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Förord
I dag är fastighetspriserna på historiskt höga nivåer. Det är också hushåll- 
ens bostadslån. Men det är däremot inte bostadsbyggandet ur ett längre 
tidsperspektiv. Boverket konstaterar att alla kommuner i Stockholms län 
rapporterar om bostadsbrist. Varför har det inte byggts mer? 

Vår analys visar hur drivkrafterna för bostadsbyggandet i Stockholm 
bromsas upp av kraftigt stigande markpriser de senaste två decennierna. 
Liksom fastighetspriser har de historiskt påverkats av befolkningsför- 
ändringar. Men i dag är det något mer. Tillgången på billiga krediter har 
fått priserna närmast att skena. Därtill har stigande byggkostnader till  
följd av en svag produktivitetsutveckling bidragit till de historiskt höga 
produktionskostnaderna. 

Givet de uppskruvade priserna i produktionen förefaller valet att bygga 
för köpstarka hushåll rimligt, när de redan höga produktionskostnaderna 
gör att hushåll med lägre köpkraft har svårt att köpa bostäder. Att det i dag 
finns en oro för en fallande marknad i premiumsegment gör inte bristen 
på bostäder mindre angelägen för mindre köpstarka hushåll. 

 Vi ser begränsade möjligheter att öka drivkrafterna för byggande via 
snabb kreditexpansion, eftersom det spiller över i än högre markpriser 
och därmed högre produktionskostnader och ytterligare ökade kredit-
risker. En aktiv bostadspolitik bör fokusera på att öka tillgången på mark 
för nybyggnation. Produktiviteten i byggbranschen bör stärkas genom 
satsningar på forskning och utveckling, samt förstärka inslag av mer stan-
dardiserad och industriell produktion för att öka kapitalintensiteten i 
branschen.  

Sandro Scocco 
Chef Bostad 2030 
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Sammanfattning
Att finna en plats att bo har inte alltid varit lätt. Efter att ha följt hur 
bostadsbyggandet har utvecklats i Stockholm de senaste snart 150 åren, 
kan man konstatera att det har varit svårt att hålla takt med behoven. 
Stockholm har vuxit med stora tal, hela 835,360 personer, de senaste 150 
åren. Den stora tillökningen har varit en utmaning. Men inte bara det. 
Befolkningen har inte ökat i någon jämn takt. Under vissa perioder har 
inflyttningen och födelseöverskotten varit stora, under andra har de varit 
små, och stundtals har befolkningen faktiskt minskat.  

Att förändringar i folkmängd och demografi påverkar våra behov av 
bostäder är en ganska naturlig utgångspunkt. Men lika självklart är det 
inte att tillgången på bostäder hela tiden anpassar sig.  Bostadsutbudet 
är nämligen trögrörligt. Det tar flera år av förberedelse att genomföra ett 
byggprojekt. De är i sin tur omgärdade av administrativa processer och 
kommersiella överväganden. 

Om det ska vara kommersiellt intressant att bygga måste entrepre- 
nörerna kunna göra en god affär i relation till andra alternativ. Samtidigt 
måste potentiella köpare intressera sig för de nybyggda bostäderna. Så 
länge som det går att köpa en befintlig bostad billigare än vad en ny bostad 
kostar med hänsyn till kvalitetsskillnader är det inte så lätt. Incitamenten 
för att bygga nytt blir låga. 

En växande befolkning får i det sammanhanget en betydelse genom att 
pressa upp priserna på befintliga bostäder. Med fler bostadsköpare än  
lägenheter börjar de snart att bjuda över varandra. När fastighetspriserna 
börjar stiga, blir det också mer intressant för entreprenörer att försöka  
erbjuda andra alternativ. När priser på de existerande bostäderna går 
förbi det som entreprenören kan erbjuda, ser hushållen dessa som bättre  
alternativ. Entreprenörer anställer och investerar, nya aktörer ger sig 
in i branschen. Byggandet tar nu fart och beståndet av bostäder växer.  
Byggandet kommer att fortskrida tills marknaden börjar bli mättad och 
priserna på befintliga bostäder till slut backar. 

Drivkrafterna för byggandet handlar alltså till stor del om hur relationen 
mellan fastighetspriserna och produktionskostnaderna ser ut. I tider 
av höga fastighetspriser och låga produktionskostnader har det byggts  
mycket och vice versa; något som beskrivs av investeringsteorin Tobins q. 
Detta är en grundläggande mekanism för byggandet. Den kan förklara en 
stor del av växlingarna i byggandet i Stockholm de senaste snart 150 åren.  

Vi har sett flera olika faser i byggandet av Stockholm. Mest expansivt 
var byggandet mot andra halvan av 1930-talet och under 1960-talet. De 
senaste åren har det visserligen byggts många bostäder, men vi befinner 
oss en bra bit under dessa två historiskt höga toppar. Vad som snarare är 
unikt med vår tid är de höga fastighetspriserna. I reala termer har aldrig 
fastighetspriserna varit högre. 

Visserligen har folkmängden vuxit, men inte på något speciellt iögon-
fallande sätt. Det finns långa perioder av högre tillväxttakt. Studerar man 
den historiskt ganska stabila utväxlingen mellan befolkningstryck och 
fastighetspriser, finns det mycket kvar att förklara sedan millennieskiftet. 
De närmast skenande reala fastighetspriserna är svår att förstå om man 
inte väger in kreditexpansionen. Hushållen har fått tillgång till stora 
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mängder billiga krediter vilket skapat en tillgångsinflation som saknar 
motstycke. 

Men om den mekanism som Tobins q beskriver spelar så stor roll, varför 
har då inte byggandet ökat till historiskt höga nivåer? Den första orsak-
en som rapporten pekar på är de snabbt ökade markpriserna. Det kan  
konstateras att markpriserna har ökat i takt med, eller till och med mer, än 
fastighetspriserna. En inte obetydlig del av produktionskostnaderna har 
alltså drivits upp av tillgångsinflationen på bostadsmarknaden. 

En annan orsak till stigande produktionskostnader är låg produktivi-
tet i byggbranschen. Sedan 1980-talet har byggbranschen, som historiskt 
har haft ungefär samma produktivitetstillväxt som näringslivet totalt,  
uppvisat en betydligt svagare utveckling. I takt med att produktiviteten 
har halkat efter har kostnaderna ökat i relation till näringslivet totalt. 
Tillsammans med stigande markpriser har det inneburit att vi i dag har  
historiskt höga reala byggkostnader.  

Trots ”kreditdopade” fastighetspriser har byggandet inte tagit mer fart 
eftersom markpriserna också fått ta del av samma preparat och bygg- 
branschen har haft svårt att förbättra sin produktivitet. Vi kan inte ute- 
sluta att det går att finna ett samband där höga markpriser försvårat billigt 
byggande. Eftersom markpriserna redan är så höga blir det mest lönsamt 
att bygga för specifika önskemål i attraktiva lägen med små möjligheter 
till standardisering och industriell produktion. 

Att öka drivkrafterna för byggande kommer knappast att vara möjligt 
via än högre fastighetspriser genom ytterligare kreditexpansion, eftersom 
det också spiller över i än högre markpriser och därmed högre produk-
tionskostnader och ytterligare ökade kreditrisker. Att se över möjligheter-
na att öka tillgången på mark för nybyggnation är förmodligen en mer 
verkningsfull åtgärd. Byggindustrin behöver också bli mer produktiv för 
att kostnaderna ska kunna pressas. Ökade satsningar på forskning och ut-
veckling för att driva den tekniska utvecklingen framåt bör ses över, samt 
möjligheterna att göra produktionen mer standardiserad och industriell 
för att därigenom kunna öka kapitalintensiteten inom branschen.  
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Bostadskrisen 
Bostadspriserna har stigit under många år. Inte minst i storstäder. Det har 
varit bostadsutvecklarnas, byggarnas och säljarnas marknad. Men i dag är 
situationen annorlunda. Mera oviss. Enligt bostadssajten Hemnet från i 
maj 2019 är utbudet av bostäder rekordhögt. Stockholm är på god väg mot 
en ”all time high” (Hemnet, 2019). Hushållen i Stockholm tror inte längre 
på prisrally. De är bara 10 % som tror på prisökningar enligt banken SEB:s 
boprisindikator i maj (Prane, 2019). 

I tidningen Fastighetsnytt beskrivs ett dystert läge för byggbranschen 
i Stockholm under första kvartalet 2019 (Fastighetsnytt, 2019). Enligt 
Stockholmsbarometern befinner sig byggbranschen under sitt genomsnitt 
(Stockholms Handelskammare, 2019). Samtidigt publicerar Svenska Dag-
bladet en artikelserie om krisen för bostadsutvecklare (SvD, 2019). 

Det finns flera tecken på att det råder en stor osäkerhet kring bostads-
marknaden. Inte minst när det gäller nyproduktion. Utbudet av bostäder 
måste mötas av en efterfrågan.  Även om byggandet har bromsat in så tar 
det tid att avveckla en hög byggtakt. För det är stora volymer av bostäder 
som är på väg ut på marknaden. Senaste statistiken från SCB den 8 maj 
visar att det tillkom 15 176 lägenheter i Storstockholm och det är troligt 
att den höga byggtakten kommer att spilla över till år 2019, med förvänt-
ningar om en press neråt på priserna enligt branschens bedömare (SvD, 
2019). 

Bilden av bostadsmarknaden i Stockholm som man får från bostads- 
utvecklarna, byggarna och säljarna är dyster. Den ger intrycket av att vi 
har ett överskottsproblem. Det finns till synes gott om bostäder men inte 
alls lika många köpare som intresserar sig. 

Men det kan knappast sägas råda en brist på personer som vill in på 
bostadsmarknaden. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät  
pekar alla kommuner i Storstockholm på en bostadsbrist. Storstock- 
holms kommuner bedömer att det behöver tillkomma bostäder framför 
allt i större storlekar. Många efterlyser fler hyresrätter (Boverket, 2019).

På frågan om varför det råder brist på bostäder svarar många kommun-
er höga produktionskostnader. Det gör det svårt för hushåll att kunna  
efterfråga bostäder till följd av höga hyror och stora lånebehov (Bo- 
verket, 2019). Men även administrativa problem lyfts fram. I Stockholm 
anger flera kommuner att konflikter med andra allmänna intressen  
hindrar bostadsbyggandet liksom överklagande av detaljplaner som anses 
bromsa upp byggtakten. 

Enligt statistik från SCB brottas bostadsbyggandet i Stockholm med 
höga produktionskostnader. I Storstockholm ligger bruttokostnaden 
per kvadratmeter på 62 000 kr. Det kan jämföras med 37 000 kr utanför 
Stockholm. Av skillnaden på 25 000 kr är 14 000 kr byggkostnader och 
11 000 kr markkostnader (SCB, 2019a). Är det höga produktionskostnad-
er som är det underliggande problemet för att hushåll ska kunna efter- 
fråga bostäder till rimliga kostnader? 

I den föreliggande rapporten placerar vi in frågan om bostadsbyggan-
det i Stockholm i ett längre tidsperspektiv. I rapporten beskrivs bostads- 
byggandets olika faser och drivkrafter i Stockholms stad från andra  
halvan av 1800-talet fram till i dag. I fokus ligger att analysera hur bostads- 
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byggandet har påverkats av marknadens drivkrafter, vilken roll som  
relationen mellan marknadspriser och produktionskostnader har haft för 
bostadsbyggandet. 

Vi hoppas att rapporten kan tillföra något nytt i relation till det vi redan 
känner till från mer tidsmässigt närliggande och kortsiktiga analyser av 
bostadsbyggande. Genom att öka tidsdjupet finns det också i en vidare 
mening större möjligheter att sätta in dagens utmaningar för bostads- 
byggandet i ett lite större sammanhang. Vi får också en möjlighet att se 
utöver de mera kortsiktiga fluktuationerna och studera de mer grund- 
läggande orsakerna till bostadsbyggandets upp- och nedgångar.
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Varför byggs det nytt? 
Analyser av investeringar i nya bostäder utgår ofta från investeringsteorin 
Tobins q (se t.ex. Berg & Berger, 2006; Jud & Winkler, 2003; Tobin, 1969), 
där: högre marknadspriser på existerade bostäder och lägre kostnader för att 
bygga nya bostäder leder till ökade incitament för entreprenörer att bygga fler 
bostäder. 

Bostadsbyggandet styrs alltså av möjligheten att erbjuda bostadsköp- 
aren något nytt till lägre priser (eller högre kvalitet för motsvarande pris) 
gentemot de bostäder som redan finns. Incitamenten för entreprenören 
att sätt i gång byggandet kommer också att påverkas av möjligheten till 
avkastning, men också risk, i jämförelse med andra investeringsalterna-
tiv. Byggandet har också den egenheten att det är långa laggar tidsmässigt 
mellan att påbörja och att avsluta ett projekt. Den trögheten avspeglar sig 
i branschens väldokumenterade svängar (Barras, 2007). 

En vanlig definition av Tobins q är kvoten mellan fastighetsvärde och 
byggkostnad. Ett värde över 1, dvs. ett högre fastighetsvärde än byggkost-
nad skapar incitament för entreprenörer att bygga nytt. 

I enlighet med teorin ska ett stigande fastighetsvärde på en fungerande 
marknad spilla över i ett ökat bostadsbyggande. Fastighetsbeståndet 
växer, utbudet av bostäder ökar. Som framgår av illustrationen i bild 1 
nedan så antas fastighetsvärdet öka samtidigt som byggkostnaderna hålls 
oförändrade, vilket gör att entreprenörerna kommer att kunna erbjuda 
hushållen nya bostäder till attraktiva priser.   

Bild 1. Illustration av Tobins q och bostadsbyggande 

Det finns ett antal empiriska studier av hur Tobins q påverkar bostads-
byggandet. I Sverige gjordes en studie av sambandet mellan Tobins q och 
småhusinvesteringar under perioden 1981 till 2003 av Lennart Berg och 
Tommy Berger (2006). Investeringar mättes i form av byggstarter och 
bruttoinvesteringar på nationell nivå. Tobins q beräknades som kvoten 
mellan prisindex för småhus och byggande, justerat för nettodeprecier-
ing och produktionssubventioner. Resultatet visar på en positiv och sig-
nifikant effekt av Tobins q på bygginvesteringar om en strukturell bryt-

Fastighetsvärde (Marknadsvärde)
Byggkostnad (Produktionskostnad)

Tobins q=
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ning introduceras för förändringar i skatte- och bostadspolitiken i början 
av 1990-talet. I en liknande studie på regional nivå under perioden 1998–
2012 i en magisteruppsats av Per Sax Kaijser (2014) påvisas en effekt 
över hela undersökningsperioden, men däremot inte kortsiktiga effekter.  
Regionala data förefaller ge högre förklaringsgrad än nationella. 

I en studie på finska nationella data för småhus pekar Kari Takala och 
Matti Tuomala (1990) på en positiv signifikant effekt av Tobins q på bygg- 
andet av småhus under 1980-talet, men däremot ingen signifikant effekt 
på 1970-talet. En viktig institutionell skillnad var att kreditmarknaden 
avreglerades år 1980, vilket innebar att bankernas utlåning till hushållssek-
torn gick från att vara strikt till att bli mer expansiv.  

I en amerikansk studie av husbyggande på nationell nivå finner Donald 
Jud och Daniel Winkler (2003) en positiv och signifikant effekt av Tobins 
q (för både aktuella och laggade värden) på husbyggande. Författarna drar 
slutsatsen att Tobins investeringsteori väl kan förklara hur investerings- 
mekanismen fungerar på bostadsmarknaden. De argumenterar för att  
entreprenörer svarar på efterfrågan av husköpare genom att bygga fler 
nya hus när befintliga huspriser är relativt högre än priser på nybyggda 
hus.  

I en studie av småhusinvesteringar i Tyskland på regional nivå (413 län/
städer) för perioden 2004–2010, visar Oliver Lerbs (2014) hur det loka-
la utbudet påverkas av kvoten mellan fastighetspriser och byggkostnader 
(Tobins q). Paneldataskattningen pekar på ett robust och signifikant lång-
siktigt samband, men att priselasticiteten för utbudet av nya småhus är 
betydligt lägre än ett och varierande utefter tätortshierarkin. 

Praktiskt taget alla empiriska studier av Tobins q har pekat på att teorin 
har en relevans för bostadsbyggandet. Resultaten varierar efter vilka data, 
val av definitioner och metoder som används, men det är genomgående 
ett positivt och signifikant resultat som rapporteras från de länder som 
undersökts. 

Vi vet däremot betydligt mindre hur dessa samband ser ut när det gäller 
de långsiktiga processerna bakom bostadsbyggande. Inte heller har fler-
bostadshus som har en så central roll för stadsutvecklingen varit föremål 
för något större intresse. Fokus har legat på småhus. Den föreliggande 
rapporten försöker överbrygga det gapet i tidigare forskning genom att 
ta ett väldigt långt tidsperspektiv – 1875 till 2018 – och analysera ny- 
byggandet av lägenheter i både småhus och flerbostadshus. Angreppssättet 
är också nytt med fokus på framväxten av en storstad. 
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Data och metodfrågor  
kring bostadsbyggande 
En möjlig förklaring till att det inte gjort någon liknande studie tidigare 
är de empiriska svårigheterna.  Det är helt enkelt svårt att få tillgång till 
data. Det är inte minst ett problem för studier av flerbostadsmarknaden, 
där det exempelvis i Sverige finns tidsserier från år 2000 på län, storstads- 
områden och riket för bostadsrätter. 

I ett forskningsprojekt initierat ursprungligen av Norges bank, har 
Sveriges riksbank gett i uppdrag att sammanställa historiska monetära 
data för Sverige (Riksbanken, 2014). Ett led i det arbetet har varit att ta 
fram prisserier för fastigheter för Stockholm och även Göteborg. Tack 
vare det arbetet finns i dag unika historiska tidsserier över städernas  
fastighetspriser. 

Data på Stockholm omfattar Stockholms stad, uppdelad på ”Inre stad” 
1875 till 2012 och ”Yttre stad” (se geografiska definitioner i tabell 1)  
perioden 1952 till 2012. Tidsserierna bygger på årligt insamlade data om 
överlåtelseförsäljningar av bostadsrätter (inre) respektive småhus (yttre). 
Småhuspriserna täcker yttre Stockholms stad (se områdesdefinition i  
tabell 1) för perioden 1952–1967, Storstockholm (före 2004) 1969–1970 
och Storstockholm (efter 2005) från 1970. 

För perioden från 1952 bygger serierna på de officiellt insam-
lade data, men dessförinnan på ett urval av försäljningar (ungefär 
150–200 överlåtelser årligen). Försäljningsdata har jämförts mot upp- 
gifter från fastighetstaxeringar som visar (trendmässigt) på sam-
stämmiga resultat (Söderberg m.fl. 2014). Föreliggande arbete  
använder data från Söderberg m.fl. fram till 2012 och data från SCB  
därefter enligt samma definition för småhus och bostadsrätter. För att 
kunna göra den empiriska analysen sammanhållen för hela Stockholms 
stad viktas prisindex för inre och yttre till ett gemensamt prisindex med 
respektive andel av folkmängden. Priserna i respektive inre/yttre del  
följer varandra väl från 1950-talet, och i rapporten antas det gälla även 
dessförinnan.  

En utmaning med analyser av bostadsinvesteringar på lokal nivå är till-
gången på investeringsserier. Från SCB:s nationalräkenskaper finns bara 
nationella investeringsserier. I det föreliggande arbetet används i stället 
för reala investeringar fysiska investeringar mätt i antalet nya lägenheter 
som har färdigställts. I princip ska det ge samma resultat som fastpris-
beräknade monetära investeringsserier, men skillnaden i mätmetoder kan 
innebära avvikelser. Det finns även kvalitetsaspekter som vi återkommer 
till senare i avsnittet.    

Uppgifter om bostadsbyggande hämtas från historisk statistik sam-
manställd av Stockholms stad. För bostadsbyggande finns årliga data 
för färdigställande av antal lägenheter efter storlek och område (se ta-
bell 1 nedan) för perioden 1898 till 2017 på basis av Statistisk årsbok för 
Stockholm. För perioden 1925 till 2017 finns uppgifterna fördelade eft-
er lägenhetsstorlek och yttre och inre stad. Mellan 1898 och 1924 finns 
endast antal lägenheter områdesuppdelade. För perioden 1875 till 1898 
saknas uppgifter i årsboken. De har i stället inhämtas från Landshövding-
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ens berättelse för Stockholms stad, där det finns liknande uppgifter över  
bostadsbyggandet före 1898.   

Produktionskostnader för bostadsbyggandet har inhämtats från SCB:s 
prisuppgifter för byggkostnader. För perioden 1998 till 2017 finns data 
på produktionskostnad brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea 
för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus för Stor-
stockholm. För perioden 1949–1998 finns nationella byggpriser från SCB 
per kvadratmeter (2019b), och för perioden 1968–2017 uppdelat på tre 
separata index (se nedan). För perioden 1875–1949 finns prisindex över  
byggande i de historiska nationalräkenskaperna (Schön & Krantz, 2012). 

SCB har försökt att utveckla byggnadsprisindex för att bättre spegla pri-
sutvecklingen för den färdiga produkten genom att producera tre olika 
prisindex: anbudspriser, pågående priser, funktionsprisindex. Index för 
anbudspriser ger en uppskattning av rena prisförändringar för nypro-
ducerade bostäder. Här försöker man ta hänsyn till förändrad kvalitet i 
byggandet genom att den uppskattas via en regressionsmodell och räknas 
bort från de observerade prisförändringarna. Index för pågående är 
beräknat på kvartal för att fånga kostnadsutvecklingen löpande. Funk-
tionsprisindex beskriver prisutvecklingen per bostadslägenhet. Det blir 
därför beroende av skillnader i dels byggtakten och dels hur priserna för 
att få lägenheterna uppförda fluktuerar över tid. Till skillnad från anbud-
spriser så görs ingen kvalitetsjustering av detta index och därför har också 
kvalitetsförändringar över tid inverkan på funktionsprisindex. Kvalitets- 
index beräknas som kvoten av funktionsprisindex och anbudsprisindex 
(SCB, 2018).

För att jämföra fastighetspriser och produktionspriser är det av vikt 
att finna jämförbara enheter. Eftersom överlåtelser sker på objektsnivå  
(lägenhet och småhus) är det nödvändigt att jämföra produktionskostnad-
erna också på objektsnivå. Men nybyggda lägenheter har inte exakt sam-
ma egenskaper som de i det befintliga beståndet. I tidigare forskning har 
några olika metoder kommit att användas. Ett vanligt sätt att göra objek-
ten jämförbara är att normalisera ytan, exempelvis genom att dela objekt 
med storlek (Berg och Berg, 2006). Men även om ytan är densamma, så är 
inte egenskaperna per ytenhet nödvändigtvis de samma. Tidigare studi-
er har på olika sätt försökt att fånga upp ålders- och förslitningsfaktorer 
och kvalitativa skillnader i utrustning. De enklare metoderna använder 
exempelvis antagande om depreciering av det befintliga beståndet (Berg 
och Berg, 2006) på basis av livslängd, medan det med kvalificerade metod-
er handlar om att skatta de värdebärande egenskaperna (Berger, 2000).  
Hedoniska modeller är av flera skäl att föredra, men förutsätter att det 
finns data som kan fånga upp prispåverkande egenskaper. 

I det datamaterial som finns tillgängligt för denna studie är det möjligt 
att normalisera ytan med antal rum. Det är en viktig aspekt eftersom de 
nya lägenheterna växer från 2,5 till 4,0 rum i medeltal mellan 1940 och 
1980 i Stockholms stad. För att normalisera används ett storleksindex, 
i form av en kvot mellan antal rum i nybyggda lägenheter (nL) och antal 
rum i befintliga beståndet (bL), dvs. (nL/bL), för att justera för att nya hus 
(oftast) är större än befintliga. 

Under samma period förbättrades boendestandarden på flera sätt. Ett 
tydligt exempel är att lägenheter med bad- eller duschrum ökade med 
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50 % mellan 1925 och 1970. För att kunna kontrollera för kvalitetsförän-
dringar (efter att ytan normaliseras), konstrueras ett index för kvaliteten i 
nybyggda lägenheter (nK) i relation till kvaliteten i det befintliga beståndet 
(bK), dvs. (nK/bK). För att värdera kvalitativa egenskaper har en hedonisk 
hyresmodell baserad på data från folk- och bostadsräkningarna 1970 och 
1945 skattats. Resultatet visar exempelvis att bad- och/eller duschrum hö-
jer medelhyran med i genomsnitt 17 %, vilket kan jämföras med att ett 
(ytterligare) rum höjer hyran med 37 %. Undersökningen visar också att 
toalett höjer hyran med 6 % och att centralvärme höjer med 9 % (endast 
tillgång, inte uppvärmningskostnaden). De två senare har dock endast 
svagt signifikant (tioprocentsnivå) effekt på hyran. Det beror knapp- 
ast på att det inte är intressant med toalett och centralvärme, utan att 
det är ovanligt (få observationer) i undersökningsåren. Upprustningen 
av det befintliga beståndet tar i praktiken bort den signifikanta effekten 
för den period som undersökts. Däremot kan variationer före 1945 spela 
roll. Men begränsningar i data gör det inte möjligt att skatta motsvarande 
modell för de tidigaste bostadsundersökningarna.  Som kvalitetsindikator 
används förekomsten av bad- och eller duschrum som finns rapporterad i 
historisk statistik för Stockholm från år 1905. Resultatet visar på en tydlig 
kvalitetshöjning via nya bostäder framför allt under perioden 1925 och 
1970. 

Det finns olika uppfattningar om hur markpriser ska hanteras i ana- 
lyser av Tobins q. Enligt Boverket bör inte markpriset ses som en del av 
produktionskostnaden, eftersom markpriset endast är en kostnad för 
byggbolag som måste köpa marken innan den bebyggs. För en markägare 
som säljer marken är det en intäkt, men för projektet som helhet inte en 
kostnad (Boverket, 2015). För köpare kommer dock markpriset oavsett 
tidigare ägarförhållande att bli en del av slutpriset. SCB:s statistik över 
produktionskostnader vid nybyggnation visar att markpris (normaliserat 
för lägenhetsstorlek) stod för över 20 % år 2017. 

Grimes och Aitken (2010) pekar på risker med att utelämna markpris-
er, eftersom det implicit då antas att markpris och byggkostnader ut-
vecklas i samma takt. Det riskerar att leda resultaten fel, eftersom det är 
produktionskostnad (mark- och byggkostnad) och marknadspris (mark- 
och byggnadsvärde) som konsumenten möter. Tillgängliga uppgifter för  
produktionskostnader som publicerats av SCB från 1998 visar att mark-
priser har ökat betydligt snabbare än byggpriserna sedan 1998 (se figur 1). 
I denna undersökning används markpriser, för byggproduktion (1998–) 
och för åkermark (–1998). Marknaderna är välintegrerade vilket framgår 
av prisutvecklingen i figur 1.  Markpriserna viktas med kostnadsandel. 
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Figur 1. Markpriser och byggkostnader i Stockholm, 1998–2017 

Källa: SCB (2019a); Jordbruksverket (2019).

Greasley och Madsen (2013) argumenterar för att utöka den enkla  
Tobinmodellen, genom att även ta hänsyn till osäkerhet och kreditrestrik-
tioner som möter husbyggaren under projekttiden. Där beaktas volatili-
teten i finansieringen, finansieringskostnaden, förändring i köpkraft och 
tillgång på kredit. Även om det finns en enighet om behoven att fånga  
de typer av omständigheter som påverkar nybyggnationen utöver den  
enkla Tobinkvoten, har olika val gjorts vad gäller variabler och definition-
er (Carrington och Madsen, 2011). I denna undersökning mäts volatili-
tet med standardavvikelsen av förändring i generalindex realt på Stock- 
holmsbörsen i ett femårsfönster, finansieringskostnaden av kort ränta 
(statsobligationsränta realt) (årsbasis) och förändring i köpkraft av årlig 
BNP per capita-tillväxt, och tillgången på kredit via årlig förändring i 
penningmängd (M3) realt per capita.

Undersökningen är geografiskt avgränsad till Stockholms stad. Staden 
delas in i två områden: 1. ”Inre staden” som består av Cityområdet, Kungs- 
holmen, Södermalm, Vasastaden och Östermalm, 2. ”Yttre staden” som 
består av Söderort och Västerort. Däremot ingår inte de södra och nor-
ra förortskommunerna i Stockholms län annat än som referens.  Tabell 1  
redovisar detaljer. 
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Tabell 1. Storstockholm med ingående kommuner (församlingar)  
i respektive områdesdel 

Källa: SCB (2019c) 

Byggandet av Stockholms stad är kronologiskt uppdelat på den inre  
staden före 1910-talet, och expansionen av den yttre delen av Stockholms  
stad därefter. För att göra en distinktion har Tobins q indexerats till 1912 
för den första perioden (1875–1916) och för den andra perioden till 2010 
(1924–2017/8. De oroliga åren 1917–1923 utelämnas från analysen.  
Nybyggnationen mäts i Stockholms inre stad den första perioden och i 
yttre och inre staden sammantaget därefter. Den starka samvariationen i 
prisrörelser (som illustreras i nästa kapitel) gör en uppdelning överflödig 
för rapportens syfte.  

Område Avd. Stadsdel/kommun

Stock-
holms 
stad

Yttre 
staden

Söderort: Skärholmen Hägersten Brännkyrka Vantör Farsta Enskede Skarpnäck

Västerort: Bromma Västerled Hässelby Vällingby Spånga Kista Spånga- 
Kista

Inre 
staden

Cityområdet: Diplomatlistan Storkyrkan Jakob Klara      

Kungsholmen: Essinge Kungs-
holm

Sankt  
Göran

Södermalm: Reimersholme Högalid Maria Katarina Sofia

Vasastaden: Adolf Fredrik Gustav 
Vasa

Matteus Johannes

Östermalm: Engelbrekt Hedvig 
Elonora

 Oscar      

Stock-
holms 
län, 
för- 
orter

Södra 
förorts 
kommu-
nerna

Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn    

Salem Södertälje Tyresö  Värmdö      

Norra 
förorts 
kommu-
nerna

Danderyd Ekerö Järfälla Lidingö Norrtälje Sigtuna Sollentuna Solna

Sundbyberg Täby Upplands Upplands- 
Bro

Vallen- 
tuna

Vaxholm Väsby Österåker
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Marknadsutvecklingen 
Befolkningen i Stockholms stad har ökat med 819 725 personer sedan 
1875. Tillväxten har inte varit jämnt fördelad, utan snarare uppvisat stora 
kort- och långsiktiga upp- och nedgångar. Behoven att bygga ut staden har 
likaledes växlat mellan perioder av kraftigt byggande följt av perioder av 
stagnation. I det följande kapitlet beskrivs hur nybyggnationen i Stock-
holm har växlat. Det följs av en kartläggning av prisutvecklingen på bost-
adsmarknaden och en beskrivning av hur incitamenten för byggandet har 
växlat. 

Nybyggnation i Stockholm 
Byggandet i Stockholms stad är en historia om stor tillökning och stora 
svängningar. Det senare konstateras redan i landshövdingens berättelse 
från sent 1800-tal liksom vi diskuterar det i dag. Om man sätter in de två 
bilderna i ett längre tidsperspektiv, kan man se hur det förekommer ett 
antal större så kallade byggcykler. Sett till Stockholms stad (blå linje i figur 
2) går det att antyda åtminstone grafiskt att byggcyklerna hamnar någon-
stans mellan 8–13 år. Detta är inte unikt för Stockholm, utan passar in i ett 
mönster av byggcykler på mellan 8 och 23 år som konstaterats historiskt 
från en rad andra städer runt om i världen. Hammarström (1979), som 
undersökte fluktuationer i byggandet i Stockholm 1860–1920, landar i 
samma bedömning. Ser man lite mer långsiktigt på de stora vågrörelserna 
under hela perioden 1875 till 2017, så hamnar de i spannet mellan 20 och 
40 år. 

Mest expansivt är byggandet mot andra halvan av 1930-talet och under 
1960-talet. Den förra expansionen sker i den inre staden och den senare 
i den yttre staden. Det är tydligt att tillväxten sker både genom förtätning 
och utbredning av staden. Det är ett mönster vi sett åtminstone sedan  
andra halvan av 1800-talet (William-Olsson, 1937). 

 Under 1900-talet sker en betydlig kvalitativ förbättring av lägenheter-
na. Inte minst är de nya lägenheterna som byggs under efterkrigstiden 
betydligt större än de före kriget. Antal rum per nyproducerad lägenhet 
växer från 2,5 till 4 i medeltal mellan 1940 och 1980. Det är en utveckling 
som sker samtidigt som antal familjemedlemmar per hushåll minskar från 
3,4 till 2,4. Nybyggnationen blir ett sätt att minska trångboddheten och 
förbättra boendesituationen. Standarden i boendet förbättras väsentligen. 
Bekvämligheter som dusch och bad blir allt vanligare och alla får allmän 
tillgång till wc och centralvärme. Det sker genom både nybyggnation och 
renoveringar. 
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Figur 2. Nybyggnation i Stockholms stad, 1875–2017

Källa: BISOS:H (1876-1900); Statistisk årsbok Stockholms stad, 1905-2019.
Anm.: Byggindex är konstruerat på antal (volymen) nyproducerade lägenheter. Se 
tabell 1 för geografiska avgränsningar. 

Efter de stora investeringarna i början av efterkrigstiden minskar bost-
adsbyggandet i Stockholms stad. Expansionen sker i förorterna samtidigt 
som staden inte växer lika starkt. Den trenden bryts under 80-talet när 
det sker ett uppsving. Det bryts i samband med 1990-talskrisen, då bygg- 
andet blir historiskt lågt. Det är först ett par år efter millennieskiftet som 
byggandet får verklig fart igen. Efter en viss dämpning i samband med 
finanskrisen tar byggandet åter fart och når höga nivåer år 2016/17 för att 
sedan mattas av på senare tid.    

Fastighetsvärden på bostadsmarknaden
Priserna på fastigheter växlar på kort och lång sikt. Utöver konjunktursväng-
ningar, framgår av figur 3 att fastighetsprisernas reala utveckling uppvisar 
ett långsiktigt upp-ner-upp-mönster. Priserna stiger kraftigt fram till första 
världskriget, ungefär med 50 % i förhållande till den allmänna prisökningen 
(BNP-deflator). Under några få år i samband med första världskriget och 
1920-talskrisen faller de lika mycket som de stigit de föregående 40 åren. 
Fastighetspriserna repar sig efter 1920-talskrisen, men det dröjer ända fram 
till 1930-talet innan de når förkrigsnivåer i reala termer. 

Under efterkrigstiden sker en långsiktig nedgång i de reala  
fastighetspriserna. Mellan 1940 och 1980 halveras priserna i förhållande 
till den allmänna prisnivån i ekonomin. Men den fallande trenden bryts 
under 1980-talet, när det sker en snabb, men kortsiktig uppgång i de re-
ala fastighetspriserna. Snart därpå faller priserna i samband med 1990- 
talskrisen. I praktiken raderas hela den tidigare uppgången från 80-talet 
ut. Från mitten av 1990-talet kommer en enorm uppgång i fastighets- 
priser. Det är en uppgång som är i särklass den mest spektakulära vi sett 
de senaste dryga 140 åren i Stockholms historia.  
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Sedan början av 1950-talet finns prisuppgifter för både bostadsrätter 
och småhus i den inre respektive yttre staden. När de två prisserierna 
jämförs framgår att priserna i den inre staden följer varandra, även om 
det finns vissa kortare perioder av avvikelser. Exempelvis så utvecklas den 
yttre staden starkare prismässigt under 1970-talet. Men sedan mitten av 
80-talet har priserna i inre och yttre stad gått hand i hand. 

Figur 3. Fastighetspriser (realt) Stockholms stad, 1875–2017

Källa: Söderberg et al. (2014); Schön & Krantz (2012); SCB (2019e)
Anm.: Nominella fastighetspriser fasprisberäknade med BNP-deflator

Bygg- och markkostnadernas utveckling
Liksom fastighetspriserna uppvisar produktionskostnadernas (mark och 
bygg) reala utveckling ett långsiktigt upp-ner-upp-mönster. Fram till förs-
ta världskriget stiger produktionskostnaderna för att bygga nya lägenheter 
något snabbare än priserna generellt i ekonomin. Det är inte de egentliga 
byggkostnaderna som ökar snabbare, utan uppgången drivs av att mark-
priserna stiger. Under första världskriget och början av 1920-talet faller 
produktionskostnaderna, för att sedan återhämta sig under andra halvan 
av 1920-talet. Nedgången hänger samman med markprisernas nedgång, 
medan uppgången främst drivs av byggpriserna.  

Från början av 50-talet till mitten av 80-talet sjunker priserna. Bak- 
grunden är att byggpriserna utvecklas långsammare, samtidigt som mark-
priserna går tillbaka. Nedgången fortgår fram till mitten av 1980-talet, då 
vi ser en snabb ökning av både bygg- och markpriserna. Det sker visser-
ligen en nedgång under 1990-talet, men inte alls lika dramatisk som för 
fastighetspriserna. Uppgången från mitten av 1990-talet är stark, med un-
gefär en fördubbling av produktionskostnaderna. Här bör noteras att up-
pgången inte minst drivs av stigande markpriser, som ökar sin kostnads- 
andel från bara omkring 10 % vid slutet av 1990-talet till över 20 % i dag. 

In
de

x 
20

10
=1

00

 Inre stad (bostadsrätt)  Yttre stad (småhus)

19001850 1950 2000 2050
0

50

100

150



 21

Figur 4. Produktionskostnader (realt) Stockholms stad, 1875–2017

Källa: Schön & Krantz (2012); SCB (2019a&b)
Anm.: Byggpriserna är kvalitetsjusterade, se kapitel 3, data och metodfrågor. 
Nominella byggpriser är fasprisberäknade med BNP-deflator

Stigande byggpriser spelar naturligtvis roll för den reala uppgången av 
produktionskostnaderna. Sett till hela det spektakulära lyftet från mitten 
av 1980-talet, så har byggkostnader (andelsmässigt) svarat för 74 % av upp- 
gången i produktionskostnader. Sett till den senaste 20-årsperioden har 
byggprisernas bidrag varit mindre och stått för 62 % av uppgången. Om 
bara byggpriserna varit drivande hade uppgången realt stannat på 68 %. 
Medräknat stigande markkostnader har ökningen hamnat på 96 %, mot- 
svarande 3,4 % ökning per år. 

Incitament för byggande
Enligt den enkla Tobinmodellen drivs byggandet av möjligheterna för 
entreprenörer att med godtagbar lönsamhet bygga nya bostäder till ett 
mer konkurrenskraftigt pris än det som lägenhetsköparen kan finna 
inom det befintliga beståndet. Genom att bygga nytt kan entreprenören 
uppnå kraven på vinstavkastning på marknaden, samtidigt som köparen 
av lägenheten får ett mer intressant objekt att köpa. Det behöver nöd-
vändigtvis inte bara vara i rena monetära termer billigare, utan mer at-
traktivt i relation till det pris som erbjuds. Om en lägenhet med betydligt 
högre kvalitet går att köpa ny till samma pris, eller åtminstone inte till ett 
högre pris justerat för kvalitetsförbättring, så kan det uppfattas som ett  
intressant objekt att köpa. I denna analys har kvalitativa förbättringar, 
som beskrivs mer utförligt i data- och metodavsnittet, vägts in för att nya 
och äldre lägenheter ska bli mer jämförbara prismässigt. 

I figur 5 illustreras Tobins q grafiskt för perioden 1875 till 2017. I jäm-
förelse med referensåret (2010) framgår att drivkrafterna för byggande 
har växlat mellan ”heta” och ”kalla” perioder över tid. Fram till första 
världskriget ser vi snabba växlingar på byggmarknaden, med några år av 
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höga marknads/fastighetspriser i relation till produktionskostnader för 
nybyggnation, följt av år med betydligt lägre marknadspriser i förhållande 
till produktionskostnader. 

Den underliggande nivån i Tobins q förskjuts uppåt efter första 
världskriget och 1920-talskrisen och ligger sedan kvar på en hög nivå 
till 1960-talet. Drivkrafterna för byggandet blir alltså generellt starkare 
under den perioden. De stora svängningarna på byggmarknaderna för- 
svinner dock inte. Under den stora depressionen och andra världskriget 
inträffar stora upp- och nedgångar.  

Figur 5. Tobins q för Stockholms stad, 1875–2017

Källa: Se figur 3 och 4. 

 
Under 1970-talet försvagas drivkrafterna för byggande betydligt. Tobins 
q hamnar betydligt lägre än det för referensåret. Efter en viss uppgång 
på 1980-talet ser vi en ytterligare försvagning av incitamenten under 
1990-talet. Det är först några år efter millennieskiftet som vi kan se hur 
byggmarknaden växer sig stark. Under 2010-talet har det under flera år 
varit förhållandevis starka incitament för byggande. Men drivkrafterna 
från marknaden har däremot inte varit alls lika starka som de i snitt var 
under perioden från 1930- till 1960-talet. 

Tobins q antas vara en viktig drivkraft för att bygga nytt, men för  
entreprenören är det fler saker än bara möjligheterna att göra vinst i  
relation till pris- och kostnadsläget. Byggprojekt förutsätter planering 
och genomförandet är utdraget, vilket leder till flera osäkerhetsmoment. 
Mot den bakgrunden har den enkla Tobinmodellen utökats för att ta hän-
syn till osäkerhet och kreditrestriktioner som möter husbyggaren under  
projekttiden (se kapitel 3. Data och metod). 

I figur 6 redovisas tillväxt i inkomst och krediter per capita i reala termer 
tillsammans med realräntan och aktiemarknadens volatilitet under  
perioden 1875 till 2018. Av den framgår att köpkraften har stärkts de allra 
flesta åren, men svagare i början och i slutet av tidsperioden. Det inträffar 
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fyra större nedgångar i samband med 30-talskrisen, andra världskriget, 
90-talskrisen och finanskrisen (de stora svängningarna åren 1916–1924 
har utelämnats, interpolerade i graferna). 

Figur 6. Tillväxt i inkomst och kredit per capita, ränta (realt)  
och aktiemarknadens volatilitet  

Källa: Waldenström (2014); Edvinsson och Ögren (2014); SCB (2019d).
Anm.: Volatilitet uttrycks som standardavvikelsen av förändring i generalindex re-
alt på Stockholmsbörsen i ett femårsfönster, finansieringskostnaden statsobliga-
tionsränta realt, förändring i köpkraft av årlig BNP per capita-tillväxt och tillgång-
en på kredit via årlig förändring i penningmängd (M3) realt per capita. Notera att 
data för åren 1916-1922 är interpolerade. 

 
Kredittillväxten har varit högre än inkomsttillväxten per capita realt. Det 
märks mest tydligt från mitten av 1980-talet och framåt, när den förra 
ökat med 1,6 % per år och krediterna vuxit med det dubbla. Realräntan har 
på längre sikt tenderat till att långsamt sjunka från en nivå på 4,1 % i snitt 
mellan 1875 och 1914, till en betydligt lägre nivå under efterkrigstiden. 
Under 1980-talet var räntan till och med negativ, för att sedan kraftigt 
öka under 1990-talet när inflationen faller och kronan försvaras. Från 
mitten av 1990-talet sjunker realräntan för att komma ner mot noll fram-
emot finanskrisen. Efter finanskrisen har realräntan flera år varit negativ. 
Finansmarknaden har kännetecknats av stora svängningar. Det blir inte 
minst tydligt om man ser till volatiliteten på aktiemarknaden. Den har på 
lång sikt tenderat att stiga. Ett annat tydligt drag är de stora svängningar 
som skett i samband med krigen och de ekonomiska kriserna. 
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Tidsserieanalys av nybyggnation 
I figur 7 illustreras utvecklingen av byggandet i Stockholm i förhållande 
till incitament för byggandet (uttryckt i form av Tobins q). Jämförelsen 
visar hur byggandet och dess incitament har utvecklats i samma riktning 
på lång sikt; de har under hela tidsperioden rört sig åt samma håll. När in-
citamenten har varit höga har byggandet utvecklats starkt och vice versa. 
Figur 7. Tobins q och byggandet I Stockholm 1875-2017 

Källa: Se figur 2, 3, och 4. 
Anm.: Serierna är indexerade till 2010=1 för perioden 1924-2017 och till 1912=1 för 
perioden 1875-1916. De turbulenta åren 1917-1923 har utelämnats från analysen. 

För att ta den grafiska jämförelsen av kurvorna ett steg framåt har en 
strukturell tidsserieanalysmodell (STAMP) skattats. I figur 8 presenteras 
resultatet i from av en prediktion av byggandet i jämförelse med verkligt 
byggande. 

Resultatet visar på att det finns en hög precision i modellen, när den 
verkliga utvecklingen av byggandet jämförs med det predikterade bygg- 
andet. Den senare ligger väl inom konfidensintervallet (95  %) som illu- 
streras i den övre vänstra figuren. För att se ifall antagandet om ett lin-
järt samband håller, har det verkliga och uppskattade byggandet jämförts. 
Som framgår av den övre högra figuren förefaller antagandet rimligt. 
Vidare framgår av de två nedre figurerna att antaganden om feltermer 
(icke heteroskedastiskt) är rimliga. Ytterligare undersökningar av fel- 
termens egenskaper visar att modellantaganden förefaller rimliga. I figur 
9 redovisas en residualanalys. 
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Figur 8. Resultat från tidsserieanalys  

Källa: Se figur 1, 2, och 3. 

Figur 9. Residualanalys från tidsseriemodell  

Vi kan konstatera att de incitament som Tobins q ger uttryck för har haft 
stor betydelse för byggandet i Stockholm. När den enkla modellen byggs 
ut för att inkludera effekter under byggtiden, så visar analysen att det 
framför allt är volatiliteten som spelar roll. Resultatet pekar på att vol-
atilitet har en negativ effekt på byggandet. Däremot har ränta, inkomst 
och kredit inte samma betydelse. Därmed inte sagt att de senare saknar 
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betydelse, utan att de snarare mer indirekt ger ett avtryck i prisbildningen 
på bostadsmarknaden och därmed fångas i Tobins q. Resultatet från den 
utökade modellen pekar på att det är stor osäkerhet utanför den enkla 
Tobinmodellen, som påverkar incitamenten för byggandet i en negativ 
riktning. I tabell 2 redovisas de skattade koefficienterna av ”förklarings-
variabler” i tidsseriemodellen. 

Tabell 2. Skattade koefficienter (av förklaringsvariabler)  
i tidsseriemodellen.   

Byggande Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

Tobins q .3757817 .0479155 7.84 0.000 .2809867 .4705767

Volatilitet -1.093959 .3487668 -3.14 0.002 -1.783953 -.403966

Ränta 1.050394 .7806046 1.35 0.181 -.4939394 2.594726

Inkomst .405508 1.032674 0.39 0.695 -1.637514 2.44853

Kredit -.6318285 .7717348 -0.82 0.414 -2.158613 .8949565

_cons 78.04519 9.06154 8.61 0.000 60.11802 95.97236

Tidsserieanalysen pekar på att incitamenten för byggandet har funnits  
i vår närtid och historiskt, när marknadspriserna på fastigheter har  
pressats upp mer än byggpriserna. Problemet är inte att mekanismen inte 
finns, inte når fram, eller synbart har försvagats. Snarare handlar det om 
att incitamenten inte blir tillräckligt starka för att volymen i byggandet 
ska nå upp till de behov som finns på bostadsmarknaden. 

Ett problem är att byggpriserna har ökat realt samtidigt som  
fastighetspriserna har stigit. Men det är långt ifrån hela bilden. Ser vi till 
vilken del av produktionskostnaden som ökat mest är det snarare mark-
priserna som drivit på. Det är som framkom tidigare en viktig bidragande 
orsak till att incitamenten för byggande inte har blivit så starka som de 
kunnat bli.

För att gå bakom de direkta orsakerna till förändringar i fastighetspris-
er och produktionspriser följer en fördjupning av de bakomliggande 
drivkrafterna. Här kommer betydelsen av befolkningsförändringar och 
produktivitet att lyftas fram för att på ett mer grundläggande sätt förstå 
mekanismerna bakom byggandet. 
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Faktorer bakom fastighets-  
och byggpriser 
Stockholms stad har vuxit kraftigt det senaste århundrandet. Från år 1875 
till i dag har befolkningen vuxit med 819 725 personer. Tillväxten uppvis-
ar stora kort- och långsiktiga svängningar. Delar man upp tillväxten i de 
mest tydliga långsiktiga faserna, landar man snart i en tredelad periodiser-
ing som sträcker sig mellan perioderna 1875 till 1962, 1962 till 1980 och 
1980 till i dag. Under den första fasen sker den stora tillväxten räknat i 
folkmängd. Mellan 1875 och 1962 växer antalet invånare i staden med 
711 472 personer. Fram till första världskriget sker i princip all tillväxt 
i den inre staden och efter andra världskriget växer det mest i den yttre 
staden. Under mellankrigstiden växer det både i den yttre och inre staden 
(se tabell 1 för rumsliga definitioner). 

Men från början av 1960-talet fram till 1980-talet minskar folkmäng-
den i Stockholms stad. Mest tappar den inre staden (-116 945), men även 
i den yttre staden minskar befolkningen (-40  383) åren 1963 till 1980.  
I stället växer förorterna norr och söder om staden kraftigt under 1960- 
och 1970-talet. För hela Stockholms län, exklusive Stockholms stad, växer 
folkmängden med 379 869 personer mellan 1962 och 1980. 

Den svaga utvecklingen för Stockholms stad vänder med början på 
1980-talet. Från att ha tappat i takt med förorternas tillväxt, växer Stock-
holms stad samtidigt med förorterna. Storstockholm växer med hela 
815 924 invånare mellan åren 1980 och 2018. Stockholms stad växer med 
317 485, varav inre staden med 125 685 och yttre staden med 191 800  
invånare. Men mest växer det i förorterna. Stockholms län exklusive 
Stockholms stad växer med 489 439 personer mellan 1980 och 2018. 

Befolkningstillväxten skapar ett tryck på bostadsmarknaden. Med fler 
människor ökar naturligtvis behovet av fler bostäder. Men i verkligheten 
fungerar det inte riktigt så enkelt. Att bostadsutbudet hela tiden perfekt 
anpassar sig till bostadsefterfrågan är av flera skäl inte realistiskt. Det 
tar flera år att genomföra byggprojekt, som därtill är omgärdade av ad-
ministrativa processer och kommersiella överväganden. Bostadsutbudet 
är alltså av flera skäl oelastiskt, eller trögrörligt, i relation till förändrade  
behov. Det betyder också att när en växande befolkning skapar ökade  
behov, så kommer inte byggandet omedelbart att ta fart, utan snarare gå 
via den prismekanism som befolkningstrycket påverkar.  

Med en växande befolkning och ett oförändrat bostadsbestånd kom-
mer, allt annat lika, fastighetspriserna att pressas upp. För att kunna 
visa huruvida det argumentet också har en bäring på relationen mellan  
fastighetspriser och befolkningsutveckling, har tillväxttakterna för de två 
variablerna jämförts.  

I figur 10 illustreras tillväxten i befolkningen tillsammans med förän-
dringen i fastighetspriser realt i Stockholms stad under perioden 1975 till 
2018. Det kan redan visuellt konstateras att det föreligger en stark positiv 
korrelation mellan befolkningstryck och fastighetspriser över tidsperi-
oden. Det kanske intressanta är snarast att det trots ett historiskt ganska 
normalt befolkningstryck blir ett sådant dramatiskt lyft i fastighetspriser-
na efter millennieskiftet i Stockholms stad.
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Figur 10. Befolkningstryck och fastighetspriser  
i Stockholms stad, 1875–2018 

Källa: USK (2005); Stockholms stad (2019), SCB (2019e); Figur 3. 
Anm.: Befolkningstryck är kvoten mellan befolkningstillväxt och historiskt ref- 
värde. Fastighetspriserna uttrycks i reala termer. 

Men trots att ökningen i de reala fastighetspriserna saknar historiskt mot-
stycke, är inte incitamentet som det uttrycks i Tobins q exceptionellt högt. 
Frågan är med andra ord vad som ligger bakom den starka ökningen av 
produktionskostnader. 

En förklaring till stigande produktionskostnader är att det skett en 
snabb real uppgång i markpriser. Som tidigare redovisats i figur 1 har 
markpriserna per lägenhet nära nog femfaldigats sedan millennieskiftet. 
Nu är inte markkostnadernas andel den största posten, men det har lika- 
fullt bidragit till 26 % av ökningen i produktionskostnader. När mark-
kostnadernas utveckling jämförs med fastighetspriserna tenderar serierna 
att följa varandra väl de senaste 30 åren. Det finns med andra ord skäl att 
tro att även markpriserna styrs av det bakomliggande befolkningstrycket; 
dvs. när trycket på mark för exploatering ökar till följd av befolkningstill-
växt så pressas priserna upp. Men troligt är även att tillgångsinflationen 
på andra marknader spelar roll. 

Den största delen av ökningen i produktionskostnaderna handlar om 
stigande byggkostnader. Sett till uppgången i produktionskostnader de 
senaste 20 åren har byggkostnaderna stått för 74 % av den totala öknin-
gen (räknad till 100 %). Om den senare delas upp mellan insatsvaror och 
förädlingsvärde, blir det tydligt att det är byggpriserna som ökat mest realt. 
Medan den reala ökningen i priser på insatsvaror pekar på en ökning på 
10 % mellan 1993 och 2018, så har byggpriserna dubblerats i reala termer. 

Ser vi till prisutvecklingen enligt nationalräkenskaperna (Bygg FV-pris), 
så följer det nära byggprisindex som ska ge en ungefärlig bild av kostnads- 
utvecklingen för nyproduktion som pågår fram till år 2010. Därefter har 
den förra ökat snabbare. Ett prisindex som ökat ännu kraftigare är det 
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så kallade anbudspriset som ska avspegla rena prisförändringar för ny- 
producerade bostäder med hänsyn tagen till förändrad kvalitet i byggan-
det (SCB, 2018). Skillnaden är störst för åren 1993 till 2000, medan de 
följer Bygg FV-pris väl efter millennieskiftet.

En grundläggande orsak till att priserna stiger mer i en bransch än  
i näringslivet totalt är att den relativa produktivitetsutvecklingen är  
svagare. Eftersom kostnadsbesparingar till följd av ökad kapitalintensitet 
och teknisk utveckling är svagare, kommer priserna att öka snabbare.  
I figur 11 illustreras den mekanismen av den inverterade relativproduk-
tiviteten i byggbranschen i förhållande till näringslivet totalt. I jämförelse 
med de reala byggpriserna (Bygg FV-pris) förklarar det en stor del av  
prisuppgången, i princip allt, mellan 1993 och 2010. Därefter har det trots 
försämrad produktivitetsutveckling varit möjligt att hålla tillbaka bygg-
kostnaderna något. Men det förefaller vara en mer kortsiktig avvikelse 
med tanke på att gapet har minskat de senaste åren. 

Figur 11. Reala byggkostnader  riket, 1893

Källa: SCB (2019f); SCB (2019a&b).
Anm.: Bygg FV-pris= (prisindex för byggsektorn totalt/prisindex för näringslivet 
totalt); Byggproduktivitet (inv) = 1/ (produktivitet i byggsektorn/produktivitet i 
näringslivet); Byggprisindex = byggpriser bostäder/BNP-deflator; Bygg IV-pris = 
insatsvaror i byggsektorn/insatsvaror i näringslivet; Anbudspris = (genomsnittlig 
prisutveckling per kvadratmeter, rensad från kvalitet/BNP-deflator)
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Slutsatser
Bostadsbyggandet i Stockholm har präglats av stora upp- och nedgån-
gar alltsedan slutet av 1800-talet. Analysen visar av incitamenten bakom  
bostadsbyggandet ytterst har handlat om grundläggande drivkrafter  
relaterade till befolkningsförändringar och byggindustrins produktivi-
tet. När de direkta drivkrafterna undersöks utifrån investeringsteorin  
Tobins q, visar resultat från en tidsserieanalys att incitamenten för bygg- 
ande är nära kopplade till relationen mellan fastighetspriser i det befint-
liga beståndet av bostäder och produktionskostnader för nybyggnation.

En uppgång i fastighetspriser som är större än en uppgång i produk-
tionskostnader gör att entreprenörer ser en möjlighet att, givet godtagbar 
lönsamhet, erbjuda nya lägenheter till en lägre kostnad eller till en högre 
kvalitet för motsvarande kostnad. Den enkla Tobinmodellen har ett starkt 
prediktionsvärde, och därutöver visar analysen även hur volatilitet på  
aktiemarknaden till viss del spelar roll för bostadsbyggandet.  

En viktig insikt från den historiska analysen av bostadsbyggandet är att 
vi i dag befinner oss i en situation av historiskt höga reala fastighetspriser. 
Priserna på bostäder i relation till den allmänna prisnivån är på de högs-
ta nivåerna vi sett de senaste dryga 140 åren. Men det betyder samtidigt 
inte att incitamenten för att bygga är de högsta vi sett. Kvoten mellan fas-
tighetspriser och produktionskostnader (Tobins q) var exempelvis högre 
på 1930-talet. Skälet till att Tobins q inte är högre i dag är att produktions- 
kostnaderna också är historiskt höga. Det hänger samman med att de 
har drivits upp av stigande markpriser tillsammans med stigande bygg- 
kostnader. Markkostnaderna förefaller pressas upp av inte minst ett ökat 
befolkningstryck och tillgångsinflation, medan de stigande byggkostnad-
erna orsakas av en svag produktivitetsutveckling i byggbranschen. 

Att öka drivkrafterna för byggande kommer knappast att vara möjligt 
via än högre fastighetspriser genom ytterligare kreditexpansion, eftersom 
det också spiller över i än högre markpriser och därmed högre produk-
tionskostnader och ytterligare ökade kreditrisker. Att se över möjligheter-
na att öka tillgången på mark för nybyggnation är förmodligen en mer 
verkningsfull åtgärd. Byggindustrin behöver också bli mer produktiv för 
att kostnaderna ska kunna pressas. Ökade satsningar på forskning och ut-
veckling för att driva den tekniska utvecklingen framåt bör ses över, samt 
möjligheterna att göra produktionen mer standardiserad och industriell 
för att därigenom kunna öka kapitalintensiteten inom branschen.  
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