
platsen medan marknadsvärdet framtaget genom fastighetstaxeringen är baserat på ett 
så billigt hus som möjligt men på samma plats. Därför är troligen inteckningsgraden i 
verkligheten lägre än vad figur 7 visar. Möjligen går det att utläsa att de objekt som har 
en inteckningsgrad på cirka 80 procent och uppåt troligen är maximalt bankfinansierade. 

 

 
Figur 7: Teoretisk inteckningsgrad - framräknat marknadsvärde enligt taxeringen relaterat till 
verkligt inteckningsbelopp. Källa: Egen undersökning samt inteckningsbelopp från 
Lantmäteriets fastighetsregister (2017) 

5.3.1 Finansiering av objekt där marknadsvärdet troligen understiger 
produktionskostnaden  

Ett intressant fall att studera närmare är finansiering av nybyggnationer på de platser 
som enligt modellen visar på klar olönsamhet, med andra ord de objekt som ingår i den 
röda delen av figur 5. Av dessa är minst två stycken ersättningsbostäder, till exempel 
efter brand, vilket då blir ett försäkringsärende. Denna information utläses ur 
kungörelsen till bygglovet, men eftersom kommunerna själva bestämmer kungörelsetext 
kan det vara fler som är ersättningsbostäder som inte upptäcks. 

Ett objekt har ett inteckningsbelopp på 2 miljoner kronor vilket tyder på en värdering 
av banken kring 2,3 miljoner kronor. Värdering enligt fastighetstaxeringen ger 1,4 
miljoner kronor. Värderingen jämförs också med ortsprismaterial vilket tyder på att 
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värderingen enligt fastighetstaxeringen mycket väl kan stämma. Här har banken 
sannolikt bedömt att huset är värt åtminstone produktionskostnaden och troligen lånat 
ut pengar baserat på det. Men enligt värdering enligt fastighetstaxeringen kommer inte 
värdet på det färdiga huset att täcka produktionskostnaden. Om detta stämmer finns 
det risk för att husägaren inte kan flytta då huset kommer säljas med förlust och 
husägaren kanske inte kan lösa sina lån. 

Resterande objekt har låga inteckningsbelopp relativt värderingen vilket troligen innebär 
att privata pengar har satsats i nybyggnationen som personen, åtminstone i närtid, inte 
kan räkna med att få tillbaka vid en försäljning. 

5.3.2 Finansiering med banklån  
Med banklån avses i detta avsnitt både byggkreditiv och hypotekslån. Förutsättningarna 
rent generellt för att få banklån är att maximalt 85 procent av fastighetens 
marknadsvärde kan belånas med fastigheten som säkerhet. Dessutom avgör, enligt 
intervjuer med bankföreträdare, den personliga betalningsförmågan om banklån beviljas 
eller inte. För att få reda på marknadsvärdet görs en förhandsvärdering av banken eller 
av banken betrodd värderare enligt intervjuer med bankföreträdare.   

Som tidigare nämnts finansieras en stor del av nybyggnationerna i denna studie med 
banklån, det tyder inteckningsbeloppen på, 64 procent av samtliga studerade 
nybyggnationer (alla med minst startbesked) har någon form av inteckning.  

Ser man istället till de nybyggnationer där interimistiskt slutbesked eller slutbesked har 
erhållits är siffran 20 procent för de som inte har några inteckningar alls. 
Uppskattningsvis utifrån datamaterialet är knappt 50 procent av dessa nybyggnationer 
maximalt bankfinansierade med hänsyn till produktionskostnaden. Således är cirka 
30 procent delvis bankfinansierade.  

5.3.3 Finansiering med egna pengar helt eller delvis 
De nybyggnationer som inte har några inteckningar alls är sannolikt finansierade med 
egna pengar, eget arbete eller lån på annat håll eller en kombination av dessa.  

De fall där både banklån i kombination med egna pengar använts är resterande 
nybyggnationer. Var de egna pengarna kommer ifrån har inte studerats i detalj. Möjliga 
förklaringar kan vara exempelvis eget arbete, lån av närstående, bostadskarriär, arv, 
sparade pengar eller spelvinst.  

En anledning till delvis bankfinansiering kan också vara att marknadsvärdet bedöms 
understiga produktionskostnaden, vilket innebär att husbyggaren får satsa mera eget 
kapital eller ta blancolån för att kunna bygga. Det går inte att utläsa ur datamaterialet 
huruvida detta faktiskt har inträffat. Intervjuerna indikerar på att det fortfarande är 
möjligt att låna upp till 85 procent av marknadsvärdet med fastigheten som säkerhet. 
En av de två bankerna svarar att det går att täcka resterande belopp med blancolån, men 
bara upp till en viss gräns. Var den gränsen går är delvis individuell. På frågan om hur 
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banken ställer sig till ett lån på ett hus med marknadsvärde 400 000 kronor och en 
produktionskostnad på 2,0 miljoner kronor var banken tveksam till att låna ut pengar 
överhuvudtaget. Här har uppenbarligen gränsen passerats. 

5.3.4 Försäkringsersättning efter olycka 
I materialet förekommer ett fåtal fall där nybyggnationen uppförs som en ersättning för 
ett skadat hus. Beroende på vilken försäkring som varit gällande varierar beloppen men 
för ett vanligt fullvärdesförsäkrat hus ingår att huset återuppbyggs likt sitt ursprung men 
med dagens byggnadsmetoder. I teorin ska detta inte påverka personens 
boendeekonomi, man ska alltså inte behöva skjuta till egna pengar. Ersättningsbostäder 
hamnar ju också där det gamla huset låg och vi har i studien sett enstaka fall där vi 
misstänker att produktionskostnaden överstiger marknadsvärdet när det är färdigt.  

5.3.5  Stöd till nyproduktion 
Byggföretag kan i produktionsfasen få kreditgarantier från Boverket. I datamaterialet 
går det inte att hitta stöd för om det förekommer men enligt intervjun med Boverket, 
används det i begränsad omfattning och ökar. I en av intervjuerna med en representant 
för husföretagen kände de dock inte alls till denna stödform men skulle omgående 
undersöka saken.  

5.3.6 Övervärdering 
Vid intervju med företrädare för banker anges att 85 procent av marknadsvärdet är 
absolut. I en del fall tyder datamaterialet dock på motsatsen och därför tas beslut om 
avvikelsekontroller med hjälp av ortsprismaterial i en delmarknad. I en av 
delmarknaderna finns exempelvis två färdigbyggda hus med ungefär samma 
inteckningsbelopp. När detta inteckningsbelopp divideras med 0,85 antas bankens 
värdering erhållas. Denna värdering skiljer sig markant från närmaste försäljning enligt 
ortsprismaterialet på samma delmarknad. Detta tyder på att det förekommer att banken 
övervärderar. 

5.4 Utvärdering av metoden och den konstruerade 
modellen 

Metoden har behövts konstrueras från grunden och har anpassats under arbetets gång. 
Metoden har visat sig vara effektiv för att svara på frågeställningarna hur mycket det 
byggs och hur lönsamma nybyggnationerna är. Däremot innebär den en ganska stor 
osäkerhet vilket skulle kunna förbättras i framtida studier. På frågan hur byggnationerna 
finansieras ger metoden också ett bra svar även om det finns osäkerheter även här, i 
detta fall mellan inteckningsbeloppen och det faktiska lånebeloppet. En alternativ 
metod att få mer kunskap om hur småhusbyggnationer på marknadssvaga områden 
finansieras skulle kunna vara att skicka ut enkäter till fastighetsägare. Då det handlar om 
människors privatekonomi är det osäkert om resultatet skulle bli mera tillförlitligt. Den 
stora fördelen med den valda metoden är att vi har kunnat titta på samtliga bygglov 
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under en viss tidsperiod medan en enkät bygger på hög svarsfrekvens för att kunna dra 
några resultat ur.  

6 Intervjuundersökning av några aktörer och 
intressenter på fastighetsmarknaden 

Här presenteras genomförda intervjuer. I de fall intervjuerna skett muntligen är texten 
inte en transkribering utan är sammanställd för att få tydlig struktur samt att i 
förekommande fall maskera intervjuobjekten. Intervjun via e-post är direkt återgiven. 

6.1 Intervjuer med banker 
Intervju 1. Personligt möte med en lokal bankchef 2017-04-11 i en av de femton kommunerna som 
studeras:    

Hur mycket nytt (nya småhus) upplever du att det byggs i kommunen generellt?  

Nu har det ökat. Det finns ju inga andra bostäder [att köpa]. Det förekommer också 
flera exempel på småhus som sålts runt 2 000 000 kr och det hände ju aldrig tidigare. 
Det har ändrat sig senaste året. För två år sedan var 1 200 000 kr för ett småhus mycket. 
Det är främst i centralorten men även i en annan av kommunens tätorter har priserna 
gått upp. Utanför tätorterna är det endast vid fina lägen, till exempel vid x-sjön. Tidigare 
upplevdes det som att det inte ens fanns någon marknad, det gör det nu. Mera positivt 
nu. 

Kan du berätta lite om din uppfattning om hur dessa finansieras? 

Eget kapital och bostadslån. Söker man lån hos banken för ett nytt hus blir det 
förhandsvärdering. En av banken godkänd mäklare (en mäklare som banken har 
förtroende för) alternativt en intern värderingsman förhandsvärderar den tänkta 
bostaden. I princip ”vad det är värt om man skulle bli tvungen att sälja”? Utifrån det 
sker beräkningarna sedan. Generellt kan man säga att det är objektet och läget som styr 
hur mycket man kan låna. 

Det är återbetalningsförmågan som bedöms och som avgör utgången på om det blir tal 
om lån och hur stor del. Lagen säger också max 85 procent vilket i praktiken ger 75–
85 procent på hypotek. Man kan aldrig få lån för mera än 85 procent av marknadsvärdet 
oavsett vad man själv anser vad huset är värt eller vad produktionskostnaden är. 

a. Rent praktiskt går det till så att man börjar med en kalkyl. Där räknas bolåneräntorna 
generellt på 7,5 procent. Så det kan hända att själva låneprocessen stannar här, går inte 
kalkylen ihop sig följer inte de nästkommande stegen alls. 

b. Som andra steg studeras objektet närmare. 

c. Banken kan bestämma insats och amorteringstakt för att godkänna lånet (alltså 
hårdare krav än lagen). Det kan till exempel vara om man är nära pensionen. 
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Hur tänker ni gällande långivning om produktionskostnaden är högre än det 
förväntade marknadsvärdet? 

Det är förhandsvärderingen som styr. Det går inte att låna mer än max 85 procent av 
marknadsvärdet. 

Vill kunden satsa eget kapital för resterande står inte banken i vägen men de förklarar 
tydligt att de inte tror fullt ut på projektet och att det kan komma att innebära personliga 
förluster om huset till exempel måste säljas. Enligt banktjänstemannen säger lagen att 
banken inte får låna ut pengar utan säkerhet (finns viss begränsning). Banken har ett 
ansvar att informera och banktjänstemannen uttrycker här att banken denne 
representerar generellt anses försiktigare än andra banker men tror ändå att övriga 
banker resonerar på liknande sätt. ”För att få låna måste man ha sparat” är en fras de 
använder. 

Vilken är din uppfattning om hur dessa finansieras? 

Sannolikt genom bostadskarriär men också sparkapital. 

Inför en småhusbyggnation, tittar ni enbart på det förväntade marknadsvärdet 
eller spelar andra saker in? 

Förhandsvärderingen styr. 

Har du varit med om ett fall nyligen där värdet av ett nytt småhus har understigit 
produktionskostnaden? 

Denna fråga försvann i samtalet. 

Känner du till fall där ägarna inte kan sälja och flytta på grund av att husets värde 
understiger belåningsgraden? 

Inte nyligen men det förekom på 90-talet. Då vet banktjänstemannen flera fall där man 
fick ta en personlig förlust för att kunna flytta. På den tiden fick man låna upp till 
100 procent vilket inte var ovanligt att man gjorde. Man lånade till och med till 
lagfartskostnader då. Det ser annorlunda ut idag. 

Hur skulle ni ställa er till långivning av en småhusbyggnation där 
produktionskostnaden är 2 000 000 och bedömt marknadsvärde är 400 000 kr? 
(Detta är en fråga som använts i en tidigare rapport och som vi nu vill följa upp 
tio år senare, för att se om det skiljer något i svaren från den tiden).  

Max 85 procent av 400 000 kr.  

Som avslutande information nämner banktjänstemannen att banken i stort sett enbart 
verkar lokalt (i sitt verksamhetsområde), de känner sina kunder och marknaden. 
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Intervju 2. Telefonmöte med en lokal privatchef 2017-05-15 i en av de kommuner som studeras:    

Hur mycket nytt (nya småhus) upplever du att det byggs i kommunen generellt?  

Ganska lite. Max 5–10 hus per år. Närmare fem än tio. Det är dock mera än för tio år 
sedan då det byggdes noll hus. Så intresset har ju lite ökat. Anledningen till det låga talet 
är nog en kombination av försiktighet från både banker och privatpersoner, man tänker 
nog både en och två gånger innan man bygger en villa inne i tätorten. Kanske lite 
annorlunda om man bygger en villa på en lantbruksfastighet då det finns något annat 
som hjälper till att ta upp värdet. Produktionskostnaden är i stort sett lika stor på landet 
som inne i tätorten.  

Eftersom det finns begagnade hus till salu inne i tätorten så kan man få väldigt mycket 
hus för pengarna och då anses detta mera värt än att sätta sig i stor skuldbörda. Här kan 
man köpa en tipp-topp-villa för 1,5 miljoner och varför ska man då bygga nytt för 
kanske mellan 2,5 och 3 miljoner? Sedan finns det ju alltid de som vill ha nytt för att det 
är nytt och ändå har tänkt bo här lång tid men det upplevs inte vara så många.   

Kan du berätta lite om din uppfattning om hur dessa finansieras? 

Genom banklån och egen insats i kombination.  

Hur tänker ni gällande långivning om produktionskostnaden är högre än det 
förväntade marknadsvärdet? 

I dessa fall får man kompensera med större egen insats. Förhandsvärderingen styr hur 
mycket man kan låna.  

Har du varit med om ett fall nyligen där värdet av ett nytt småhus har understigit 
produktionskostnaden? 

Nej, jag tror inte det har prövats på det sättet.  

Nej, men jag vet inga fall utan att lånet har kunnat betalas tillbaka när huset sålts några 
år senare. Sedan vet man ju inte vad förlusten är med tanke på den egna insatsen och 
eget arbete. Jag har inte upplevt att någon fått med sig någon stor skuld i alla fall.  

Vilken är din uppfattning om hur dessa finansieras? 

Denna fråga föll bort under samtalet. 

Inför en småhusbyggnation, tittar ni enbart på det förväntade marknadsvärdet 
eller spelar andra saker in? 

Värdet har ju en relativt stor betydelse. Men kundernas ekonomiska situation är ju också 
en parameter. Värdet sätts normalt utifrån två oberoende mäklare och vissa kunder 
klarar mera och då vägs det in i den ekonomiska situationen.    
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Känner du till fall där ägarna inte kan sälja och flytta på grund av att husets värde 
understiger belåningsgraden? 

Ligger nog på gränsen på några stycken även om jag inte har något konkret exempel, i 
alla fall om man tänker sig till exempel en separation som framtvingar en snabb 
försäljning. Man håller ju tummarna för att det ska klara sig några år innan det måste ut 
på marknaden. Sedan klarar nog kunderna att ta med sig ett litet blanco-lån rent 
ekonomiskt, vi tar ju ändå höjd i våra kalkyler, men det kan nog vara på gränsen i några 
fall.  

Hur skulle ni ställa er till långivning av en småhusbyggnation där 
produktionskostnaden är 2 000 000 och bedömt marknadsvärde är 400 000 kr? 
(Detta är en fråga som använts i en tidigare rapport och som vi nu vill följa upp 
tio år senare, för att se om det skiljer något i svaren från den tiden).  

Då skulle vi tacka nej (om vi var tvungna att belåna allt) för att blanco-delen skulle bli 
alldeles för hög. Om man inte har någon annan säkerhet att erbjuda vill säga. Men 
projektet känns inte så bra.    

Övrigt som framkom under intervjun: 

Förhandsvärderingen styr byggnadskreditivet. Utbetalningarna ska så gott som följa 
produktionskostnadskalkylen och betalas ut vartefter bygget färdigställs. När 
byggnationen är klar görs en slutvärdering. Sedan läggs hypotekslånen. Men allt bygger 
på att vi har en tro på projektet.  

Vid försäljning av begagnade hus är det som regel försäljningspriset som bedöms vara 
marknadsvärdet. Har det varit en ovanligt het budgivning kan det vara ett undantag men 
oftast är det inte så. Sedan har ju banken sin lokala värdering och som banktjänsteman 
kan man själv bestämma om man litar på värderingen eller ej.  

6.2 Intervju med VD på nationellt hypoteksinstitut 
Telefonsamtal 2017-04-27:    

Hur tänker ni när ni lånar ut pengar till nybyggnation där produktions-
kostnaderna sannolikt är högre än det förväntade marknadsvärdet?  

Nummer ett är att kunden klarar lånet, alltså sedvanliga kalkyler. Normalt görs sedan en 
förhandsvärdering och sedan får man lån enligt gällande regler efter det uppskattade 
marknadsvärdet. Resterande belopp får antingen finansieras med större kontantinsats 
eller med blanco-lån.  

Vi har i vår undersökning hittat områden där ortprismaterialet visar helt andra 
siffror än inteckningsbeloppen på nybyggda hus, vad tror du kan vara orsaken?  

Huset omvärderas när det är helt klart och det kan bli så att marknadsvärdet då 
uppskattas till ett lägre belopp än det förhandsvärderade och då blir det den senare 
summan som blir taket. Det skulle kunna förklara varför ni har hittat objekt där 
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inteckningsbeloppen är relativt sett höga. Sedan får man inte glömma att nya hus 
värderas högre då de som säljs sannolikt är från 40–60-talet och då är standarden sämre, 
har högre driftskostnad, och högre fastighetsskatt. Det finns alltså värdehöjande 
faktorer på nya hus men hur stor skillnaden är svårt att säga.  

Nästa fråga tangerar lite den förra och hur stor skillnad kan man säga att det är 
värdemässigt på ett nytt hus och ett gammalt i gott skick?  

Det är svårt på udda marknader. De flesta banker jobbar med statistiska värderingar och 
underlag på gjorda försäljningar i kombination med lokalkännedom. Det blir svårt när 
det inte byggts nämnvärt på kanske tio år. Vi är försiktiga med ”rätt objekt på fel 
marknad” när vi värderar. Det spelar ingen roll hur fint huset är och om den som bygger 
har råd för det finns ingen marknad i nästa steg, folk generellt är inte villiga att betala så 
mycket för ett hus.    

6.3 Intervju med Boverket 
Telefonintervju med Lisa Borgström-Åkesson, Regionansvarig Väst, Öst på 
Boverket 2017-04-12 

Vi har i sökandet efter information till detta exjobb stött på något som kallas 
förvärvsgaranti, kan du berätta lite mera om det? 

Jo, det är något som bara har nyttjats en enda gång, vi har alltså bara ställt ut en enda 
förvärvsgaranti sedan förordningen kom 2008 och därför har Boverket har vi flertalet 
tillfällen påtalat att den bör avvecklas då det inte är någon som använder den.  

Kan du kort beskriva kreditgarantin? 

Syftet är att främja fler permanentbostäder. Effekten som vi ser det är att man minskar 
behovet av eget kapital och därigenom underlättar finansiering vilket gör att projekten 
kan komma till stånd snabbare, att de blir av i ett tidigare skede.   

Är det något som är både för småhus och flerbostadshus? 

Ja, det finns inga begränsningar i garantin vare sig det gäller volym eller i storlek eller 
antalet lägenheter. Inte heller för upplåtelseformen, den kan ställas ut både för 
bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och egna hem. För egna hem är det 
dock endast under byggtiden. För kooperativa hyresrätter är det ännu mera generöst för 
då kan garantin ställas ut för upp till 95 procent av det bedömda marknadsvärdet. 
Kreditgarantin kan ställas ut både under byggtiden och/eller efter färdigställande.  

Används det mycket för egna hem? 

Nej, det gör det inte. Det finns enstaka projekt där en exploatör uppför ett tiotal egna 
hem där vi ställt ut garantin under byggtiden men sedan när de säljer av till enskilda 
privatpersoner kan vi inte ställa ut garantin längre.  

Så det är när husföretag bygger på egen mark? 

Ja, precis. Syftet med garantin är inte för att kunna uppföra ett eget egna hem.   
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Så det används aldrig om någon enskild privatperson vill bygga? 

Nej, då är det ju förvärvsgarantin men där finns det ju en hel del begränsningar; det ska 
vara ett förstagångsboende (ägda) men det finns fler begränsningar som jag inte minns 
nu. Förordningen finns länkad på vår hemsida.  

Ta exemplet med de tio husen med förvärvsgarantin och de säljs sedan. 
Kreditgarantin gäller ju under byggtiden. Vad händer sedan? Är tanken att de 
ska omvandlas till vanliga lån efter byggtiden? 

Det kan jag inte svara på egentligen. Bankerna lägger väl upp det som hypotekslån efter 
att fastigheterna förvärvats av den enskilde.  

Är det marknadsvärde ni går på när ni ställer ut garantin? 

Ja, alltid. Det är en förhandsvärdering. Är det hyresrätter värderar vi dem som 
förvaltningsobjekt. Är det egna hem så tittar vi på dem enhet för enhet och värderar 
dem som egna hem.  

Vad händer om det skulle gå åt skogen, till exempel att det inte byggs eller 
stannar av? Vad händer med era krav? 

Är det under byggtiden och byggfirman går i konkurs så finns ju garantin och banken 
har ju tecknat garantin i det syftet. I dessa fall ska ju panten realiseras och fastigheten 
säljas. Efter det ska garantin infrias och banken ersätts för den ekonomiska skada de har 
lidit. 

Blir det regressrätt? 

Ja, det måste det bli enligt lag. Det kommer ju att uppstå en regressrätt mot byggbolaget 
som gick i konkurs och som man får driva vidare.  

Hur mycket används garantin i praktiken? 

Ja, volymerna ökar år från år men det är en liten del av den totala byggmarknaden.  

6.4 Intervjuer med husföretag 
Svar från Älvsbyhus, husrådgivare i Jönköpings län, Mikael Nilsson. Telefonintervju 2017-04-07: 

Vilken är er huvudsakliga strategi vad gäller att sälja hus? Vad är er produkt?  

Att leverera ett komplett hus till privatpersoner. 

Var i landet jobbar ni? 

Hela Sverige. Har 32 säljare i landet och 3 fabriker. 

Säljer ni "mark + entreprenadkontrakt"?  

Ja, främst i Jönköping, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Värnamo.  
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Hur tänker ni kring vilka områden ni etablerar er i?  

Där det finns tomter och köpare till husen köper vi. Ju längre ifrån Jönköping (bortsett 
från Vetlanda som ändå går bra), ju vanligare att man bygger på egen mark. I Sävsjö till 
exempel jobbar man inte med mark + entreprenadkontrakt. 

Finns det vita fläckar, alltså områden där ni inte ens går in?  

Ja (?) 

Det är generellt svårt att bygga lönsamt på landsbygden, hur hanterar ni detta?   
(Tex Gullspång, Sävsjö och Aneby).  

I sådana områden byggs det mest på egen mark. Alltså inte mark + entreprenadkontrakt. 
De som bygger så är säkra på att de kommer att bo kvar i minst fem år. Annars kommer 
de att få ta en förlust.  

Uppskatta billigaste huset. 

Om man bara räknar själva produktionskostnaden för huset: 1 300 000 till 2 000 000  
(glömde fråga om det är uppsatt och klart men det borde det vara). 

Övrig information som framkom under samtalet 

Älvsbyhus ligger i samma segment som Smålandsvillan. De är förhållandevis billiga 
vilket ibland innebär att de är attraktiva där markpriserna är höga (för att hålla nere 
totalkostnaden). 

Det finns regionala skillnader i var man bygger. Trots att det till exempel finns attraktiva 
tomter vid en sjö 4 km från Värnamo centrum går det inte att sälja där. I andra orter är 
tätortsnära lägen vid en sjö väldigt attraktivt.  

Generellt uppfattar säljaren att det finns en vilja att bygga mer på landsbygden men att 
det är de långa handläggningstiderna som gör att det inte blir så. Hans upplevelser är att 
det tar upp mot 2,5 år att komma igång. Det beror dels på kommunen (det tar lång tid 
att få bygglov och startbesked) men även på överklaganden från grannar till exempel. 
"Och att vänta på en detaljplan tar ju ännu längre tid" konstaterade säljaren.  

En trend han noterat är att 90-talisterna generellt vill köpa hela paket. De vill inte göra 
något själva (markanläggningar, altaner mm) utan lägger sin egen touch endast på ytorna, 
till exempel med en fondvägg eller små detaljer. De vill kunna flytta in och allt ska vara 
klart.   

Säljaren kände inte till vare sig kreditgarantin eller förvärvsgarantin men skulle gå in på 
Boverkets hemsida omgående.  
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Svar från OBOS, Alexander Karlsson, jobbar med markinköp.  
Mailsvar efter telefonkontakt 2017-04-10. 
 
Vilken är er huvudsakliga strategi när det gäller att sälja hus?  
Vilken är en produkt?  
Vi har flera produkter, dels styckehus med varumärkena: Myresjöhus och 
Smålandsvillan. Sedan har vi en projektverksamhet som arbetar med olika koncept, dels 
lägenheter i Bostadsrättsföreningar samt grupphus i äganderätt, typ parhus/radhus. Vi 
har även ett koncept som vi kallar för Start Living, som togs fram för att hitta en 
boendetyp som passar en bred målgrupp, men framförallt unga människor som deras 
första boende utanför föräldrahemmet/studentlägenheten. Utöver det så bygger vi även 
samhällsfastigheter, så som äldre- och trygghetsboende etc.  

Strategin är att vara på platser där folk vill bo och leva. Dels så jobbar vi med egen mark 
och anpassar projektet till vad som efterfrågas av dels kommunen. Sedan styr 
detaljplanen en del hur vi väljer att utforma ett inköpt markområde. Ibland är det en 
förtätning som gäller med lägenheter i flerbostadshus och ibland passar det bättre med 
friliggande villor. Där vi ser att det finns en efterfrågan är vi, men vi jobbar även med 
kunder som har egen tomt/kommunal tomt i områden som har en lägre 
efterfrågan/marknad. 

Var i landet jobbar ni? 

Vårt huvudkontor är i Myresjö men vi finns representerade i hela landet med säljkontor. 

Säljer ni "tomt+entreprenadkontrakt"? 

Ja bland annat. 

Hur tänker ni kring vilka områden ni etablerar er i? 

Det är flera faktorer som spelar in. Dels kommunens planer för området, hur 
marknaden ser ut i området, kostnaden för att iordningställa mark m.m , om detaljplan 
finns eller inte och sedan hur efterfrågan ser ut. Finns det underlag för att sälja hus? Vill 
folk bo i området? Finns arbetsplatser, skola m.m. m.m? 

Finns det vita fläckar, alltså områden där ni inte ens går in i? 

Där efterfrågan är låg är vi försiktiga, men vi försöker verka i hela landet. Förra året 
hade vi projekt i hälften av landets kommuner! 

Det är generellt svårt att bygga lönsamt i ovan nämnda områden, hur hanterar 
ni detta? 

I ovannämnda områden så finns det inte marginal för att vi ska gå in och kunna köpa 
in mark och utveckla den. Men vi är ändå där och säljer styckehus. Vi har ett koncept 
med Smålandsvillan som innebär att vi levererar och monterar huset men kunden 
färdigställer dels övervåningen på egen hand, de kan även välja att färdigställa 
målningsarbeten samt golvläggningen själva. På detta sätt kan vi få ner 
produktionskostnaden rejält och kunden behöver således låna mindre. Vi har även ett 
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upplägg tillsammans med en bank där kunden kan tillgodoräkna sitt egna arbete som en 
del av handpenningen.  

När vi bygger Brf:er så kan vi få ner produktionskostnaden rejält då det finns 
synergieffekter i att bygga flera hus/lägenheter när man väl etablerat en entreprenad på 
byggarbetsplatsen. Dock har vi svårt att hitta banker som vill vara med och finansiera 
själva brf:ens slutplacering av lån. Bankerna jämför bostäder med befintligt bestånd i 
området/kommunen och på så sätt blir produktionskostnaden högre än vad 
marknadsvärdet är. Ska man kunna bygga och utveckla landsorten så behöver bankerna 
(tror jag) någon form av statlig garanti i botten av dessa utlåningar för att möjliggöra 
byggnation. Kunderna finns ofta men det är marknadsvärdet på befintligt bestånd som 
omöjliggör de större projekten. 

6.5 Intervjuer med fastighetsägare 
Respondent 1, byggt i en av de studerade kommunerna: Telefonintervju 2017-05-21  

Bygger du själv eller har du anlitat någon för att bygga? 

Köpt ett färdigt hus som kom i sektioner och som en byggfirma satte ihop. Har gjort 
en del invändigt själv. 

Om du skulle behöva sälja ditt hus idag, tror du att du skulle få igen alla pengar 
och all tid som du har lagt ut på huset? 

Nej 

Har du finansierat bygget med banklån, egna medel, både och eller på något 
annat sätt? 

Både och 

Kan du nämna något om anledningen till att du bygger på just den platsen du 
har byggt på? 

Bygger på en gård, familjeförhållanden avgör. Vill bo och leva här. Är medvetna om att 
vi inte får igen pengarna. Vi har byggt för 3 Mkr och man skulle kanske få 1,5-2 Mkr. 
Man bygger för att man själv vill bo, man bygger inte för andra. 

Var det några problem med banken att få lånet? 

Vi fick en summa, max 2 Mkr att låna, resten fick vi putta in själva. 

 

Respondent 2, byggt i en av de studerade kommunerna: Telefonintervju 2017-05-21  

Bygger du själv eller har du anlitat någon för att bygga? 

Anlitar någon, helt och hållet 

 50 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

Om du skulle behöva sälja ditt hus idag, tror du att du skulle få igen alla pengar 
och all tid som du har lagt ut på huset? 

Nej, det tror jag inte 

Har du finansierat bygget med banklån, egna medel, både och eller på något 
annat sätt? 

Egna medel, helt och hållet 

Kan du nämna något om anledningen till att du bygger på just den platsen du 
har byggt på? 

Ligger vid sjön, det var fint. Jag kommer härifrån från början. 

 

Respondent 3, byggt men ej i en av de studerade kommunerna; dock med likartade förutsättningar: 
Telefonintervju 2017-05-21  

Bygger du själv eller har du anlitat någon för att bygga? 

Byggt själv, helt och hållet i princip. Har haft hjälp med VVS. 

Om du skulle behöva sälja ditt hus idag, tror du att du skulle få igen alla pengar 
och all tid som du har lagt ut på huset? 

Ja, definitivt. I och med att jag har byggt själv. 

Har du finansierat bygget med banklån, egna medel, både och eller på något 
annat sätt? 

Egna medel 

Kan du nämna något om anledningen till att du bygger på just den platsen du 
har byggt på? 

Framförallt läget, ligger på landet, men nära till stan. Vi har alltid sagt att ska vi bygga så 
ska vi bygga här och vi fick tag på mark från en bra markägare. 

 

Respondent 4: byggt men ej i en av de studerade kommunerna; dock med likartade förutsättningar: 
Telefonintervju 2017-05-21  

Bygger du själv eller har du anlitat någon för att bygga? 

Anlitat, totalentreprenad. 

Om du skulle behöva sälja ditt hus idag, tror du att du skulle få igen alla pengar 
och all tid som du har lagt ut på huset? 

Jag tror det, vi har fått en värdering när vi lade om till bolån och vi använder inte hela 
värdet på vårt lån. Det [försäljningssumman] borde ligga på vad vi har lagt ned kanske. 
Jag gissar på ett ja. 
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Har du finansierat bygget med banklån, egna medel, både och eller på något 
annat sätt? 

Både och. I vårt fall hade vi startkapital från en försäljning av en lägenhet inne i en större 
stad. 

Kan du nämna något om anledningen till att du bygger på just den platsen du 
har byggt på? 

Vi kikade närmare den större staden efter begagnade hus och hittade inget som kändes 
klockrent till dom pengarna som vi ville lägga då. Så då tittade vi på att bygga nytt 
eftersom det är så pass höga värden på begagnat så att man kan bygga nytt för samma 
peng och så får man det som man vill ha det. Men då fanns det inga tomter, i alla fall 
inte då. De tomter som fanns var alldeles för dyra. En kombination av bra förbindelser 
och lägre priser på tomter och entreprenader här än inne i den större staden. Samt att 
vi hittade en tomt vi verkligen fastnade för här. Jag har även anknytning till orten så 
skulle vi ändå flytta så att det känns så flyttar vi till en ort där vi har folk omkring oss. 
Detta var bidragande men inte avgörande. Kan tänka mig att det vanligaste är att folk 
flyttar tillbaka till sin hemort bara av den anledningen. 

7 Diskussion och slutsatser 
Sverige räknas bekant som en blandekonomi. Blandekonomin har sin utgångspunkt i 
marknadsekonomin men staten reglerar marknaden till viss del. Detta gäller också för 
bostadsmarknaden. Så utgångspunkten är således att marknaden ska styra priset på 
småhus genom tillgång och efterfrågan. Den andra sidan av myntet är regleringarna. När 
det kommer till bostäder finns exempelvis bolånetak och amorteringskrav. Bolånetaket 
utgår från bedömt marknadsvärde. Är det ett begagnat hus räknas som regel 
försäljningspriset som marknadsvärde medan det i de fall det är ett helt nytt hus görs en 
förhandsvärdering inför byggnationen. Maximalt kan 85 procent av marknadsvärdet 
lånas med huset som säkerhet för att finansiera ett köp eller en nybyggnation. På 
attraktiva marknader är detta sällan något problem eftersom marknadsvärdet på 
nybyggnationerna oftast är högre än kostnaderna för att bygga huset. Men hur är det då 
i områden där det inte är så, utan där produktionskostnaderna istället ofta är högre än 
det förväntade marknadsvärdet? Rent teoretiskt borde det inte kunna byggas småhus i 
dessa områden med annat än när de som bygger satsar eget kapital och/eller lägger ner 
mycket eget arbete. Är det så verkligheten ser ut eller lånar bankerna trots allt ut pengar? 
Och byggs det några småhus överhuvudtaget i dessa områden? 

På dessa frågor har vi nu delvis fått svar. Det byggs även i dessa kommuner men det 
byggs relativt sett mindre i de undersökta kommunerna än i de mer attraktiva 
jämförelsekommunerna. Av de tio kommunerna i Götaland med störst befolkning 
byggs det, i samtliga utom en, över 0,5 hus per tusen invånare. I de studerade 15 
kommunerna kan vi bara med säkerhet säga att i en enda kommun byggs det i 
motsvarande omfattning. 
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Vi har dock konstaterat att det ändå byggs i dessa kommuner och att det bara i ett fåtal 
fall går att säga att de är olönsamma eller inte. Det innebär att de listor med Tobins q-
kvoter som hittills tagits fram, måste behandlas med försiktighet då den senast 
tillgängliga officiella kvoten kan hänföras till år 2012. Eftersom det är sådan osäkerhet 
borde kvoten ligga omkring 1 eller strax under. Ett värde på under 0,37 ger signalen om 
att det inte är en chans till lönsamhet i dessa kommuner. Även Elmeskär och Alsenfelt 
Pamp har visat att det krävs en mer komplex modell för att få fram kvoter som ger en 
rättvisare bild av verkligheten.79 

Vad vill vi med landsbygden? 

Men ovanstående resultat är väl egentligen inte så anmärkningsvärt? Systemet är ju 
uppbyggt så att marknadsvärdet ska styra. Finansieringen sker ju på samma villkor som i 
storstäderna. Lagar och regler ska begränsa att lån ges till projekt som inte anses 
marknadskraftiga. Det kan ju på sätt och vis ses som ett sätt att staten genom bankerna 
(inte i alla fall, men i de flesta fall vet vi nu) hjälper människor att inte hamna i ekonomisk 
knipa längre fram eller att de inte kan flytta på grund av att de får med sig en skuld ifrån 
sitt tidigare boende. Men, Sverige är ett stort och avlångt land. Betyder det då att bara 
de delar av landet som är bärkraftiga av sig själva ska utvecklas? Vad ska vi då göra med 
resten? Är det enbart de som är händiga och har tillräckligt mycket eget kapital som ska 
kunna sätta bo på landsbygden? Det är heller inte helt tydligt att försöka utläsa 
intentionerna ur de bostadspolitiska målen Sverige har. Kanske är det en slump eller 
kanske är det meningen? Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är enligt regeringens hemsida 

”att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 
250 000 nya bostäder.” 80 

Det är inte helt glasklart att utläsa huruvida tanken är att alla människor i alla delar av 
landet bara ska ges en god livsmiljö eller om det även ska underlättas för alla gällande 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling. Och om bostadsbyggande ska underlättas 
i alla delar av landet, hur avspeglas det i politiken? Att staten hjälper människor att inte 
hamna i ekonomisk kris är väl inte en dålig sak men vad görs för att underlätta och stötta 
nybyggnationer i dessa marknadssvaga områden som många landsbygdsområden är? 
För en privatperson som vill bygga nytt och i egen regi finns det inga stöd att få som 
systemet är uppbyggt nu. 

På regeringens bord ligger förslag om ett nytt nationellt mål för landsbygden där 
landsbygden föreslås få likvärdiga möjligheter till bland annat boende och välfärd. Vill 
regeringen göra verklighet att detta förslag visar vårt arbete att åtgärder behöver vidtas 
för att öka bostadsbyggandet på landsbygden, eftersom det byggs mindre där, relativt 

79 E. Elmeskär & J. Alsenfelt Pamp, Bygga nytt - var lönar det sig?, 2016 
80 Regeringen, ’Mål för boende och byggande’, Regeringskansliet, 2016-09-20. (Hämtad 2017-04-20) 
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sett. Här anser vi precis som regeringens utredare att det kan finnas modeller från Norge 
att hämta men vi delar inte förslaget om att det är grundlånen som är lösningen på 
problemet. System med stöd till produktionskostnad anser vi tveksamt då det finns flera 
faror med att låna ut när produktionskostnaden överstiger marknadsvärdet. Om lånet 
är personligt och husägaren av någon anledning måste flytta, kommer personen inte 
kunna lösa lånen med enbart köpeskillingen från försäljningen. Har personen inte eget 
kapital till mellanskillnaden kommer den kvarstå som en personlig skuld och eftersom 
det kan handla om betydande belopp och säkerhet saknas så blir det höga räntor som 
följd. Det blir med andra ord en riktig lyxfälla att låna på produktionskostnaden. 
Däremot skulle modifierade varianter av boligspar och kommunala startlån kunna vara 
tänkbara alternativ för att nå delar av målet.  

Ett förslag från professor Ulf Jensen som blivit oss presenterat är att om staten verkligen 
vill att även marknadssvaga delar av landet också ska leva kan man kanske tänka sig en 
lösning där staten lånar ut 50 procent av produktionskostnaden och banken resten. 
Banken ska ha bästa rätt. När den som byggde eventuellt säljer fastigheten löser köparen 
in det vanliga banklånet men det statliga har köparen rätt att ta över. På så vis behöver 
köparen inte betala för den statliga lånedelen och säljaren har en hygglig chans att få 
tillbaka de pengar han lånade av banken. Svårigheten blir sannolikt vart man drar 
gränsen, det vill säga i vilka kommuner detta ska erbjudas?  

Det byggs ju ändå, vad är drivkraften? 

Eftersom det ändå byggs ett och annat hus i dessa områden kan man fundera över vad 
drivkrafterna bakom detta är. Sannolikt vet de som bygger, att det rent ekonomiskt inte 
är lönsamt att bygga. Detta har även bekräftats i intervjuer med fastighetsägare. Men det 
kan ju finnas andra skäl än rent ekonomiska. Räknar man med att alltid bo kvar eller 
kalkylerar man med risken att behöva sälja med förlust? På detta har studien inga säkra 
svar men gissningsvis handlar det om rent ideella värden vilket också intervjusvaren 
lutar åt. Det är just här dessa människor vill bo och arbeta och eftersom de har råd bryr 
de sig inte så mycket om att det rent ekonomiskt inte är en lönsam affär. Och olönsamt 
blir det ju först den dag fastigheten måste säljas. Så länge amorteringar, räntor och 
avsättningar till framtida renoveringar kan betalas (och sannolikt ändå är lägre än hyran 
i en hyresrätt i flerbostadshuset) finns det kanske ingen anledning att inte chansa. Det 
kanske också kan vara så att på landsbygden bygger man mera för sig själv, alltså inte för 
andra och att man räknar med att bo kvar. Skulle det ändå gå åt skogen är man beredd 
att ta risken med det egna satsade kapitalet.  

Kanske finns det på landsbygden en ytterligare dimension i fastighetsägande? Ett slags 
individuellt värde som inte särskilt snävt hänger ihop med det uppskattade 
marknadsvärdet på den öppna marknaden. Att värdet mer beror på vad personen som 
bygger tycker att det är värt att bo just där. Alla människor har ett individuellt värde på 
sitt boende som varierar över tid och med livssituation och ekonomi. Om detta värde 
relaterar till marknadsvärdet kan man kanske säga att på landsbygden ligger det 
individuella värdet längre ifrån marknadsvärdet än det gör i stadsområden. Det är när 
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det individuella värdet understiger marknadsvärdet som människor vill flytta, eller låter 
blir att bygga.  

En reflektion som framkommit under de olika intervjuerna är att både privatpersoner 
och banker tycks resonera i termer av att det inte blir en förlust så länge banklånen kan 
betalas tillbaka. Det egna insatta kapitalet och den egna arbetsinsatsen kan man tänka 
sig att satsa utan att säkert veta att man kommer att få det tillbaka.  

Högt, lågt och mittemellan 

I materialet har vi också sett att det finns tillfällen då banken är mycket optimistisk i sin 
bedömning av marknadsvärdet på nybyggda hus. I en mindre ort i Smålands inland finns 
flera nybyggda hus vid en sjö. Två av dessa har nya inteckningar som stämmer väl 
överens med varandra. Dessa hus har i studien besökts från gatan och inte bedömts 
som särskilt utmärkande. Används det faktum att 85 procent av marknadsvärdet får 
belånas så innebär det att banken uppskattat marknadsvärdet till cirka 3,4 miljoner kr. 
Värdering enligt fastighetstaxeringen gav cirka 2,4 miljoner kronor. En granskning av 
tidigare försäljning på orten ger att högsta köpesumma har varit 1,8 miljoner kr. Allt 
uppräknat till 2016 års nivå. Detta kan tyda på att när bankerna är bundna av 85-
procentsregeln så tänjer de istället på marknadsvärdet för att få låna ut. 

Studien har också visat att cirka en femtedel av fastigheterna där husen byggs inte har 
några inteckningar alls och därmed heller inte belånas. Ytterligare cirka 30 procent har 
låga inteckningsbelopp. I hälften av fallen har alltså egna pengar använts för att 
finansiera nyproduktionen. 

Vad gäller lönsamheten för det som byggs i de studerade kommunerna har vi kommit 
fram till att vi endast i ett fåtal fall med säkerhet kan säga om husen är lönsamma eller 
inte. Den stora massan av hus har osäker lönsamhet. Här är det dock värt att poängtera 
att produktionskostnaden spelar stor roll samtidigt som det är stora tal. Bara en ändring 
från 2,2 till 2,1 miljoner kronor gör stor skillnad. Vi har också valt en väl tilltagen 
felmarginal på ±25 procent på värderingen på grund av att det är en värdering enligt 
fastighetsregistret. Här kan det diskuteras om 25-procentsmarginalen verkligen är 
tillämplig åt båda håll. Under arbetets gång har vi snarare kunnat ana att värderingen 
enligt taxeringen är en slags minimivärdering. Så om värderingen visar 2,7 miljoner 
kronor och produktionskostnaden är 2,2 miljoner kronor så kan nog bygget anses 
lönsamt, men eftersom minus 25 procent av värderingen ger 1,95 miljoner kronor så 
hamnar bygget inom felmarginalen och hamnar i osäkert-kategorin. 

Men åt andra hållet har vi vår uppsatta modell med ett typhus. Detta typhus har vi 
utformat sparsamt för att se om det på platsen går att bygga lönsamt överhuvudtaget. 
Verklighetens hus är antagligen mer luxuöst utformade, vilket innebär att 
produktionskostnaden stiger och att många av dessa hus säkert inte kan säljas för mer 
än vad de har kostat i alla fall.  
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7.1 Hållbar utveckling 
Urbanisering är något som skett i stor utsträckning främst från sekelskiftet kring år 1900 
och framåt. Det är främst på senare år som trenden med minskande befolkning på 
landsbygden planat ut. Detta innebär att det finns många äldre hus på landsbygden och 
i mindre orter. För att det ska vara hälsosamt för människor i bo i dessa hus samtidigt 
som det ska vara ekonomiskt behöver de renoveras eller ersättas. Alla har dock inte 
privat de medel som krävs och behöver låna till dessa investeringar. Men hur ska det gå 
till om investeringen inte kommer över marknadsvärdet och banker ger lån? 

När en ny generation växer upp med nya krav på boende finns det också en möjlighet 
att dessa vill renovera eller bygga nytt på landsbygden eller mindre orter. Men går det 
inte att få finansiering eftersom investeringen troligtvis inte är lönsam kommer dessa 
hus istället att byggas i större städer trots att det funnits vilja att bosätta sig någon 
annanstans. Risken finns att dugliga bostäder överges, som med enkla medel skulle 
kunnat lyftas, på grund av att den äldre generationen flyttar ut och ingen flyttar in. Här 
finns en resurs som inte nyttjas och i värsta fall kanske jorden slutar brukas och öppna 
landskap går förlorade. 

Gällande den ekologiskt hållbara utvecklingen och bostadsbyggande utanför 
stadsområdena råder oenighet inom forskningen. Det finns de som menar att det finns 
fördelar med urbaniseringen sett ur ett ekologiskt perspektiv, att vi människor klumpar 
ihop oss på en begränsad yta, vilket ställer oss frågan om en levande landsbygd egentligen 
är försvarbart. Det finns dock andra som kommit fram till att stadsmänniskans livsstil 
ger större fotavtryck än landsbygdsbons. Kan det vara så att urbanisering teoretiskt sett 
kan vara bra men att det i praktiken inte blir den eftersökta effekten? Men allt detta är 
ämnen för helt andra studier.   

7.2 Framtida studier 
Detta arbete har utförts med breda penseldrag. Under resans gång har nya frågor 
identifierats men som ansetts inte rymmas inom scoopet för detta arbete.  

En fråga är om det finns något alternativt sätt att ta fram Tobins q-värden på och som 
blir mera rättvist. Att ta fram värden för en hel kommun ger helt fel signaler och mäter 
snarare allmänt nivån på fastighetspriserna än hur lönsamt det faktiskt är att bygga nytt. 
Elmeskär och Alsenfelt Pamp har också sedan tidigare visat att det krävs mycket arbete 
med uppdelning på olika delmarknader för att få bättre siffror. Det finns sannolikt 
delmarknader även inom våra studerade kommuner där det faktiskt kan anses lönsamt 
att bygga nya hus på trots att det enligt Boverkets siffror vore omöjligt. 

Urbaniseringen i Sverige och många andra delar av världen är ett faktum. Huruvida det 
är bra eller dåligt kan diskuteras men det hade varit intressant att forska vidare i var det 
rent hållbarhetsmässigt är bäst att bygga småhus, på landsbygden eller inne i staden. 
Ytmässigt tar de ju upp lika stor areal men hur stor roll spelar placeringen av dem för 
den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten? 
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I denna rapport har vi presenterat att cirka en femtedel av nyproduktionen inte 
bankfinansieras, cirka 30 procent finansieras delvis och hälften helt av bankerna. Det 
vore intressant att se motsvarande siffror för nybyggnation i storstadskommuner. 

Mycket av tiden har gått åt till att skapa en metod för att komma fram till det resultat vi 
har gjort. Nu när metoden finns skulle den med ganska enkla medel kunna användas 
även i resten av landets kommuner. Det hade varit mycket intressant att se om och hur 
mycket lönsamheten skiljer sig mellan marknadssvaga och marknadsstarka kommuner. 
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från Husbanken: https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b14.pdf den 18 04 
2017 

Jordbruksverket. (2013). Så gjorde vi Allt om landet. Hämtat från Jordbruksverket: 
https://issuu.com/jordbruksverket/docs/130612125358-
110796c4987945d8b39d278fcabc7d87?e=5119819/3370528 den 18 04 2017 

Jordbruksverket. (den 15 04 2015). Sä här definierar vi landsbygd. Hämtat från 
Jordbruksverket: 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/allt
omlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html den 18 
04 2017 

Jörnmark, J. (u.d.). Miljonprogrammet. Hämtat från Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljonprogrammet den 23 
05 2017 

Lilja, B. (u.d.). Marknadsekonomi. Hämtat från Expowera: 
http://www.expowera.se/foretagsekonomi/marknadsekonomi den 03 04 
2017 

Malm, B.-L. (2014). Startskottet har gått inför nästa småhustaxering. Hämtat från 
Lantmäteriet: https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-
Lantmateriet/Startskottet-har-gatt-infor-nasta-smahustaxering/ den 19 05 
2017 

Regeringen. (den 20 09 2016). Mål för boende och byggande. Hämtat från 
Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-
byggande/mal-for-boende-och-byggande/ den 20 04 2017 

Regeringskansliet. (den 12 01 2017). Systemet med kreditgarantier och statliga lån för 
bostadsbyggande ses över. Hämtat från Regeringskansliet: 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/systemet-med-
kreditgarantier-for-bostadsbyggande-ses-over/ den 23 05 2017 

Skatteverket. (u.d.). Beräkna taxeringsvärde - Småhus 2015 - 2017 . Hämtat från 
Skatteverket: 

 60 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

https://www1.skatteverket.se/fa/fa_bt/secure/start.do?votyp=Sh&taxeringsa
r=2015 den 05 05 2017 

Skatteverket. (u.d.). Deklarera småhus. Hämtat från Skatteverket: 
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/d
eklarerasmahus.4.76a43be412206334b8980001091.html den 05 05 2017 

Skatteverket. (u.d.). Fastighetsavgift för bostäder. Hämtat från Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetsavgiftochf
astighetsskatt/fastighetsavgiftforbostader.4.76a43be412206334b89800042822.
html den 04 04 2017 

Skatteverket. (u.d.). Fastighetsskatt på obebyggda tomter och småhus under nyuppförande. 
Hämtat från Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetsavgiftochf
astighetsskatt/fastighetsskattforobebyggdatomtermfl.4.69ef368911e1304a6258
00013554.html den 18 05 2017 

Skatteverket. (u.d.). Fastighetstaxering. Hämtat från Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fasti
ghetstaxering.4.76a43be412206334b89800043506.html?q=taxering+lantmäteri
et den 05 05 2017 

Skatteverket. (u.d.). Förmögenhetsskatt. Hämtat från Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/tempblaforsokmotorn/formogenhetsskatt.4.6efe
6285127ab4f1d2580001142.html den 04 04 2017 

Skatteverket. (u.d.). Så tas taxeringsvärdet fram. Hämtat från Skatteverket: 
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/d
eklarerasmahus/satastaxeringsvardetfram.4.76a43be412206334b89800042837.
html den 05 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 04 03 2016). Befolkningsstatistik 2016. Hämtat från 
Statistiska centralbyrån: 
http://www.scb.se/contentassets/9299bfcd87ba4c828a8d46b4db49d67a/be0
101_do_2016.pdf den 12 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 10 12 2016). Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag* samt 
KPI. Hämtat från Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-
faktorprisindex-for-byggnader/byggnadsprisindex-bpi/pong/tabell-och-
diagram/byggnadsprisindex-med-avdrag-for-bidrag-samt-kpi/ den 17 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (2016). Fastighetspriser och lagfarter. Statistiska centralbyrån. 
Hämtat från 
http://www.scb.se/contentassets/8ae0112f2fed4f6ba9608253d794d286/bo05
01_do_2016_ns_160408.pdf den 20 04 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 21 02 2017). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 
2016 och befolkningsförändringar 2016. Hämtat från Statistiska centralbyrån: 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik-
-kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-
och-befolkningsforandringar/ den 15 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 21 02 2017). Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2016 
enligt indelning 1 januari 2017. Hämtat från Statistiska centralbyrån: 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-

 61 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik-
-kommun-lan-och-riket/folkmangden-i-sveriges-kommuner-enligt-indelning/ 
den 09 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (u.d.). Hur mäter man prisutvecklingen på småhus? . Hämtat från 
Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetspriser-och-
lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/produktrelaterat/Fordjupad-
information/hur-mater-man-prisutvecklingen-pa-smahus/ den 20 04 2016 

Statistiska centralbyrån. (u.d.). Kartor över indelningar. Hämtat från Statistiska 
centralbyrån: http://www.scb.se/kartor/ den 01 03 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 28 02 2017). Kommunarealer den 1 januari 2017. Hämtat 
från Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/miljo/markanvandning/land-och-vattenarealer/pong/tabell-och-
diagram/kommunarealer-den-1-januari-2017/ den 15 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (den 16 februari 2017). Påbörjade lägenheter efter 
kommungrupp och län, preliminära siffror. Stockholm. Hämtat från 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-
bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/ den 
09 05 2017 

Statistiska centralbyrån. (u.d.). Konsumentprisindex (KPI). Hämtat från Statistiska 
centralbyrån: http://www.scb.se/sv_/Vara-
tjanster/Index/Konsumentpriser/Konsumentprisindex-KPI/ den 20 04 2016 

Svanström, S. (den 03 03 2015). Urbanisering - från land till stad. Hämtat från Statistiska 
centralbyrån: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--
fran-land-till-stad/ den 04 04 2017 

Swedbank. (u.d.). Låna till bostad. Hämtat från Swedbank: 
https://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/lana-till-bostad/ den 11 
05 2017 

Wikipedia. (den 17 04 2016). Förmögenhetsskatt i Sverige. Hämtat från Wikipedia: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förmögenhetsskatt_i_Sverige den 18 05 2017 

 
Personlig kontakt 
Bergqvist, Olle; marknadschef på ByggFakta. (den 10 04 2017). [E-post].  
Borgström-Åkesson, L; regionansvarig väst öst på Boverket. (den 12 04 2017).  
Bäckström, J; fastighetsekonom på Lantmäteriet, fastighetsbildning. (den 20 04 2017). 

[E-post]. 
Informant 1: Personligt möte med en lokal bankchef. (den 11 04 2017)  
Informant 2: Telefonmöte med en lokal bankprivatchef. (den 15 05 2017)  
Informant 3: Telefonsamtal med VD för hypoteksinstitut. (den 27 04 2017)  
Informant 4: Fyra privatpersoner, enskilda intervjuer via telefon. (den 21 05 2017) 
Karlsson, A; jobbar med markinköp på OBOS. (den 10 04 2017). [E-post]. 
Nilsson, M; husrådgivare på Älvsbyhus. (den 07 04 2017). [Telefonintervju]. 
Palmgren, H-Å; nationalekonom på Boverket. (den 03 03 2017). [E-post]. 
Redaktör på Bolagsverket. (den 07 04 2017). [E-post]. <poit@bolagsverket.se> 
Husbanken. (den 27 04 2017). [E-post]. <post@husbanken.no> 
Tjänsteman på Aneby kommun. (25 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Emmaboda kommun. (21 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Essunga kommun. (24 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Hultsfred kommun. (21 04 2017). [Telefon]. 

 62 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

Tjänsteman på Lessebo kommun. (21 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Mariestads kommun. (21 04 2017). [Telefon]. Angående Töreboda och 

Gullspångs kommuner som samverkar med Mariestad. 
Tjänsteman på Markaryd kommun. (21 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Sävsjö kommun. (24 04 2017). [Besök]. 
Tjänsteman på Torsås kommun. (21 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Ulricehamns kommun. (25 04 2017). [E-post]. 

<miljobygg@ulricehamn.se>. Angående Tranemo kommun som samverkar 
med Ulricehamn. 

Tjänsteman på Uppvidinge kommun. (24 04 2017). [Telefon]. 
Tjänsteman på Ydre kommun. (28 04 2017). [E-post]. 
Tjänsteman på Östra Göinge kommun. (21 04 2017). [E-post].  
 
Övrigt 
 
Jensen, U. (den 03 05 2015). [Föreläsning]. Pantsättning och inteckningar. Trollhättan: 

Ulf Jensen. 
Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, et.al. (februari 2009). 

Entreprenadkontrakt (ABS 09). Hämtat från 
http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-
mallar/entreprenadkontrakt-abs-09 den 18 05 2017. 

Lantmäteriet. Allmänna fastighetsregistret. 2017-04-19. Besök på Lantmäteriets kontor i 
Jönköping där författarna fick tillgång till fastighetsregistret.  

Schulte, F. (den 20 09 2016). Interpellation 2015/16:777. Återinförande av 
förmögenhetsskatt. Hämtat från Sveriges riksdag: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/interpellation/aterinforande-av-formogenhetsskatt_H310777 
den 18 05 2017 

 
 
 

 63 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

A. Beräkning av standardpoäng  

 

Bilaga A:1 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

B. Databasens kolumner och innehåll 
Namn på 
kolumn 

Förklaring Källa Metod för 
insamling till 
data-basen 

löpnummer  Skapas 
automatiskt i takt 
med att rader 
tillkommer i 
databasen 

 

kommun Kommunen där fastigheten är 
belägen 

PoIT via skript 

ByggFakta via mail och 
matas in i data-
basen 
manuellt 

kungörelseid 

 

Identitet hos Post och Inrikes 
Tidningar 

PoIT  via skript 

  Ej aktuellt ej aktuellt 
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basen 
manuellt 

personnr 

 

Sökandens personnummer 

 

PoIT  via skript, i de 
fall uppgifter 
fanns 

ByggFakta saknas 

sökande 

 

Sökandens namn PoIT  via skript, i de 
fall uppgifter 
fanns 

ByggFakta saknas 
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fastighets-
beteckning 

 

Fastighetsbeteckningen på den 
fastighet där bygglovet sök 

PoIT  via skript 

ByggFakta via mail och 
matas in i data-
basen manuellt 

ny fastighets-
beteckning 

Ny fastighetsbeteckning, i de fall 
det genomfördes en 
fastighetsbildningsåtgärd efter att 
bygglovets sökts 

Fastighetsregistret 
(FR) 

Manuell 
sökning i FR 
och manuell 
inmat-ning i 
data-basen 

fastighetens 
area 

Storleken på tomten FR och hitta.se Manuell 
sökning i FR 
och hitta.se 
och manuell 
inmat-ning i 
data-basen 

adress 

 

Adressen till platsen för bygglovet 

 

PoIT  via skript eller i 
de fall det 
saknas, via 
hitta.se/eniro.se 
och manuell 
inmatning i 
databasen  

ByggFakta via hitta.se och 
manuell 
inmatning i 
databasen 

postadress 

 

Postadress till platsen för 
bygglovet 

PoIT  via skript 

ByggFakta via mail och 
matas in i 
databasen 
manuellt 

diarienummer 

 

Diarienummer hos respektive 
kommun 

PoIT  via skript 

ByggFakta via mail och 
matas in i data-
basen manuellt 
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latitud Positionsangivelse hitta.se matas in i 
data-basen 
manuellt 

longitud Positionsangivelse hitta.se 

publicerat Datum för publicering i Post och 
Inrikes Tidningar 

PoIT via skript 

    

beslutsdatum 

 

Datum för bygglovsbeslutet 

 

PoIT via skript 

ByggFakta via mail och 
matas in i 
data-basen 
manuellt 

slutbesked Datum för eventuellt slutbesked Telefonkontakt 
med 
kommunerna 

matas in data-
basen 
manuellt 

status Status för bygglovet vecka 17 år 2017 Telefonkontakt 
med 
kommunerna 

matas in data-
basen 
manuellt 

notering Till exempel: nära sjö, ren landsbygd,  FR och hitta.se matas in data-
basen 
manuellt 

flagga Markör vid gallringsprocessen.   matas in i 
databasen 
manuellt 

beskrivning 

 

Bygglovsåtgärd, registreringsfras från 
kommunerna 

 

PoIT  via skript 

  ByggFakta via mail och 
matas in i 
data-basen 
manuellt 

inteckningar Belopp på inteckning som låg nära i 
tiden för bygglovet 

FR matas in data-
basen 
manuellt 
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inteckningar, 
totalt 

Totalt belopp av inteckningar, även 
äldre inteckningar inräknade.  

FR matas in 
data-basen 
manuellt 

datum för 
senaste 
inteckning 

Datum då senaste inteckningen gjordes FR matas in 
data-basen 
manuellt 

kategori    

värdeområde Skatteverkets kod för det aktuella 
värdeområdet (området där bygglovet 
är placerat). Användes senare för att 
kunna hämta hem 
värdeområdesparametrar från 
Skatteverkets öppna data. De som 
senare används för 
taxeringsvärdeberäkningar är:  

• Normaltomtens värde 

• Normaltomtens areal 

• Normaltomtens 
korrigeringsbelopp (för 
korrigering av tomtstorleken) 

• Belägenhetsfaktor (för 
justering till strand) 

• S-nivåfaktorn 

• Åldersinverkan (åldern 
påverkar olika i olika 
värdeområden) 

• VA-klass 

• VA-korrigering 

Skatteverket.se matas in 
data-basen 
manuellt 

reftax Kolumn för att föra in manuellt 
beräknade taxeringsvärden från 
Skatteverkets e-tjänst ”Beräkna ditt 
taxeringsvärde”. Användes för att 
kvalitetssäkra (stickprovsundersöka) 
skriptet för massvärderingen.  

Skatteverket  
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taxering  Resultatkolumn innehållande beräknat 
värde utifrån inhämtade parametrar, 
det vill säga masstaxering enligt 
Skatteverkets modell. 

- via 
kod/skript 

mvt2016 Samma som ovan men uppräknat till 
marknadsvärde (dividerat med 0,75) 
samt uppräknat med FPI för 
respektive län till 2016 års nivå.  

 via 
kod/skript 

va-klass Va-
klass Dricksvatten Wc-avlopp 

1 kommunalt kommunalt 

2 
kommunalt enskilt 
enskilt kommunalt 

3 enskilt enskilt 

4 
kommunalt 

saknas 
enskilt  

5 sommarvatten 
kommunalt 
enskilt 
saknas 

6 saknas saknas 
 

hitta.se i 
kombination 
med 
kommunernas 
hemsidor 

Upp-skattas 
och förs in i 
data-basen 
manuellt 

  strandklass Närheten till strand;  

Klass 1: 0-50 meter, egen strand 

Klass 2: 0-50 meter, ej egen strand 

Klass 3: 50- 150 meter 

Klass 4: Över 150 meter 

hitta.se matas in 
data-basen 
manuellt 
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C. Beviljade bygglov för nybyggnation av 
enbostadshus 

Studerade kommuner 

Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 

Aneby 5 4 5 6 4 

Emmaboda 1 2 0 1 3 

Essunga 3 1 2 3 0 

Gullspång 1 0 1 0 1 

Hultsfred 5 1 0 4 1 

Högsby 0 0 0 0 0 

Lessebo 1 0 0 2 5 

Markaryd 4 0 0 1 2 

Sävsjö 5 4 5 8 10 

Torsås 0 0 4 1 0 

Tranemo 0 1 0 4 4 

Töreboda 0 4 3 1 1 

Uppvidinge 2 2 2 1 2 

Ydre 2 3 1 2 12 

Östra Göinge 2 2 2 2 6 

   

Källa: ByggFakta för perioden januari 2012–februari 2015 samt Post och Inrikes Tidningar 
för perioden mars 2015–december 2016. 
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Jämförelsekommuner, de tio största kommunerna i Götaland 

Kommun 2016 

Göteborg 383 

Malmö 91 

Linköping 108 

Helsingborg 95 

Norrköping 170 

Jönköping 80 

Lund 62 

Borås 126 

Halmstad 143 

Växjö 95 
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D. Intervjufrågor till bankerna 
1. Hur mycket nytt (nya småhus) upplever du att det byggs i kommunen generellt?  
2. Kan du berätta lite om din uppfattning om hur dessa finansieras? 
3. Hur tänker ni gällande långivning om produktionskostnaden är högre än det förväntade 
marknadsvärdet? 
4. Har du varit med om ett fall nyligen där värdet av ett nytt småhus har understigit 
produktionskostnaden? 
5. Vilken är din uppfattning om hur dessa finansieras? 
6. Inför en småhusbyggnation, tittar ni enbart på det förväntade marknadsvärdet eller 
spelar andra saker in? 
7. Känner du till fall där ägarna inte kan sälja och flytta på grund av att husets värde 
understiger belåningsgraden? 
8. Hur skulle ni ställa er till långivning av en småhusbyggnation där produktionskostnaden 
är 2 000 000 och bedömt  
marknadsvärde är 400 000 kr? (Detta är en fråga som använts i en tidigare rapport och som 
vi nu vill följa upp tio år senare, för att se om det skiljer något i svaren från den tiden).  
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E. Intervjufrågor till husföretagen 
Vilken är er huvudsakliga strategi vad gäller att sälja hus? Vad är er ”produkt”?  

1.  Var i landet jobbar ni? 
2. Säljer ni "mark + entreprenadkontrakt"?  
3.  Hur tänker ni kring vilka områden ni etablerar er i?  
4. Finns det vita fläckar, alltså områden där ni inte ens går in?  
5. Det är generellt svårt att bygga lönsamt på landsbygden, hur hanterar ni detta?   

 (Tex Gullspång, Sävsjö och Aneby).  
6. Uppskatta billigaste huset. 

Övrig information som framkom under samtalet. 

Bilaga E:1 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 

F. Intervjufrågor till fastighetsägare 
• Bygger du själv eller har du anlitat någon för att bygga? 

• Om du skulle behöva sälja ditt hus idag, tror du att du skulle få igen alla pengar och 
all tid som du har lagt ut på huset? 

• Har du finansierat bygget med banklån eller egna medel? 

• Kan du nämna något om anledningen till att du bygger på just den platsen du har 
byggt på? 

Övrig information som framkom under samtalet. 
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G. Fastighetsprisindex, länsvis 
 
 

Län 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Östergötland 256 256 255 265 284 316 340 
Jönköping 255 254 251 262 274 302 329 
Kronoberg 254 253 251 259 271 295 325 
Kalmar 248 245 238 243 255 269 308 
Blekinge 241 235 230 236 242 253 288 
Skåne 311 308 296 302 314 335 373 
Västra Götaland 261 265 263 273 289 319 340 

 
 

Källa:  Statistiska centralbyrån, ’Fastighetsprisindex för permanenta småhus, 1990=100 efter län och år’, 
Statistiska centralbyrån, u.d. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0501__BO0501A/FastpiPSLanAr/
table/tableViewLayout1/?rxid=ad11857b-dba7-48c3-9976-7472e8b5564f (Hämtad: 2017-05-09)
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H. Kod/skript för massvärdering 
 
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, FireDAC.Stan.Intf, 
  FireDAC.Stan.Option, FireDAC.Stan.Error, FireDAC.UI.Intf, FireDAC.Phys.Intf, 
  FireDAC.Stan.Def, FireDAC.Stan.Pool, FireDAC.Stan.Async, FireDAC.Phys, 
  FireDAC.Phys.MySQL, FireDAC.Phys.MySQLDef, FireDAC.Stan.Param, FireDAC.DatS, 
  FireDAC.DApt.Intf, FireDAC.DApt, FireDAC.VCLUI.Wait, FireDAC.Comp.UI, Data.DB, 
  FireDAC.Comp.DataSet, FireDAC.Comp.Client; 
 
type 
    TTaxOutput = record 
        Byggnad: integer; 
        Tomt: integer; 
    end; 
 
    TTaxInput = record 
        Id: integer; 
        Kommun: string; 
        Fastighet: string; 
        Vardeomrade: integer; 
        Bebyggelse: integer;   // 1 - friliggande 
        FastTyp: integer;  // 1 - egen fastighet, 2 - kan bilda egen fast, 3 - kan ej bilda egen fast 
        Grupphusomrade: integer;  // 1 - nej, 2 - ja 
        Areal: integer; 
        Belklass: integer;  // 1 - egen strand, 2 - nära, men ej egen strand, 3 - ganska nära (76-
150m), 4 - ej nära (över 150m) 
        VAklass: integer;  // 1 - kommunalt, 2 - blandat, 3 - enskilt 
        Vardear: integer; 
        Boyta: integer; 
        Biyta: integer; 
        Stdpoang: integer; 
        RefTax: integer; 
    end; 
 
    TVardeomrade = record 
        Nr: integer; 
        Ar: integer; 
        NormsAreal: integer; 
        NormsVarde: integer; 
        NormsKorr: integer; 
        BelFaktor: array [1..4] of double; 
        VAKlass: integer; 
        VAKorr: integer; 
        Spec: string; 
        ProvOmrade: integer; 
        Beskrivning: string; 
        VillkorStrand: string; 
        SNivaFaktor: double; 
        AldersInverkan: integer; 
    end; 
 
  TForm1 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Memo1: TMemo; 
    FDConnection1: TFDConnection; 
    q: TFDQuery; 
    FDGUIxWaitCursor1: TFDGUIxWaitCursor; 
    Edit1: TEdit; 
    Button2: TButton; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    function DoTax( ATaxInput: TTaxInput ): TTaxOutput; 
    function GetVO( AVardeomrade: integer ): TVardeomrade; 
    function GetRec( AId: integer ): TTaxInput; 
    procedure UpdateRec( AId,ATax: integer; AFPI: double ); 
    function GetFPI( AKommun: string; AFromYear, AToYear: integer ): double; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 

Bilaga H:1 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 
 
{$R *.dfm} 
 
function RoundT( ADbl: double ): integer; 
begin 
    result := Trunc((ADbl / 1000)) * 1000; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
    rec: TTaxInput; 
    ret: TTaxOutput; 
begin 
    rec := GetRec( StrToIntDef(Edit1.Text,0) ); 
    if (rec.Id > 0) and (rec.Vardeomrade > 0) then begin 
        ret := DoTax( rec ); 
        Memo1.Lines.Add( IntToStr(rec.Id) + #9 + IntToStr(rec.Vardeomrade) + #9 + rec.Kommun + ' ' + 
rec.Fastighet + #9 + 'Taxvärde: ' + IntToStr(ret.Tomt + ret.Byggnad) + #9 + 'RefTax: ' + 
IntToStr(rec.RefTax) + #9 + 'Tomt: ' + IntToStr(ret.Tomt) + #9 + 'Byggnad: ' + IntToStr(ret.Byggnad) 
+ #9 + 'Marknadsvärde 2016: ' + IntToStr(Trunc(((ret.Tomt + ret.Byggnad) / 0.75)*1.255)) ); 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
    rec: TTaxInput; 
    ret: TTaxOutput; 
    i: integer; 
begin 
    for i := 1 to 235 do begin 
//        rec := GetRec( StrToIntDef(Edit1.Text,0) ); 
        rec := GetRec( i ); 
        if (rec.Id > 0) and (rec.Vardeomrade > 0) then begin 
            ret := DoTax( rec ); 
            Memo1.Lines.Add( IntToStr(rec.Id) + #9 + IntToStr(rec.Vardeomrade) + #9 + rec.Kommun + ' 
' + rec.Fastighet + #9 + 'Taxvärde: ' + IntToStr(ret.Tomt + ret.Byggnad) + #9 + 'RefTax: ' + 
IntToStr(rec.RefTax) + #9 + 'Tomt: ' + IntToStr(ret.Tomt) + #9 + 'Byggnad: ' + IntToStr(ret.Byggnad) 
+ #9 + 'Marknadsvärde 2016: ' + IntToStr(Trunc(((ret.Tomt + ret.Byggnad) / 0.75)*1.255)) ); 
            UpdateRec( rec.Id, ret.Byggnad + ret.Tomt, GetFPI(rec.Kommun,2013,2016)); 
        end; 
    end; 
end; 
 
function TForm1.DoTax(ATaxInput: TTaxInput): TTaxOutput; 
var 
    vo: TVardeomrade; 
    LGrundvardeByggnad: integer; 
    LMarginalvardeByggnad: integer; 
    LVardeyta,LVardeyta2: integer; 
    LTomt,LByggnad: integer; 
begin 
    vo := GetVO( ATaxInput.Vardeomrade ); 
 
    // Tomtvärde 
    LTomt := RoundT((vo.NormsVarde*1000) + ((ATaxInput.Areal-vo.NormsAreal)*vo.NormsKorr));  // Värde 
från värdeområde med korrigering för storlek 
    LTomt := RoundT(LTomt * vo.BelFaktor[ATaxInput.Belklass]);  // Justera för närhet till strand 
    LTomt := RoundT(LTomt + ((vo.VAklass - ATaxInput.VAKlass) * (vo.VAKorr*1000)));  // Justera för 
annan VA klass än normaltomten 
 
    // Byggnadsvärde 
    LVardeyta := ATaxInput.Boyta + Trunc(ATaxInput.Biyta*0.2); 
    case LVardeyta of 
    0..9: LVardeyta2 := LVardeyta; 
    10..75: LVardeyta2 := LVardeyta - 10; 
    76..130: LVardeyta2 := LVardeyta - 76; 
    131..170: LVardeyta2 := LVardeyta - 131; 
    171..250: LVardeyta2 := LVardeyta - 171; 
    else LVardeyta2 := LVardeyta - 251; 
    end; 
 
    // TODO: Lookup 
    LGrundvardeByggnad := 107000;  // 110000 
    LMarginalvardeByggnad := 630;  // 650 
 
    LByggnad := RoundT(LGrundvardeByggnad + (LVardeyta2 * LMarginalvardeByggnad)); 
    LByggnad := RoundT(LByggnad * vo.SNivaFaktor); 
 
    //TODO: Lookup 
    case vo.AldersInverkan of 
    65: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.55); 
    70: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.48); 
    75: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.42); 
    80: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.36); 

Bilaga H:2 



Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner 
En studie i hur mycket det byggs och hur det finansieras 

 
    85: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.30); 
    90: LByggnad := RoundT(LByggnad * 1.25); 
    end; 
 
    result.Tomt := LTomt; 
    result.Byggnad := LByggnad; 
end; 
 
function TForm1.GetFPI(AKommun: string; AFromYear, AToYear: integer): double; 
var 
    Lan,ind1,ind2: integer; 
begin 
    if SameText(AKommun,'Ydre') then Lan := 5 
    else if SameText(AKommun,'Aneby') or SameText(AKommun,'Sävsjö') then Lan := 6 
    else if SameText(AKommun,'Lessebo') or SameText(AKommun,'Markaryd') or 
SameText(AKommun,'Uppvidinge') then Lan := 7 
    else if SameText(AKommun,'Emmaboda') or SameText(AKommun,'Hultsfred') or 
SameText(AKommun,'Torsås') or SameText(AKommun,'Högsby') then Lan := 8 
    else if SameText(AKommun,'östra göinge') or SameText(AKommun,'Östra Göinge') then Lan := 12 
    else if SameText(AKommun,'Essunga') or SameText(AKommun,'Gullspång') or 
SameText(AKommun,'Tranemo') or SameText(AKommun,'Töreboda') then Lan := 14 
    else Lan := 0; 
 
    q.SQL.Text := 'SELECT ind FROM fastpi WHERE lan=:lan AND ar=:ar;'; 
    q.ParamByName('lan').AsInteger := Lan; 
    q.ParamByName('ar').AsInteger := AFromYear; 
    q.Open; 
    ind1 := q.FieldByName('ind').AsInteger; 
    q.Close; 
 
    q.SQL.Text := 'SELECT ind FROM fastpi WHERE lan=:lan AND ar=:ar;'; 
    q.ParamByName('lan').AsInteger := Lan; 
    q.ParamByName('ar').AsInteger := AToYear; 
    q.Open; 
    ind2 := q.FieldByName('ind').AsInteger; 
    q.Close; 
 
    result := ind2 / ind1; 
end; 
 
function TForm1.GetRec(AId: integer): TTaxInput; 
begin 
    q.SQL.Text := 'SELECT * FROM bygglov WHERE id=:id;'; 
    q.ParamByName('id').AsInteger := AId; 
    q.Open; 
    if q.Eof then 
        result.Id := 0 
    else begin 
        result.Id := q.FieldByName('id').AsInteger; 
        result.Kommun := q.FieldByName('kommun').AsString; 
        result.Fastighet := q.FieldByName('fastighet').AsString; 
        result.Vardeomrade := q.FieldByName('vardeomrade').AsInteger; 
        result.Bebyggelse := 1; 
        result.FastTyp := 1; 
        result.Grupphusomrade := 1; 
        result.Areal := q.FieldByName('farea').AsInteger; 
        result.Belklass := q.FieldByName('strandklass').AsInteger; 
        result.VAklass := q.FieldByName('vaklass').AsInteger; 
        result.Vardear := 2016; 
        result.Boyta := 150; 
        result.Biyta := 20; 
        result.Stdpoang := 32; 
        result.RefTax := q.FieldByName('reftax').AsInteger; 
    end; 
    q.Close; 
end; 
 
function TForm1.GetVO(AVardeomrade: integer): TVardeomrade; 
begin 
    q.SQL.Text := 'SELECT * FROM vardeomraden WHERE NR_OMRAD=:vo;'; 
    q.ParamByName('vo').AsInteger := AVardeomrade; 
    q.Open; 
    if q.Eof then 
        raise Exception.Create('Felaktigt Värdeområde') 
    else begin 
        result.Nr := q.FieldByName('NR_OMRAD').AsInteger; 
        result.Ar := q.FieldByName('AR_FROM').AsInteger; 
        result.NormsAreal := q.FieldByName('AREAL_NORM_F').AsInteger; 
        result.NormsVarde := q.FieldByName('VARDE_NORM_F').AsInteger; 
        result.NormsKorr := q.FieldByName('VARDE_KORR_F').AsInteger; 
        result.BelFaktor[1] := q.FieldByName('FAKT_BELAG1_F').AsFloat; 
        result.BelFaktor[2] := q.FieldByName('FAKT_BELAG2_F').AsFloat; 
        result.BelFaktor[3] := q.FieldByName('FAKT_BELAG3_F').AsFloat; 
        result.BelFaktor[4] := q.FieldByName('FAKT_BELAG4_F').AsFloat; 
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        result.VAKlass := q.FieldByName('KL_VA_F').AsInteger; 
        result.VAKorr := q.FieldByName('BEL_KORR_VA_F').AsInteger; 
        result.Spec := q.FieldByName('TEXT_SPEC').AsString; 
        result.ProvOmrade := q.FieldByName('NR_PVO').AsInteger; 
        result.Beskrivning := q.FieldByName('BESKRIVNING').AsString; 
        result.VillkorStrand := q.FieldByName('VILLKOR_STRAND').AsString; 
        result.SNivaFaktor := q.FieldByName('NIVA_F').AsFloat; 
        result.AldersInverkan := q.FieldByName('ALDERS_INV_F').AsInteger; 
    end; 
    q.Close; 
end; 
 
procedure TForm1.UpdateRec(AId, ATax: integer; AFPI: double); 
begin 
    q.SQL.Text := 'UPDATE bygglov SET taxering=:taxering, mvt2016=:mvt2016 WHERE id=:id;'; 
    q.ParamByName('id').AsInteger := AId; 
    q.ParamByName('taxering').AsInteger := ATax; 
    q.ParamByName('mvt2016').AsInteger := Trunc((ATax / 0.75) * AFPI); 
    q.ExecSQL; 
end; 
 
end. 
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I. Kod för inhämtning av uppgifter från PoIT 
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, 
  IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP, Vcl.StdCtrls, IdIOHandler, 
  IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdCookieManager, 
  FireDAC.Stan.Intf, FireDAC.Stan.Option, FireDAC.Stan.Error, FireDAC.UI.Intf, 
  FireDAC.Phys.Intf, FireDAC.Stan.Def, FireDAC.Stan.Pool, FireDAC.Stan.Async, 
  FireDAC.Phys, FireDAC.Phys.MySQL, FireDAC.Phys.MySQLDef, FireDAC.Stan.Param, 
  FireDAC.DatS, FireDAC.DApt.Intf, FireDAC.DApt, Data.DB, FireDAC.Comp.DataSet, 
  FireDAC.Comp.Client, FireDAC.VCLUI.Wait, FireDAC.Comp.UI, Vcl.ExtCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    KommunButton: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Memo1: TMemo; 
    IdHTTP1: TIdHTTP; 
    IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL; 
    IdCookieManager1: TIdCookieManager; 
    FDConnection1: TFDConnection; 
    q: TFDQuery; 
    FDPhysMySQLDriverLink1: TFDPhysMySQLDriverLink; 
    FDGUIxWaitCursor1: TFDGUIxWaitCursor; 
    Memo2: TMemo; 
    Edit2: TEdit; 
    Timer1: TTimer; 
    Memo3: TMemo; 
    FillTextButton: TButton; 
    FillTextTimer: TTimer; 
    txtFrom: TEdit; 
    txtTom: TEdit; 
    chkYear: TCheckBox; 
    procedure KommunButtonClick(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure FillTextButtonClick(Sender: TObject); 
    procedure FillTextTimerTimer(Sender: TObject); 
  private 
    procedure ParseResult( AResult: string; AKommun: string ); 
    procedure SearchKommun( AKommun: string; APage: integer; var AMaxPages: integer; AFrom, ATom: 
TDateTime ); 
    function GetMaxPages( AResult: string ): integer; 
    function ExtractText( AStr: string ): string; 
    function SearchKung(AKungorelseID: string): string; 
    procedure Log( const AText: string ); 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
  TKungorelse = record 
    id: string; 
    pid: string; 
    namn: string; 
    publicerad: TDateTime; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
function StrToISODate( AStr: string ): TDateTime; 
var 
    y,m,d: integer; 
begin 
    // yyyy-mm-dd 
    y := StrToInt(Copy(AStr,1,4)); 
    m := StrToInt(Copy(AStr,6,2)); 
    d := StrToInt(Copy(AStr,9,2)); 
    result := EncodeDate(y,m,d); 
end; 
 
procedure TForm1.KommunButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
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    if Timer1.Enabled = false then begin 
        if chkYear.Checked then begin 
            txtFrom.Text := Copy(txtFrom.Text,1,4) + '-01-01'; 
            txtTom.Text := Copy(txtFrom.Text,1,4) + '-01-31'; 
        end; 
        Edit2.Text := '1'; 
        KommunButton.Caption := 'Stop'; 
        Log('Waiting...'); 
        Timer1.Enabled := true; 
    end else begin 
        KommunButton.Caption := 'Start'; 
        Log('Stopped.'); 
        Timer1.Enabled := false; 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.FillTextButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
    if FillTextTimer.Enabled = false then begin 
        Randomize; 
        FillTextTimer.Interval := 10000; 
        FillTextButton.Caption := 'FillText Stop'; 
        Log('Waiting...'); 
        FillTextTimer.Enabled := true; 
    end else begin 
        FillTextButton.Caption := 'FillText Start'; 
        Log('Stopped.'); 
        FillTextTimer.Enabled := false; 
    end; 
end; 
 
function TForm1.ExtractText(AStr: string): string; 
var 
    sl: TStringList; 
    i,j: integer; 
    v: string; 
begin 
    result := ''; 
    sl := TStringList.Create; 
    try 
        sl.Text := AStr; 
 
        for i := 0 to sl.Count-1 do begin 
            if Trim(sl[i]) = '<div class="kungtext">' then begin 
                j := 0; 
                v := ''; 
                repeat 
                    inc(j); 
                    v := v + trim(sl[i+j]); 
                until trim(sl[i+j+1]) = '</div>'; 
                v := StringReplace(v,'<br />',#13#10,[rfReplaceAll]); 
                v := StringReplace(v,'<br/>',#13#10,[rfReplaceAll]); 
                result := v; 
                exit; 
            end; 
        end; 
    finally 
        sl.Free; 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.FillTextTimerTimer(Sender: TObject); 
var 
    ret: integer; 
    kid,kungtext: string; 
begin 
    FillTextTimer.Enabled := false; 
    try 
        kid := ''; 
 
        q.SQL.Text := 'select * from kungorelser where kung is null limit 1;'; 
        q.Open; 
        if q.Eof then begin 
            Log('Nothing more to process. Stopping.'); 
            FillTextButton.Caption := 'FillText Start'; 
            exit; 
        end else begin 
            kid := q.FieldByName('kid').AsString; 
        end; 
        q.Close; 
 
        if kid <> '' then begin 
            Log('Searching kungid "' + kid + '"...'); 
            kungtext := SearchKung(kid); 
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            if kungtext = '' then begin 
                Log('No data, retrying...'); 
                FillTextTimer.Enabled := true; 
            end else begin 
                q.SQL.Text := 'UPDATE kungorelser SET kung=:kung WHERE kid=:kid;'; 
                q.ParamByName('kid').AsString := kid; 
                q.ParamByName('kung').AsString := kungtext; 
                q.ExecSQL; 
                Log('Success! Iterating.'); 
                FillTextTimer.Interval := (1 + Random(5)) * 1000; 
                FillTextTimer.Enabled := true; 
            end; 
        end; 
    except 
        on E: Exception do begin 
            //FillTextButton.Caption := 'FillText Start'; 
            Log('Error: ' + e.Message); 
            Log('Retrying...'); 
            FillTextTimer.Interval := 20510; 
            FillTextTimer.Enabled := true; 
        end; 
    end; 
end; 
 
function TForm1.GetMaxPages(AResult: string): integer; 
var 
    sl: TStringList; 
    i: integer; 
    s: string; 
begin 
    result := -1; 
    sl := TStringList.Create; 
    try 
        sl.Text := AResult; 
        for i := 0 to sl.Count-1 do begin 
            if Pos('<em class="gotopagebuttons">Sida ',sl[i]) > 0 then begin 
                s := Copy(sl[i],Pos('av',sl[i])+3,10); 
                s := Trim(Copy(s,1,Pos('<',s)-1)); 
                result := StrToIntDef(s,0); 
                exit; 
            end; 
            if Pos('Kungörelser saknas för angivna sökkriterier',sl[i]) > 0 then begin 
                result := 0; 
                exit; 
            end; 
            if Pos('<h1>Sökresultat</h1>',sl[i]) > 0 then begin 
                result := 1; 
            end; 
        end; 
    finally 
        sl.Free; 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.Log(const AText: string); 
begin 
    Memo3.Lines.Add(FormatDateTime('hh:nn:ss',Now) + ' ' + AText); 
end; 
 
procedure TForm1.ParseResult(AResult, AKommun: string); 
var 
    sl: TStringList; 
    i,j: integer; 
    k: TKungorelse; 
    value: string; 
 
    function CheckField( AField: string; var AData: string ): boolean; 
    var 
        p: integer; 
        v: string; 
    begin 
        result := false; 
        AData := ''; 
        p := pos('<td headers="' + AField + '">',sl[i]); 
        if p > 0 then begin 
            v := Copy(sl[i],p+Length(AField)+15,Length(sl[i])); 
            p := Pos('</td>',v); 
            if p > 0 then begin 
                v := Trim(Copy(v,1,p-1)); 
                result := true; 
                AData := v; 
                exit; 
            end else begin 
                j := 1; 
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                repeat 
                    v := v + sl[i+j]; 
                    p := Pos('</td>', v); 
                    if p > 0 then begin 
                        v := Copy(v,1,p-1); 
                        v := Trim(v); 
                        result := true; 
                        AData := v; 
                        exit; 
                    end; 
                    inc(j); 
                until p > 0; 
            end; 
        end; 
    end; 
 
    function StrToDT( AStr: string ): TDateTime; 
    begin 
        if Trim(AStr) = '' then begin 
            result := EncodeDate(1900,1,1); 
            exit; 
        end; 
        result := EncodeDate( StrToIntDef(Copy(AStr,1,4),1900), StrToIntDef(Copy(AStr,6,2),1), 
STrToIntDef(Copy(AStr,9,2),1) ); 
    end; 
 
    function ExtractValue( AStr: string ): string; 
    var 
        p: integer; 
    begin 
        p := Pos('>',AStr); 
        result := Copy(AStr,p+1,Length(AStr)); 
        p := Pos('<',result); 
        result := Copy(result,1,p-1); 
    end; 
 
begin 
    sl := TStringList.Create; 
    try 
        sl.Text := AResult; 
 
        for i := 0 to sl.Count-1 do begin 
            if Pos('<td',sl[i]) > 0 then begin 
                if CheckField('h-diarienummer',value) then k.id := ExtractValue(value); 
                if CheckField('h-kungorelsetyp',value) then begin end; 
                if CheckField('h-personorgnummer',value) then k.pid := value; 
                if CheckField('h-personorgnamn',value) then k.namn := value; 
                if CheckField('h-publicerad',value) then begin 
                    k.publicerad := StrToDT(value); 
                    q.SQL.Text := 'insert ignore into kungorelser (kommun,kid,pid,namn,publicerad) 
VALUES (:kommun,:kid,:pid,:namn,:publicerad);'; 
                    q.ParamByName('kommun').AsString := AKommun; 
                    q.ParamByName('kid').AsString := k.id; 
                    q.ParamByName('pid').AsString := k.pid; 
                    q.ParamByName('namn').AsString := k.namn; 
                    q.ParamByName('publicerad').AsDateTime := k.publicerad; 
                    q.ExecSQL; 
                end; 
            end; 
        end; 
    finally 
        sl.Free; 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.SearchKommun(AKommun: string; APage: integer; var AMaxPages: integer; AFrom, ATom: 
TDateTime); 
var 
    sl: TStringList; 
begin 
    sl := TStringList.Create; 
    try 
        if APage = 1 then begin 
            sl.Add('selectedPubliceringsIntervall=6'); 
            sl.Add('from=' + FormatDateTime('yyyy-mm-dd',AFrom));                       // 2016-01-01 
            sl.Add('tom=' + FormatDateTime('yyyy-mm-dd',ATom));                        // 2017-02-28 
            sl.Add('fritext=bostad');      // bostadshus 
            sl.Add('selectedAmnesomrade=8'); 
            sl.Add('selectedKungorelsetyp=62'); 
            sl.Add('personorgnummer='); 
            sl.Add('personorgnamn='); 
            sl.Add('selectedLan=-1'); 
            sl.Add('datumtyp='); 
            sl.Add('kundnamn=' + AKommun); 
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            sl.Add('selectedKundTyp=-1'); 
            sl.Add('diarienummer='); 
            sl.Add('method=Sök'); 
        end else begin 
            sl.Add('nextFocus=movenextTop&scrollPos=0,0'); 
            sl.Add('method#button.gotopage.top=Gå till sida'); 
            sl.Add('gotopageTop=' + IntToStr(APage)); 
            sl.Add('gotopageBottom='); 
        end; 
        IdHTTP1.Request.ContentEncoding := 'UTF-8'; 
        IdHTTP1.Request.ContentType := 'application/x-www-form-urlencoded'; 
        Memo1.Lines.Text := IdHTTP1.Post('https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do', 
sl); 
        ParseResult(Memo1.Lines.Text,AKommun); 
        AMaxPages := GetMaxPages(Memo1.Lines.Text); 
    finally 
        sl.Free; 
    end; 
end; 
 
function TForm1.SearchKung(AKungorelseID: string): string; 
var 
    s: string; 
begin 
    AKungorelseID := StringReplace(AKungorelseID, '/', '%2F', [rfReplaceAll]); 
    s := 
IdHTTP1.Get('https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=presenteraKungorelse&dia
rienummer_presentera=' + AKungorelseID); 
    Memo1.Lines.Text := s; 
    result := ExtractText(s); 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
var 
    LMaxPages,LYear,LMonth: integer; 
begin 
    Timer1.Enabled := false; 
    try 
        Log('Searching kommun "' + Edit1.Text + '" page "' + Edit2.Text + '"'); 
        SearchKommun( 
Edit1.Text,StrToIntDef(Edit2.Text,99),LMaxPages,StrToISODate(txtFrom.Text),StrToISODate(txtTom.Text))
; 
        if (LMaxPages = -1) then begin 
            Log('No data, retrying...'); 
            Timer1.Enabled := true; 
        end else if (LMaxPages = 0) then begin 
            KommunButton.Caption := 'Start'; 
            Log('No result. Stopped.'); 
        end else if (StrToIntDef(Edit2.Text,99) <> 99) and (StrToInt(Edit2.Text) < LMaxPages) then 
begin 
            Log('Has more, iterating (page ' + Edit2.Text + ' of ' + IntToStr(LMaxPages) + ') ...'); 
            Edit2.Text := IntToStr(StrToInt(Edit2.Text) + 1); 
            Timer1.Enabled := true; 
        end else if chkYear.Checked and (StrToInt(Copy(txtFrom.Text,6,2)) < 12) then begin 
            Edit2.Text := '1'; 
            LYear := StrToInt(Copy(txtFrom.Text,1,4)); 
            LMonth := StrToInt(Copy(txtFrom.Text,6,2)) + 1; 
            txtFrom.Text := FormatDateTime('yyyy-mm-dd',EncodeDate(LYear,LMonth,1)); 
            if LMonth = 12 then 
                txtTom.Text := FormatDateTime('yyyy-mm-dd',EncodeDate(LYear,LMonth,31)) 
            else 
                txtTom.Text := FormatDateTime('yyyy-mm-dd',EncodeDate(LYear,LMonth+1,1)-1); 
            Log('Trying next month'); 
            Timer1.Enabled := true; 
        end else begin 
            KommunButton.Caption := 'Start'; 
            Log('Done!'); 
        end; 
    except 
        on E: Exception do begin 
            KommunButton.Caption := 'Start'; 
            Log('Error: ' + e.Message); 
        end; 
    end; 
end; 
 
end. 
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