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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Den senaste tiden har en debatt blossat upp i media om huruvida det är rimligt att 

bostadsrättsföreningar får tillämpa progressiva avskrivningar och om raka avskrivningar är ett 

bättre alternativ. Bokföringsnämnden beslöt under våren år 2014 att progressiva avskrivningar 

inte är en tillämplig avskrivningsmetod för byggnader. I media har många uttalat sig om vad 

detta kommer få för effekt på marknaden för bostadsrätter, men det har ännu inte utretts ur ett 

vetenskapligt perspektiv. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att bidra med detta vetenskapliga perspektiv genom att analysera 

huruvida progressiva avskrivningar är en förutsättning för nyproduktion. I uppsatsen ämnas även 

undersöka om detta skiljer mellan olika regioner i Sverige. 

Metod: För att besvara de i syftet ställda problemformuleringarna har en teoretisk modell 

utvecklats med grundantagandet att köpare av bostadsrätter ska vara indifferenta till vilken 

avskrivningsmetod som används. Regler och praxis kring avskrivningar i bostadsrättsföreningar 

har kartlagts för att kunna ge modellen adekvat utformning. Modellens slutresultat visar hur en 

övergång från progressiva till raka avskrivningar påverkar lönsamheten i nyproduktion av 

bostadsrätter. En diskussion har förts kring rimligheten i de antaganden som gjorts i modellen 

och det framtagna resultatet, med utgångspunkt i mikroekonomisk teori och en generell analys av 

bostadsmarknaden. 

Slutsats: Enligt de antaganden som gjorts i denna studie och den modell som tagits fram har 

slutsatsen dragits att de progressiva avskrivningarna på kort sikt är en förutsättning för 

nyproduktion. Det finns dock ett antal omständigheter som tyder på att reaktionen i verkligheten 

blir något mildare än vad resultatet från modellen visar. Vidare tycks effektens storlek minska ju 

högre marknadspriset för bostadsrätter var innan övergången till raka avskrivningar. På lång sikt 

är inte progressiva avskrivningar en förutsättning för nyproduktion av bostadsrätter.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Idag är cirka 19 procent av samhällets hushåll bostadsrätter
1
 och därmed är det en av de 

vanligaste boendeformerna i Sverige. För varje bostadsrätt finns en bostadsrättsförening i vilken 

de boende äger andelar. Bostadsrättsföreningarna äger fastigheterna och det är genom andelar i 

dessa som de boende äger nyttjanderätter till fastighetens bostadslägenheter. Trots att bostadsrätt 

är en så pass vanlig boendeform saknar många kunskap om bostadsrättsföreningens verksamhet 

och vad styrelsens beslut och åtaganden får för konsekvenser.  

Ett av de ekonomiska beslut som styrelsen tar är vilken avskrivningsmetod som ska tillämpas för 

att skriva av fastigheten. Generellt har bostadsrättsföreningar i Sverige tillämpat progressiva 

avskrivningar, d.v.s. årliga avskrivningar som ökar med tiden. Den senaste tiden har en debatt 

om rimligheten i tillämpandet av progressiva avskrivningar blossat upp i media. Alternativet till 

progressiva avskrivningar är raka avskrivningar, vilket innebär lika stora avskrivningar varje år. 

En övergång till raka avskrivningar skulle leda till att många bostadsrättsföreningar uppvisar ett 

negativt resultat, allt annat lika. Detta skulle troligtvis ha störst effekt på nyproducerade 

bostadsrätter, eftersom avskrivningarna enligt den progressiva metoden är som minst i början. Då 

bostadsrättsföreningar inte bör gå med förlust år efter år, skulle en övergång innebära att 

medlemmarnas avgifter till föreningen måste höjas.
2
 

De som argumenterar för raka avskrivningar menar att metoden bäst återspeglar hur 

bostadsrätterna förbrukas. Illustrativt skulle detta kunna förklaras genom att fastighetens trappa 

slits lika mycket första året som år 30. Däremot menar motparten att de höjda avgifterna, som 

raka avskrivningar skulle leda till, resulterar i ett tvångssparande. Argumentet är att de som idag 

är medlemmar i bostadsrättsföreningarna skulle tvingas betala för framtida åtgärder, såsom 

stambyten, som endast är av nytta för framtida medlemmar i bostadsrättsföreningarna.
3
 

                                                             

1
 Sköld L, ”Villa vanligaste boendeformen” SCB (Statistiska centralbyrån) 2014. 

2
 SvD (Svenska Dagbladet) ”Progressiva avskrivningar” 2014. 

3
 SvD (Svenska Dagbladet) ”Progressiva avskrivningar” 2014. 
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Det som initierade debatten är att Bokföringsnämnden (BFN) tagit fram ett nytt regelpaket, K-

regelverket. Det nya regelverket grundar sig på befintliga regler med syfte att vägleda och 

förtydliga årsredovisning.
4
 Då en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening omfattas den av 

K-regelverket, vilket ska tillämpas i årsredovisningar med räkenskapsår som påbörjas från och 

med år 2014.
5
 Det har varit oklart huruvida det är tillåtet att tillämpa progressiva avskrivningar 

enligt det nya regelverket. Den 28 april 2014 beslöt dock BFN att progressiva avskrivningar av 

byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.
6

Vilka effekter detta kommer ha på 

bostadsrättsmarknaden är ännu inte klargjort. 

1.2. Problemdiskussion  

Man kan se det som att individer som efterfrågar bostadsrätter har en viss betalningsvilja. Därför 

är det rimligt att anta att de höjda avgifterna som uppkommer genom de raka avskrivningarna 

skulle resultera i en sänkt prisnivå för bostadsrätter. En sänkt prisnivå skulle göra det mindre 

lönsamt att bygga nya bostäder.  

Enligt LO har bostadsbristen ökat under den senaste tiden och främst drabbat 

storstadsregionerna.
7
 Bostadsbristen innebär att efterfrågan på bostäder överstiger utbudet, vid 

given prisnivå. Enligt resonemanget ovan skulle införandet av raka avskrivningar minska 

incitamenten för nyproduktion, vilket sannolikt skulle göra gapet mellan efterfråga och utbud 

större. 

Eftersom att såväl konsumenter, producenter och andra intressenter kommer att påverkas av en 

övergång till raka avskrivningar är det av vikt att alla aspekter av den eventuella förändringen 

utreds. Den verkliga effekten som denna övergång skulle ha på nyproduktionen är ännu inte 

utredd och därmed finns en kunskapslucka att fylla.  

  

                                                             

4
 BFN (Bokföringsnämnden), ”K-projektet” 2013. 

5
 BFN, ”Vilket regelverk ska ett mindre aktiebolag eller en mindre ekonomisk förening tillämpa när 

årsredovisningen upprättas?” 2014. 
6 BFN, ”Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler – Avskrivningar av byggnader i K2” 2014. 
7
 LO (Landsorganisationen i Sverige), ”Bostadsbyggande för fler jobb - Brist, balans och överskott på bostäder i 

Sveriges kommuner” 2013 s. 5-6. 

http://www.lo.se/
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1.3. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida progressiva avskrivningar är en förutsättning 

för nyproduktion. I uppsatsen ämnas även undersöka om detta skiljer mellan olika regioner i 

Sverige. 

1.4. Metod  

För att besvara de i syftet ställda problemformuleringarna har en teoretisk modell utvecklats. 

Regler och praxis kring avskrivningar i bostadsrättsföreningar har kartlagts för att kunna ge 

modellen en adekvat utformning. Modellens grundantagande är att köpare av bostadsrätter ska 

vara indifferenta till vilken avskrivningsmetod som används. Den prisförändring som är 

nödvändig för att detta villkor ska uppfyllas har beräknats genom indata från bl.a. Statistiska 

Centralbyrån. Prisförändringen har sedan satts i relation till det ursprungliga marknadspriset, för 

att avgöra hur detta påverkar lönsamheten i nyproduktion av bostadsrätter. 

 

Då modellen består av ett antal antaganden har rimligheten i dessa och det framtagna resultatet 

diskuterats. Utgångspunkten för denna diskussion har varit mikroekonomisk teori och en generell 

analys av bostadsmarknaden.  

1.5. Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar bostadsrättsmarknaden i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 

Den empiriska studie som presenteras i denna uppsats kan därmed inte i någon högre grad 

användas för att dra slutsatser om andra regioner i Sverige. Dock skulle den i uppsatsen använda 

beräkningsmetoden kunna vara tillämplig för andra regioner, såvida indata finns för dessa. 

Med uppsatsen ämnas studera kortsiktiga effekter på bostadsrättsmarknaden. Den framtagna 

modellen omfattar inte lång sikt, men en teoretisk diskussion förs om det långsiktiga 

perspektivet. Studien avser endast kommande nyproduktion och därmed inte befintlig 

nyproduktion. För att undersöka dessa effekter används aktuell data på befintliga bostadsrätter.  
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1.6. Disposition 

Uppsatsen inleds med en överblick av för området relevanta begrepp samt en marknadsanalys av 

bostadsrättsmarknaden, vilket utgör uppsatsens teoretiska referensram. I efterföljande kapitel 

redogörs för de beräkningar som gjorts, samt de resultat som beräkningarna givit. Dessa 

beräkningar utgör tillsammans med den teoretiska referensramen grunden för analysen som 

framläggs i nästkommande kapitel. Därefter presenteras uppsatsens slutsatser, samt 

avslutningsvis ett kapitel med förslag till fortsatta studier.  
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2. Referensram 

2.1. Avskrivningar  

2.1.1 Innebörden av avskrivning  

Avskrivning är enligt Nationalencyklopedin en “periodisk minskning av det bokförda värdet på 

anläggningstillgång”
8
, d.v.s. ett sätt att fördela kostnaderna för en anläggningstillgång över tid. I 

normalfallet har en anläggningstillgång en begränsad nyttjandeperiod, en ekonomisk livslängd, 

som fastställs då tillgången anskaffas. Enligt Årsredovisningslagens (ÅRL) (1995:1554) 4 kap.   

4 § är det under denna period som anläggningstillgången ska skrivas av. Den ekonomiska 

livslängden utgör tillsammans med anläggningstillgångens anskaffningsvärde grunden för det 

belopp som årligen ska skrivas av.
9
 Avskrivningar är alltså de årliga kostnader i vilka utgiften för 

investering av en anläggningstillgång delas upp i. 

Ur bostadsrättsföreningens synvinkel är bostadsfastigheten en anläggningstillgång. Valet av 

avskrivningsmetod bör alltid vara välgrundat och den avskrivningsmetod som tillämpas ska bäst 

återspegla hur en tillgång förbrukas.
10

 Det finns två avskrivningsmetoder som huvudsakligen 

tillämpas för att skriva av fastigheter. Nedan presenteras innebörden av dessa två 

avskrivningsmetoder.   

2.1.2. Progressiva avskrivningar 

Vid progressiva avskrivningar är avskrivningsbeloppen små i början och ökar sedan successivt 

för att vara som störst vid slutet av en anläggningstillgångs ekonomiska livslängd. Enligt denna 

metod ökar avskrivningsbeloppen årligen med en viss procentsats som fastställs då tillgången 

anskaffas.
11 

2.1.3. Raka avskrivningar  

Raka avskrivningar innebär till skillnad från progressiva avskrivningar att avskrivningsbeloppen 

är lika stora varje år under anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. Enligt denna metod 

                                                             

8
 NE (Nationalencyklopedin), ”Avskrivning” 2014. 

9 Leonardz B, Blomquist A, ”Årsredovisningen – en introduktion” 2010 s. 83. 
10

 BFN, ”Avskrivningar i bostadsrättsföreningar” 2014. 
11

 Gröjer J-E, ”Grundläggande redovisningsteori 2006 s. 112. 
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beräknas de årliga avskrivningsbeloppen genom att anläggningstillgångens anskaffningsvärde 

divideras med anläggningstillgångens ekonomiska livslängd.
12

  

2.2. Avskrivningstid 

Det finns ingen förutbestämd ekonomisk livslängd under vilken fastigheten skall skrivas av. 

Bostadsrättföreningarna fastställer fastigheternas ekonomiska livslängd i den ekonomiska planen 

som upprättas innan byggnationen påbörjas. När beslut om en fastighets ekonomiska livslängd 

tas bör bland annat ÅRL:s 2 kap. betraktas. 

Enligt ÅRL 2 kap. 4 § tredje stycket ska värderingen av årsredovisningens olika poster, som t.ex. 

avskrivningarna, göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Vidare ska årsredovisningen 

enligt ÅRL 2 kap. 2 § upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 

Med god redovisningssed menas enligt BFN bland annat att allmänna råd och rekommendationer 

från normgivande organ, såsom BFN, efterföljs.
13

 

K-regelverket är ett exempel på rekommendationer från det normgivande organet BFN. Nedan 

presenteras K-regelverket samt vad som bör betraktas vid fastställandet av 

anläggningstillgångars ekonomiska livslängd enligt detta regelverk. 

2.3. Bokföringsnämnden och K-regelverket  

BFN är den myndighet som bär huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i 

företagens bokföring och offentlig redovisning. Myndighetens huvuduppgifter är att meddela 

normer och ge information i redovisningsfrågor.
14

 År 2004 beslutade BFN att ändra inriktningen 

på sitt normgivningsarbete.
15

 Den bakomliggande faktorn till att inriktningen på 

normgivningsarbetet ändrats, vilket K-regelverket är ett resultat av, är att BFN konstaterat att den 

normgivning som tidigare tillämpats inte var ändamålsenlig samt att det sett till den 

internationella utvecklingen borde göras vissa grundläggande förändringar.
16 

                                                             

12 Gröjer J-E, ”Grundläggande redovisningsteori 2006 s. 112. 
13

 BFN, ”Vad är god redovisningssed?” 2014.  
14

 BFN, ”Om BFN” 2014.  
15 BFN, ”Ändrad inriktning på normgivningsarbetet” 2004. 
16 BFN, ”Ändrad inriktning på normgivningsarbetet” 2004. 
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K-regelverket tar sin utgångspunkt i bokföringslagens regler om hur den löpande bokföringen för 

räkenskapsår ska avslutas. Företag är antingen skyldiga och kan i vissa fall välja att upprätta: ett 

förenklat årsbokslut, ett årsbokslut, en årsredovisning alternativt en koncernredovisning eller en 

koncernredovisning enligt de internationella redovisningsnormerna IAS/IFRS. Dessa krav eller 

val avgör vilken kategori av BFN:s regler företaget ska tillämpa.
17 

K-regelverket består av fyra kategorier av regelverk: K1, K2, K3 och K4. Avsikten med K-

regelverket är att respektive kategori ska innehålla regelverk över samtliga regler som är 

relevanta för den typ av företag/förening som bedrivs. Bostadsrättsföreningar har möjlighet att 

tillämpa antingen K2 eller K3.
18

  

2.3.1. Ekonomisk livslängd enligt K2 

Enligt K2, avsedd för årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, bestäms fastighetens 

ekonomiska livslängd av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för 

byggnader.
19

 Vid bedömning av fastighetens ekonomiska livslängd ska man, enligt Skatteverkets 

allmänna råd
20

, betrakta omständigheter som att fastighetens användningstid kan komma att 

påverkas av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling m.m. Dessa allmänna råd 

rekommenderar ett årligt avskrivningsbelopp på två procent av fastighetens anskaffningsvärde, 

alltså en ekonomisk livslängd på 50 år.  

2.3.2. Ekonomisk livslängd enligt K3 

Enligt K3, avsedd för årsredovisning och koncernredovisning, ska till skillnad från K2 följande 

faktorer betraktas då fastighetens ekonomiska livslängd bestäms: 

 Förväntad användning av tillgången, t.ex. utifrån tillgångens förväntade kapacitet eller produktion. 

 Förväntat slitage beroende på olika driftsfaktorer, t.ex. antal skift som tillgången ska användas, 

företagets principer för reparationer och underhåll samt tillgångens skötsel och underhåll när den inte 

används. 

 Legala eller liknande begränsningar avseende tillgångens användande, t.ex. avtalstid för hyresavtal.
21

 

  

                                                             

17 BFN, ”Information om K-projektet” 2010. 
18 BFN, ”Information om K-projektet” 2010. 
19

 BFN, ”Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar” 2011 s. 76. 
20 Skatteverket, ”SKV:A 2005:5” 2005.  
21 BFN, ”Årsredovisning och koncernredovisning” 2012 s. 143. 
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2.4. Marknadsanalys  

2.4.1. Regleringar och bostadsbyggande  

Bostadsmarknaden är ett område inom ekonomi och politik som berör människor på ett högst 

konkret sätt, eftersom boende generellt är en stor del av individers privatekonomi. Detta har lett 

till att marknaden i regel ansetts som ett område i behov av politiska åtgärder.
22

 Marknaden för 

bostadsrätter, som tillsammans med bl.a. marknaden för hyresrätter utgör bostadsmarknaden, 

kringgärdas även av ett flertal lagar och regler, såsom Bostadsrättslag (1991:614), Bokföringslag 

(1999:1078) samt av ÅRL. Vidare regleras marknaden genom att köpare av bostadsrätter inte 

enbart får finansiera köpet genom upptagande av lån, utan en viss procentsats av köpeskillingen 

måste erläggas kontant.
23

  

Bostadsbyggandet har svängt kraftigt över de senaste 50 åren.
24

 Perioder med hög nyproduktion 

tenderar att kännetecknas av en hög prisnivå på bostäder och/eller subventionerade 

byggkostnader.
25

 Räntebidrag är ett exempel på en subvention som tidigare använts för att sänka 

produktionskostnaderna.
26

 Dock avskaffades denna subvention under år 2007 av dåvarande 

regering.
27 

Rådande bostadsbrist
28

 tillsammans med såväl det låga ränteläget som de stigande inkomsterna 

för hushållen har resulterat i höga bostadspriser under många år.
29

 Under de senaste 15 åren har 

bostadsrättspriserna tredubblats. Trots detta har det de senaste åren byggts förhållandevis lite 

bostäder, särskilt i storstadsregioner.
30

  

Vidare skiljer sig bostadsbyggandet mellan olika regioner, vilket b.la. beror på att 

produktionskostnaderna varierar beroende på markförhållanden, miljöhänsyn m.m. Detta leder 

                                                             

22 Södersten & Tson Söderström, ”Marknad och politik” 2004, s.308. 
23

 SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), ”Så är ett bolån uppbyggt” 2014. 
24 Bjurenvall T, ”Bostadsbyggandet lågt under lång tid”. SCB (Statistiska centralbyrån) 2012.  
25 Södersten & Tson Söderström, ”Marknad och politik” 2004, s.311. 
26 Södersten & Tson Söderström, ”Marknad och politik” 2004, s.311. 
27 Bostadsrätterna, ”Glädjebesked i budgeten” 2014. 
28

 LO, ”Bostadsbyggande för fler jobb - Brist, balans och överskott på bostäder i Sveriges kommuner” 2013 s. 3. 
29 SCB, ”SCB-Indikatorer” 2013 s.13. 
30 SCB, ”SCB-Indikatorer” 2012 s.8. 
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till att vissa regioner kan ha en hög nyproduktion samtidigt som byggandet i en annan region 

avtar.
31

  

2.4.2. Tidshorisont  

Familjer och individer flyttar från ett boende till ett annat för att deras boendepreferenser 

förändras. Detta är framförallt en följd av de förändringar i familjesammansättning som följer 

individernas livscykler.
32

 Det skulle kunna exemplifieras som att en individs första boende är en 

hyreslägenhet, för att när individen blivit äldre och mer finansiellt stark köpa en 

bostadsrättslägenhet. När man skaffar familj kanske man köper en större bostadsrätt eller ett eget 

hus och slutligen när barnen flyttar ut byter man åter till en mindre lägenhet. 

Boende är en speciell typ av konsumtion i det att transaktionskostnaderna för att förändra 

konsumtionsnivån kan vara mycket stora. Transaktionskostnaderna är av många olika typer. De 

kan t.ex. vara informationskostnader då det kan vara mycket tidskrävande och komplext att 

samla information om alternativa boendemöjligheter. En annan typ av transaktionskostnad är 

monetära, vilka innefattar bl.a. mäklarkostnader, eventuella kapitalvinstskatter och flytt av 

möbler. Man talar även om psykiska kostnader som omställning till ett liv runt ett nytt boende. 

Eftersom dessa kostnader endast tillkommer vid en flytt är det omöjligt för hushållen att anpassa 

sitt boende vid varje förändring av de faktorer som påverkar en familjs val av boende. Istället 

väljer hushållen, enligt de teoretiska avhandlingar som gjorts om hushållens boenderörlighet, en 

tidshorisont för vilken de avser bruka ett visst boende.
33

  

2.5. Förenklad mikroekonomisk modell av bostadsmarknaden 

Marginalkostnaden för att bygga en bostadsrätt består dels av kostnaden för marken, dels 

kostnaden för insatsvaror och arbetskraft. Priset på insatsvarorna och arbetskraften kan antas 

vara oberoende av bostadsbeståndet, då de har alternativ användning. Däremot kan priset på 

mark antas öka med ökat bostadsbestånd, eftersom mark är en nödvändig insatsvara som är 

begränsad i kvantitet. Detta leder till att även marginalkostnaden ökar med ett ökat 

bostadsbestånd. Kostnaden för mark står dock endast för en mindre andel av 

                                                             

31
 Södersten & Tson Söderström, ”Marknad och politik” 2004, s.311. 

32 Rossi P H, “Why families move” 1980 s. 226. 
33 Zetterström E, “Residential mobility and tenure choice in the Swedish housing market” 2001 s. 15-16. 
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marginalkostnaden
34

. Dessutom har marken en alternativ användning, vilket ytterligare talar för 

att lågt beroende av bostadbeståndet.  

Såvida marginalkostnaden för att bygga nya bostäder understiger marknadspriset på existerande 

bostäder kommer vinstmaximerande företag att bidra till en ökning av bostadsbeståndet genom 

att bygga nya bostäder. Om marginalkostnaden istället är högre än marknadspriset kommer inte 

nyproduktionen att vara tillräckligt hög för att kompensera för förslitningen av bostäder. Detta 

skulle minska bostadsbeståndet och därmed skulle priset öka. En långsiktig jämvikt är alltså 

uppnådd då marknadspriset är samma som marginalkostnaden för att bygga en ny bostad av 

samma kvalitet och storlek.  

Figur 2.1 nedan illustrerar bostadsmarknaden teoretiskt. Diagrammet har bostadspriset på 

ordinatan och bostadsbeståndet på abskissan. Då produktionen av bostadsrätter är en 

tidskrävande process kan utbudet av bostäder på kort sikt ses som fixt. De kortsiktiga 

utbudskurvorna SRS0 och SRS1 är därför vertikala. Det långsiktiga utbudet ligger enligt 

resonemanget om markprisets beroende av bostadsbeståndet på samma nivå som 

marginalkostnaden och därmed har den långsiktiga utbudskurvan LRS svagt positiv lutning. 

Efterfrågekurvorna D0 och D1 har negativ lutning, vilket innebär att ju lägre priset för bostäder 

är, desto större kvantitet kommer att efterfrågas. 

  

                                                             

34 SCB, ”Byggande - Priser för nyproducerade bostäder 2012” 2012 s. 9. 



11 

 

Figur 2.1. Bostadsmarknadens reaktion vid en efterfrågeminskning 

 

Om något händer som minskar bostadsköparnas betalningsvilja förskjuts efterfrågekurvan inåt, 

vilket illustreras av att D0 blir D1 i Figur 2.1. Detta skulle t.ex. kunna orsakas av en 

prisminskning på en substitutmarknad, såsom marknaden för hyresrätter.
35

 Givet att 

bostadsmarknaden initialt befann sig i den långsiktiga jämviktspunkten E0 innebär detta att 

marknadspriset kommer sjunka till den kortsiktiga jämvikten E1 där det understiger 

marginalkostnaden för att bygga nya bostäder. Eftersom det inte längre är lönsamt att bygga 

bostäder kommer bostadsbeståndet att successivt minska med förslitningen och det kortsiktiga 

utbudet kommer därmed successivt att förflyttas till vänster ifrån SRS0. Utbudsminskningen 

kommer medföra en prishöjning. En ny långsiktig jämvikt kommer uppstå i punkten E2 där 

marknadspriset för bostäder är samma som marginalkostnaden för att bygga nya bostäder. Det 

kortsiktiga utbudet representeras i detta läge av kurvan SRS1.  

  

                                                             

35
 Boverket, ”Konkurrens på bostadsmarknaden” 2011 s. 27. 
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3. Empiri och resultat  

Beräkningarna i detta kapitel har som syfte att avgöra hur avgiften påverkas av en övergång till 

raka avskrivningar, samt hur priset på nyproducerade bostadsrätter måste förändras för att 

köparna ska vara indifferenta till vilken avskrivningsmetod som används. Resultatet av detta 

används för att undersöka huruvida progressiva avskrivningar är en förutsättning för 

nyproduktion. Effekterna av övergången isoleras till marknaden för bostadsrätter, vilket innebär 

att ingen hänsyn till substitutmarknader tas i modellen. Indata som används i beräkningarna antas 

vara konstanta över tid, eftersom att det inte går att förutsäga hur de kommer att förändras. 

Samtliga beräkningar har gjorts i programmet Matlab. Programkoden återfinns i Bilaga 1. En 

förteckning över samtliga variabler som används i studiens beräkningar återfinns i Bilaga 2.  

Bostadsrättsköpare antas ha en given betalningsvilja, vilken kan delas upp i avgift till 

bostadsrättsföreningen och köpeskilling. Finansieras köpeskillingen med lån betalar låntagaren 

årligen en ränta till långivaren, s.k. bolåneränta. Om finansieringen av köpeskillingen görs 

genom kontant erläggning kan man istället se räntan som en alternativkostnad. Oavsett 

finansiering innebär köpeskillingen en kostnad i form av en ränta, vilken är köparnas 

diskonteringsränta. Man kan alltså se det som att priset för en bostadsrätt består av en avgift till 

bostadsrättsföreningen, samt diskonteringsränta. Det faktum att diskonteringsräntan används som 

räntekostnad för både lån och alternativinvestering gör att en eventuell amortering endast innebär 

en omfördelning av varifrån räntekostnaden kommer. Detta gör att resultatet är oberoende av hur 

bostadsrättsköparna amorterar.  

3.1 Indata 

Den diskonteringsränta som används i beräkningarna nedan sätts efter räntan på 10-åriga 

statsobligationer. Denna ränta används som utgångspunkt i beräkningarna för att den visar på den 

långsiktiga avkastningen från en alternativ riskfri investering. För mars månad, som i skrivande 

stund är den mest aktuella siffran, är denna ränta 2,2 %
36

. Detta innebär alltså att bolåneräntan i 

beräkningarna sätts till samma procentsats som avkastningen från en riskfri investering.   

  

                                                             

36 Riksbanken, ”Sök räntor & valutakurser” 2014. 
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Anskaffningskostnaderna, d.v.s. det belopp som ska skrivas av, är för Stor-Stockholm 31 622 kr, 

för Stor-Göteborg 28 537 kr och för Stor-Malmö 26 581 kr.
37

 Enligt presenterad teori ökar 

markpriserna marginellt med ökad nyproduktion. Då det är svårt att skatta markens priselasticitet 

görs förenklingen i denna studie att markkostnaderna är konstanta. Markkostnaderna är för Stor-

Stockholm 10 857 kr, för Stor-Göteborg 8 334 kr och för Stor-Malmö 5 637 kr.
 38

 Samtliga 

belopp är beräknade per kvadratmeter lägenhetsyta. Dessa data gäller år 2012, som är det senaste 

år för vilket tillgänglig data finns. Det är rimligt att anta att dessa endast förändrats marginellt 

sedan dess.  

Marknadspriserna i beräkningarna baseras på genomsnitt från april år 2013 till mars år 2014. 

Dessa är för Stor-Stockholm 41 103 kr, för Stor-Göteborg 28 761 kr och för Stor-Malmö 18 904 

kr.
 39

 Samtliga belopp är beräknade per kvadratmeter lägenhetsyta. Dessa priser gäller samtliga 

bostadsrätter, d.v.s. inte enbart nyproduktion. I denna uppsats antas att skillnaden på 

marknadspris för nyproducerade och äldre bostadsrätter är försumbar.  

I kontakt med Ulf Kullén
40

, Regionansvarig Nord på HSB Projektpartner, har en 

progressivitetssats på tre procent diskuterats. Mats Lindbäck
41

, informationschef på 

intresseorganisationen Bostadsrätterna, nämner två procent som en vanlig progressivitetssats. 

Progressivitetssats är den procentsats med vilka de progressiva avskrivningarna ökar årligen. 

Dessa siffror är inget som kan sägas gälla vid all nyproduktion, men kan ses som en 

fingervisning. Progressivitetssatserna beskriver hur mycket avskrivningsbeloppen ökade årligen 

innan övergången till raka avskrivningar. En sats på noll procent skulle alltså illustrera fallet där 

avskrivningarna redan innan övergången gjordes med rak metod. I beräkningarna används 

progressivitetssatserna noll, en, två, tre och fyra procent. Att använda flera olika satser ökar 

studiens generaliseringsgrad. 

Enligt bl.a. Skatteverkets allmänna råd bör avskrivningstiden sättas till 50 år. 

Bostadsrättsföreningar är fria att välja den avskrivningstid som de anser är motiverad. Thomas 

                                                             

37 SCB, ”Byggande - Priser för nyproducerade bostäder 2012” 2012 s. 9. 
38 SCB, ”Byggande - Priser för nyproducerade bostäder 2012” 2012 s. 9. 
39

 Svensk Mäklarstatistik AB, ”Prisutveckling” 2014. 
40

 Personlig kontakt, 2014-04-23. 
41

 Personlig kontakt, 2014-05-07. 
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Lagerqvist
42

, styrelserådgivare på intresseorganisationen Bostadsrätterna, menar att de flesta 

bostadsrättsföreningarna har en avskrivningstid på mellan 100 och 200 år. Att dessa 

avskrivningstider är vanliga bekräftas av Mats Lindbäck, som nämns i stycket ovan. Med detta 

som bakgrund sätts den ekonomiska livslängden i beräkningarna till 100 år. Dock görs en 

enklare jämförelse med avskrivningstider på 50 och 200 år, för att få en bild av hur resultatet 

påverkas om man använder andra avskrivningstider. 

Det är rimligt att anta att bostadsrättsköpares tidshorisont varierar från fall till fall. Med 

medellivslängden i Sverige för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år
43

 samt det genomsnittliga 

antal flyttar svenskar gör under sin livstid, 11 gånger
44

, kan slutsatsen dras att den genomsnittliga 

tiden en svensk bor i ett boende ungefär är sju och ett halvt år. Givet rationalitetsantagandet kan 

man hävda att den genomsnittliga tidshorisonten överensstämmer med den genomsnittliga tiden 

man bor på ett ställe. Avvikelser skulle kunna ses som slumpmässiga. Huruvida den 

genomsnittliga tidshorisonten är representativ för just bostadsrätter är oklart. Den genomsnittliga 

tidshorisonten ger dock en fingervisning och kan fungera som ett referensvärde till beräkningar 

senare i denna rapport. I beräkningarna nedan testas de olika tidshorisonterna 2, 5, 7, 10 och 20 

år för att illustrera vilka skillnader olika tidshorisonter innebär. 

3.2. Hur kommer avgiften att förändras med raka avskrivningar?  

Givet anskaffningskostnaden, d.v.s. totala avskrivningsbeloppet, avskrivningstiden och 

progressivitetssatsen kan storlekarna på avskrivningsbeloppen under den antagna tidshorisonten 

beräknas. Första årets avskrivning, beräknas genom: 

 

 
                          

 

(3.2.1) 

 

 
                                  

 

(3.2.2) 

 

      ∑     

  

   

   
(3.2.3) 

 

                                                             

42
 Personlig kontakt, 2014-04-28.  

43
 SCB, ”Mäns medellivslängd för första gången över 80 år” 2014.  

44 SCB, ”Svensken flyttar i snitt elva gånger” 2012.  
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∑       
   

 

 

(3.2.4) 

 

 

där    xpn     =       avskrivning/kvm år n med progressiva avskrivningar 

 ta   =  ekonomisk livslängd (avskrivningstid)  

Y      =       anskaffningskostnad/kvm 

         α       =       progressivitetssats 

 

Enligt beräkningsgången ovan och de värden som presenteras i avsnitt 3.1, skulle första årets 

avskrivning för bostadsrättsföreningar i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö bli 

enligt Figur 3.2.1 nedan. I Tabell 3.2.1. redovisas de minsta och de största avskrivningsbeloppen 

första året. I beräkningarna används en ekonomisk livslängd på 100 år.  

Mer detaljerat resultat återfinns i Bilaga 3.  
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Figur 3.2.1. Första årets avskrivning med progressiv metod, i kr/kvm 

 

 Tabell 3.2.1. Första årets avskrivning med progressiv metod, i kr/kvm 

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Progressivitetssats:    

Rak avskrivning (0 %) 316 285 266 

4 % 26 23 21 

 

I Figur 3.2.1 och Tabell 3.2.1 ses att första årets avskrivningar för nyproducerade bostadsrätter 

blir lägre vid högre progressivitetssatser. Man kan även se att de regionala skillnaderna är 

marginella.  
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När xp1 är beräknad kan man med hjälp av progressivitetssatsen α beräkna den årliga 

avskrivningen för vart och ett av åren under vald tidshorisont (se ekvation 3.2.1 och 3.2.2). Dessa 

beräknade progressiva avskrivningar sätts i relation till de avskrivningsbelopp som skulle gälla 

vid raka avskrivningar, alltså anskaffningskostnaden dividerat med den ekonomiska livslängden. 

På detta sätt får man skillnaden i avskrivning vid tillämpning av de olika avskrivningsmetoderna, 

varje enskilt år. De årliga skillnaderna nuvärdesberäknas och summeras till den totala 

avskrivningsskillnaden över tidshorisonten. 

 

 
    

 

  
 

 

(3.2.5) 

 

 

där    xrn     =       avskrivning/kvm år n med raka avskrivningar  

 

     ∑         
 

      

  

   

 

 

(3.2.6) 

 

 

där    ∆A      =       nuvärdesdiskonterad total avskrivningsdifferens/kvm 

         th       =       tidshorisont 

r        =       diskonteringsränta 

 

Allt annat lika ska differensen av avskrivningsmetoderna, d.v.s. ∆A, täckas av en förändrad 

avgift. Detta betyder att bostadsrättsföreningarna ska uppvisa samma resultat såväl innan som 

efter en övergång till raka avskrivningar. Av denna anledning kan ∆A även ses som den 

nuvärdesdiskonterade totala avgiftsförändringen per kvm, vid en övergång till raka 

avskrivningar.   
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Enligt beräkningsgången ovan, och de värden som presenteras i avsnitt 3.1, skulle den 

nuvärdesdiskonterade totala avgiftsförändringen per kvm i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och 

Stor-Malmö bli enligt figur nedan. Diagrammen i Figur 3.2.2 har avgiftsskillnaden på ordinatan 

och progressivitetssatsen på abskissan. De olika kurvorna i respektive diagram illustrerar olika 

tidshorisonter. I Tabell 3.2.2 redovisas de minsta och de största avgiftsförändringarna. 

Fullständigt resultat återfinns i Bilaga 4.  

 

Figur 3.2.2. Total nuvärdesdiskonterad avgiftsförändring per kvm i Stor-Stockholm, Stor-

Göteborg respektive Stor-Malmö 

 

 Tabell 3.2.2. Total nuvärdesdiskonterad avgiftsförändring per kvm i Stor-Stockholm, Stor- 

 Göteborg respektive Stor-Malmö 

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 2 år 20 år 2 år 20 år 2 år 20 år 

Progressivitetssats:       

1 % 251 1820 227 1643 211 1530 

4 % 562 4485 507 4042 472 3765 

 

Genom att studera Figur 3.2.2 och Tabell 3.2.2 kan man se att avgiftsförändringarna vid en 

övergång till raka avskrivningar blir större ju längre tidshorisont och ju högre 
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progressivitetssatsen var innan övergången. Samtidigt kan ses att avgiftsförändringen inte skiljer 

sig markant mellan de olika regionerna.  

3.3. Hur kommer priset att förändras med raka avskrivningar? 

För att köparna ska vara indifferenta vid köp av bostadsrätt gäller att den förändrade avgiften 

täcks av förändringar i räntekostnaden. Hur räntekostnaden på detta sätt bör förändras fås genom 

utgångspunkten att summan av avgiften och räntan ska vara lika, oavsett vilken 

avskrivningsmetod som används. 

 

 
                    

 

(3.3.1) 

 

 
        (     )      

 

(3.3.2) 

 

 
            

 

(3.3.3) 

 

 

där    Ap          =       nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad avgift/kvm vid  

progressiva avskrivningar 

Ar          =       nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad avgift/kvm vid  

raka avskrivningar 

Crp         =       nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad räntekostnad/kvm vid  

progressiva avskrivningar  

               Crr          =       nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad räntekostnad/kvm vid  

raka avskrivningar  

 

          ∑
 

      

  

   

 

 

(3.3.4) 
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där    Crx     =       räntekostnad, x=p vid progressiva avskrivningar och x=r vid raka   

   avskrivningar 

         Px      =       marknadspris/kvm, x=p vid progressiva avskrivningar och x=r vid raka  

   avskrivningar 

        

Genom insättning av ekvation 3.3.4 i ekvation 3.3.3, kan man härleda hur marknadspriset bör 

förändras/kvm för att bostadsrättsköparna ska vara indifferenta till vilken avskrivningsmetod 

som används.   

 

              ∑
 

      

  

   

 

 

(3.3.5) 

 

 
            

 

(3.3.6) 

 

 

där    ∆P      =       prisförändring vid övergång till raka avskrivningar 

 

Med ekvation 3.3.6 i ekvation 3.3.5 fås således: 

 

 
    

  

  ∑
 

      
  
   

 

 

(3.3.7) 

 

 

Enligt beräkningsgången ovan, och de värden som presenteras i avsnitt 3.1, skulle 

prisförändringen vid en övergång till raka avskrivningar per kvm i Stor-Stockholm, Stor-

Göteborg och Stor-Malmö bli enligt figur nedan. Diagrammen i Figur 3.3.1 har avgiftsskillnaden 

på ordinatan och progressivitetssatsen på abskissan. De olika kurvorna i respektive diagram 
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illustrerar olika tidshorisonter. De minsta och de största prisförändringarna redovisas i Tabell 

3.3.1. Fullständigt resultat återfinns i Bilaga 5. 

 

Figur 3.3.1. Prisförändring vid övergång till raka avskrivningar per kvm i Stor-Stockholm, 

Stor-Göteborg respektive Stor-Malmö 

 

 Tabell 3.3.1. Prisförändring vid övergång till raka avskrivningar per kvm i Stor-Stockholm, 

 Stor-Göteborg respektive Stor-Malmö 

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 2 år 20 år 2 år 20 år 2 år 20 år 

Progressivitetssats:       

1 % -5901 -5158 -5325 -4655 -4960 -4336 

4 % -13189 -12693 -11903 -11454 -11087 -10669 

 

Progressivitetssatsen innan övergången till raka avskrivningar är i Figur 3.3.1 och Tabell 3.3.1 

den faktorn med störst inverkan på prisförändringen som de raka avskrivningarna skulle leda till. 

En hög progressivitetssats ger en stor prisminskning. Tidshorisonten är till prisförändringen sett 

en faktor med mindre betydelse. Man ser inga större regionala skillnader.  

I Figur 3.3.2 nedan görs en jämförelse av prisförändringen och marknadspriset per kvm vid en 

tidshorisont på 7 år. Tabell 3.3.2 redovisar de minsta och de största relativa prisförändringarna 
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vid en tidshorisont på 7 år och likt övriga presenterade figurer och tabeller bygger denna på en 

avskrivningstid på 100 år. I Bilaga 6 återfinns fullständigt resultat. 

 

Figur 3.3.2. Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och anskrivningstid på 100 år  

 

 Tabell 3.3.2. Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 100 år  

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 7 år 7 år  7 år  

Progressivitetssats:    

1 % -14 % -18 % -25 % 

4 % -32 % -41 %  -58 % 

 

De i Figur 3.3.2 och Tabell 3.3.2 presenterade relativa prisförändringarna visar hur 

prisförändringarna i Figur 3.3.1 och Tabell 3.3.1 förhåller sig till de ursprungliga 

marknadspriserna. Eftersom de ursprungliga marknadspriserna skiljer sig mycket åt mellan de 

olika regionerna skiljer sig även de relativa prisminskningarna åt mellan regionerna, trots att de 

absoluta prisminskningarna inte gör det nämnvärt. Man kan även se att ju högre 

progressivitetssats som använts desto större är den relativa prisminskningen.   
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För att studera hur olika avskrivningstider påverkar den relativa prisminskningen görs en enklare 

jämförelse av avskrivningstid på 50 år respektive 200 år, istället för 100 år som används i övriga 

beräkningar, i Figur 3.3.3. Tabell 3.3.3a och 3.3.3b redovisar de minsta och de största relativa 

prisförändringarna vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 50 år respektive 200 år. I 

Bilaga 7 återfinns fullständigt resultat. 

 

Figur 3.3.3. Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 50 år 

respektive 200 år  

 

 Tabell 3.3.3a. Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 50 år  

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 7 år 7 år 7 år 

Progressivitetssats:    

1 % -14 % -18 % -26 % 

4 % -44 % -57 % -81 % 
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 Tabell 3.3.3b. Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 200 

 år 

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 7 år 7 år  7 år  

Progressivitetssats:    

1 % -12 % -15 % -22 % 

4 % -17 % -22 %  -32 % 

 

I Figur 3.3.3 och Tabell 3.3.3a-b kan man se att förändringarna är små vid en enprocentig 

progressivitetssats jämfört med resultatet i Figur 3.3.2 och Tabell 3.3.2, alltså vid en 

avskrivningstid på 100 år. Med en fyraprocentig progressivitetssats är förändringarna däremot 

betydande. Man ser även att en kortare avskrivningstid över en given tidshorisont genererar 

större relativa prisminskningar. Vidare kan ses att förändringarna är störst i Stor-Malmö och 

minst i Stor-Stockholm.  

3.4. Differens mellan det nya marknadspriset och produktionskostnaden 

För att nyproduktion av bostadsrätter ska vara lönsam gäller att det nya marknadspriset, alltså 

marknadspriset minus prisminskningen från avsnitt 3.3, överstiger produktionspriset. 

Produktionspriset består av anskaffningskostnaden och markpriset. Ett villkor för 

nyproduktionen ges således av sambandet: 

  

 
          

 

(3.4.1) 

 

 

där    M      =       markpriset/kvm 

 

I ovanstående samband finns för de studerade regionerna dagens marknadspris PP, markpris M 

samt anskaffningskostnad Y givet. I avsnitt 3.3 är prisskillnad vid övergång till raka 

avskrivningar ∆P beräknad. Enligt sambandet ovan, och givet de i studien gjorda antagandena, 

kan man avgöra i vilka regioner och under vilka förhållanden som nyproduktion av bostadsrätter 
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upphör. I Figur 3.4.1 visas differensen mellan det nya marknadspriset och produktionskostnaden. 

Villkoret i ekvation 3.4.1 är endast uppfyllt då kurvorna överstiger de streckade linjerna i 

diagrammen. I Tabell 3.4.1. redovisas de minsta och de största differenserna mellan det nya 

marknadspriset och produktionskostnaden. Mer detaljerat resultat återfinns i Bilaga 8.  

 

Figur 3.4.1. Differensen mellan det nya marknadspriset och produktionskostnaden, i kr/kvm 

 

 Tabell 3.4.1. Differens mellan det nya marknadspriset och produktionskostnaden, i kr/kvm 

Region: Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö 

Tidshorisont: 2 år 20 år 2 år 20 år 2 år 20 år 

Progressivitetssats:       

Rak avskrivning (0 %) 1709 1709 -8110 -8110 -13314 -13314 

4 % -11480 -10984 -20013 -19564 -24401 -23983 

 

Man kan i Figur 3.4.1 och Tabell 3.4.1 se att det endast är i fallet där man antar att man redan 

idag tillämpar raka avskrivningar i Stor-Stockholm som det skulle vara fortsatt lönsamt att 

producera nya bostadsrätter. Man kan också notera att lönsamheten generellt är sämre i Stor-

Göteborg och sämst i Stor-Malmö. 
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4. Diskussion om gjorda antaganden  

4.1. Antaganden om efterfrågan  

4.1.1. Given betalningsvilja  

Ett grundläggande antagande som görs för beräkningarna i empirin är att köparna av 

bostadsrätter har en given betalningsvilja, att de är villiga att betala en viss given summa årligen 

för ett visst givet boende. Antagandet bygger även på att de är indifferenta till hur summan 

fördelas på avgift och räntekostnad. Det kan ifrågasättas huruvida detta är ett rimligt antagande. 

I Sverige idag måste man vid upptagande av bostadslån betala en viss del av köpeskillingen för 

en bostadsrätt kontant. Detta innebär att en köpare måste ha ett visst ekonomiskt kapital 

tillgängligt för att kunna finansiera en given bostadsrätt. Med andra ord kan inte alla som önskar 

köpa en viss bostadsrätt göra det. Man kan alltså konstatera att det finns köpare som inte är 

indifferenta till hur avgift och räntekostnad förhåller sig till varandra. Alla fall som studerats i 

vår studie resulterar i en minskning av priset, alltså en minskning av köpeskillingen och därmed 

en minskning av nämnda kontantinsats. Detta utesluter inte tidigare köpare från marknaden och 

därför kan inte antagandet sägas minska studiens tillförlitlighet. Däremot kan nya köpare tänkas 

tillkomma marknaden, vilket diskuteras i avsnitt 5.1. 

4.1.2. Given tidshorisont  

Beräkningarna i empirin bygger på att köpare av bostadsrätter har en viss tidshorisont, under 

vilken de har för avsikt att bruka en bostadsrätt innan de säljer den vidare. Detta antagande är i 

enlighet med de teoretiska avhandlingar som Zetterström
45

 hänvisar till. Huruvida tidshorisonter 

är lämpliga att bygga en modell på kan diskuteras. 

Man kan rimligen anta att alla köpare av bostadsrätter inte har samma tidshorisont. 

Tidshorisontens längd kan tänkas beror på olika faktorer, såsom ålder eller civilstatus. 

Exempelvis har sannolikt en student kortare tidshorisont än ett äldre par. Våra beräkningar 

bygger på en gemensam tidshorisont, d.v.s. att tidshorisonten är ett snitt över hur länge de 

boende bor i sina bostadsrätter. Som tidigare nämnts flyttar genomsnittssvensken lite drygt vart 

sjunde år. Detta gäller då för samtliga boendeformer och inte enbart för bostadsrätter. Vi kan inte 

                                                             

45 Zetterström E, “Residential mobility and tenure choice in the Swedish housing market” 2001 s. 15-16. 
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avgöra exakt hur lång tidshorisonten är för just bostadsrätter. Det går att finna argument som 

tyder på att tidshorisonten för bostadsrätter skulle kunna vara både kortare och längre än 

genomsnittet. 

Eftersom att det är svårt för en individ att förutse hur de faktorer som påverkar ens boendebehov 

kommer att förändras i framtiden, kan dennes tidshorisont ändras under tidens gång. Hur länge 

en människa bor på en plats kan därför te sig något slumpartat och detta medför att antagandet 

om tidshorisont ger en mer exakt bild än vad verkligheten visar. Denna osäkerhet torde dock 

drabba beräkningarna som bygger på de längre tidshorisonterna mest, eftersom det är svårare att 

förutse vad som kommer att ske på lång sikt. Den kortaste tidshorisonten, 2 år, kan däremot ses 

som relativt tillförlitlig. 

På grund av den osäkerhet som beskrivs i styckena ovan har vi gjort beräkningar för olika 

tidshorisonter. Detta för att visa hur tidshorisonten påverkar de olika effekter som genereras av 

en övergång till raka avskrivningar. Zetterström
46

 refererar enbart till teoretiska antaganden då 

han talar om en tidshorisont. Han refererar däremot inte till några empiriska undersökningar som 

bekräftar att människor i verkligheten resonerar kring en tidshorisont. Det är alltså fullt möjligt 

att uppsatsens antagande om en tidshorisont inte stämmer överens med verkligheten. Antagandet 

är en basal grund i beräkningarna och utan detta antagande skulle delar av modellen kräva en 

annan beräkningsgång.  

4.2. Antaganden om utbudet 

4.2.1. Produktionskostnadens beroende av nyproduktionens storlek  

I beräkningarna har förenklingen gjorts att priset på mark är oberoende av nyproduktionsgraden. 

Denna förenkling har vi gjort trots att teorin som presenteras i referensramen säger att markpriset 

inte alls borde vara oberoende av nyproduktionen. Det teorin säger i detta fall illustreras av att 

den långsiktiga utbudskurvan, LRS, i Figur 2.1 lutar svagt uppåt. 

För att priset på mark skulle vara oberoende av nyproduktionsgraden gäller att marken som 

används till att bygga bostadsrätter har alternativ användning som är lika lönsam. Man kan 

konstatera att marken i alla fall inte är värdelös, utan att det med säkerhet finns en alternativ 

                                                             

46 Zetterström E, “Residential mobility and tenure choice in the Swedish housing market” 2001 s. 15-16. 
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användning även om den genererar lägre lönsamhet. Detta gäller definitivt i de storstadsregioner 

som studien avser. Av den anledningen kan man tänka sig att markpriset inte skulle sjunka så 

mycket om nyproduktionen av bostadsrätter upphör eller minskar. Enligt de 

produktionskostnader som presenterats i avsnitt 3.1 består markkostnaderna av mellan en 

fjärdedel och en sjättedel av den totala produktionskostnaden. Den mindre del av 

produktionskostnaden som markkostnaden utgör påverkas alltså enbart lite, enligt det förda 

resonemanget. Sammantaget kan man konstatera att antagandet om konstant markpris inte borde 

minska studiens tillförlitlighet nämnvärt. 

Ett liknande resonemang kan föras kring anskaffningskostnaden, som är den andra delen av 

produktionskostnaden. Eftersom att insatsvaror och arbetskraft, i motsats till mark, inte finns i 

begränsad kvantitet och dessutom sannolikt har alternativa användningsområden som är ungefär 

lika lönsamma är det rimligt att anta att priset på dessa inte varierar med nyproduktionsgraden. 

Insatsvarorna kan exempelvis användas till att bygga annat än hus och även användas i andra 

länder. Likt insatsvarorna kan arbetskraften troligtvis användas till annat än byggnation av 

bostadsrätter. Detta resonemang är i enlighet med det antagande som använts i vår modell.  

4.2.2. Samma pris för äldre som för nyproducerade bostadsrätter   

I uppsatsen görs antagandet att de nyproducerade bostadsrätterna kan säljs till samma pris som 

äldre bostadsrätter. Detta är ingen självklarhet och bör därför diskuteras. 

Något som stärker antagandet är det faktum att nya som äldre bostadsrätter uppfyller samma 

grundläggande behov, d.v.s. någonstans att bo. Man kan tänka sig att köpare av nyproducerade 

bostadsrätter är ute efter vissa specifika egenskaper, som t.ex. modern standard. Dessa 

egenskaper går även att få tag på i äldre bostadsrätter, förutsatt att dessa är nyrenoverade. För 

dessa renoverade bostadsrätter skulle köparna alltså ha lika hög betalningsvilja. På samma sätt 

finns egenskaper hos äldre bostadsrätter, såsom viss byggnadsstil, som vissa köpare föredrar och 

därmed har en högre betalningsvilja för. Det går att bygga nya hus i gammal stil, som därmed 

också uppfyller dessa köpares önskemål. Det är alltså inte de nyproducerade eller de äldre 

bostadsrätterna i sig som efterfrågas utan snarare de egenskaper som boendets ålder medför. 

Detta resonemang talar för att antagandet om samma pris för äldre och nyproducerade 

bostadsrätter inte minskar studiens tillförlitlighet. 
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4.2.3. Progressivitetssats  

Vi har gjort beräkningar som baseras på att avskrivningsbeloppen, innan övergången till raka 

avskrivningar, årligen ökat med mellan noll och fyra procent. Kunniga på området har informerat 

oss om att progressivitetssatserna vanligen ligger runt två till tre procent. Vi har i denna studie 

alltså täckt upp för de vanligaste satserna, samt satser som avviker något från dessa.  

Man kan genom att studera de presenterade diagrammen i uppsatsens empiridel konstatera att 

progressivitetssatsen är den faktor som har störst påverkan på resultaten. Detta begränsar inte 

studiens relevans eftersom beräkningarna görs med flera progressivitetssatser. Exempelvis ses att 

första årets avskrivningsbelopp för en genomsnittlig nyproducerad bostadsrätt i Stor-Stockholm, 

med raka avskrivningar skulle vara 316 kr/kvm, och med fyra procents progressivitetssats skulle 

vara 26 kr/kvm. Detta innebär att de bostadsrättsföreningar som tidigare använt en hög 

progressivitet kommer att påverkas mest av övergången till raka avskrivningar.  
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5. Analys 

5.1. När är progressiva avskrivningar en förutsättning för nyproduktion? 

Givet det resultat som presenteras under Figur 3.4.1 och Tabell 3.4.1 så kommer vi fram till att 

det inte ens idag (vilket representeras av de värden där vi antar att man redan tidigare skrivit av 

med rak metod) är lönsamt med nyproduktion av bostadsrätter i Stor-Göteborg och Stor-Malmö, 

samt endast marginellt lönsamt att producera i Stor-Stockholm. Att det är mer lönsamt med 

nyproduktion i Stor-Stockholm beror på det högre marknadspriset som gäller i denna region. De 

värden vi använt oss av är genomsnitt över dessa regioner och man kan tänka sig att motsvarande 

värden för enskilda bostadsrätter avviker från dessa genomsnitt. Detta kan förklara varför det 

trots de resultat vi kommit fram till ändå finns viss nyproduktion i nämnda regioner. I 

extremfallet har våra beräkningar visat att producenter av bostadsrätter vid en övergång från 

avskrivningar med fyra procents progressivitet till raka avskrivningar kommer göra förluster som 

nästan är lika stora som anskaffningskostnaden av nyproducerade bostadsrätter. Detta kan inte 

med säkerhet sägas leda till att nyproduktionen upphör helt, eftersom det kan finnas lokala 

skillnader i marknadspris som gör att det på vissa ställen ändå kan vara lönsamt.  

Vid en större avgiftsökning på bostadsrättmarkaden, såsom den vi kommit fram till, får man 

sannolikt en extern effekt där efterfrågan på andra bostadsformer ökar. Detta innebär i sin tur att 

priserna på dessa andra bostadsformer, d.v.s. priserna på substitut, höjs. Den prisminskning vi 

har kommit fram till gäller då vi isolerat bostadsrättsmarknaden och inte tar hänsyn till 

förändringar på substitutmarknaderna. I verkligheten är bostadsrättsmarkaden inte isolerad och 

därmed kommer priserna på substitutmarknaderna sannolikt att höjas med övergången till raka 

avskrivningar för bostadsrättsföreningar. En del av effekten som de höjda avgifterna innebär 

kommer därmed att drabba substitutmarknaderna snarare än marknaden för bostadsrätter.    

Således borde inte den verkliga prisminskningen på bostadsrättsmarknaden vara riktigt lika stor 

som den framräknade.  
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För att underlätta förståelsen för kommande resonemang presenteras Figur 2.1 ännu en gång.  

 

Figur 2.1. Bostadsmarknadens reaktion vid en efterfrågeminskning 

 

Enligt teorin, se Figur. 2.1, hamnar marknadspriset på bostadsrätter på lång sikt alltid i nivå med 

marginalkostnaden för nyproduktion. En kraftig prisminskning, som vårt resultat visar, skulle 

innebära att marknadspriset understiger marginalkostnaden. Med detta som grund kan man tänka 

sig att vissa köpare är villiga att betala ett pris som överstiger det marknadspris som vi i 

modellen räknat fram eftersom att de tror på en långsiktig prisuppgång, vilket stöds av teorin. 

Detta skulle innebära att den verkliga prisminskningen inte blir så stor som den prisminskning vi 

i denna i studie kommit fram till. För att det ska finnas en långsiktig prisökning gäller att 

marknadspriset inte är lägre i den nya jämvikten (E2 i Figur 2.1) än vad det är efter övergången 

till raka avskrivningar (E1 i Figur 2.1). Givet diskussionen i avsnitt 4.2.1 torde inte markpriset 

påverkas i någon större utsträckning och därför kan man tänka sig att resonemanget i detta stycke 

är rimligt. 

Med ett lägre marknadspris kommer även den i avsnitt 4.1.1 nämnda kontantinsatsen att sjunka. 

En lägre kontantinsats gör att fler människor har möjlighet att köpa bostadsrätt. Med andra ord 

skulle prisminskningen som denna studie implicerar öka antalet potentiella köpare och därmed 



32 

förskjuta efterfrågekurvan i Figur 2.1 utåt. Sammantaget skulle detta innebära att priset vid 

övergången till raka avskrivningar inte sjunker lika mycket som studiens resultat visar.  

En osäkerhetsfaktor i modellen är den ekonomiska livslängden, alltså avskrivningstiden. I 

beräkningarna har huvudsakligen 100 års avskrivningstid använts. Dock görs en enklare 

jämförelse av den relativa prisminskningen vid en tidshorisont på sju år, där resultatet med 100 

års avskrivningstid jämförs med motsvarande resultat för 50 års och 200 års avskrivningstid. Vid 

låga progressivitetssatser varierar skillnaderna i resultat vid olika avskrivningstider marginellt, 

medan skillnaderna tvärtom blir stora då höga progressivitetssatser används. Det är tydligt att en 

kort avskrivningstid ger större prisförändringar. Detta beror på att avgiftsskillnader långt fram i 

tiden är mindre betydande för resultatet eftersom de nuvärdesdiskonteras och skillnaden mellan 

raka och progressiva avskrivningsbelopp blir relativt stor under de första åren vid kort 

avskrivningstid. Då beräkningarna i uppsatsen bygger på ett antagande om en generell 

avskrivningstid på 100 år är resultatet inte generaliserbart till andra avskrivningstider. Dock har 

vi genom jämförelsen av olika avskrivningstider visat på hur olika avskrivningstider påverkar 

resultatet. Trots att påverkan från förändringar i variabeln i vissa fall kan te sig mer än marginell 

pekar ändå resultatet oavsett avskrivningstid i samma riktning. 

De framtagna resultaten visar på att en övergång från progressiva till raka avskrivningar skulle 

göra produktion av nya bostadsrätter olönsamt. De framtagna förlusterna är så pass stora att 

marknadspriset för bostadsrätter måste öka markant för att nyproduktion åter ska bli lönsamt. I 

detta avsnitt presenteras ett antal argument för att effekten inte borde bli fullt lika stor som 

framräknat. Dessa argument är dock inte av en så pass betydande grad att de gör studiens resultat 

irrelevant. Man kan således säga, som studien implicerar, att nyproduktionen av bostadsrätter bör 

upphöra eller starkt minska med en övergång från progressiva till raka avskrivningar. Denna 

effekt är främst beroende av vilka progressivitetssatser som innan övergången använts i 

bostadsrättsföreningarna. 

Att det inte längre kommer vara lönsamt med nyproduktion av bostadsrätter är en kortsiktig 

effekt av att marknaden befinner sig i punkten E1 i Figur 2.1. På lång sikt hamnar man i E2 då 

bostadsbeståndet förslitits till den grad att marknadspriset nått den nivå där det åter är lönsamt att 

producera nya bostadsrätter. Att vi i beräkningarna gjort antagandet att markkostnaden, och 

därmed marginalkostnaden, är konstant är endast en förenkling som underlättat beräkningarna. I 
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det långsiktiga perspektivet gäller inte denna förenkling och marginalkostnaden torde alltså i 

punkten E2 vara lägre än vad som antas på kort sikt, d.v.s. E0 och E1. På lång sikt borde 

marknaden nå en jämvikt där marknadspriset och bostadsbeståndet är lägre än innan övergången 

till raka avskrivningar. Denna jämnviktspunkt är bara en teoretisk härledning och var den hamnar 

beror på efterfrågans priselasticitet, d.v.s. lutningen på efterfrågekurvan D1 i Figur 2.1. 

Priselasticiteten ligger inte inom ramen för denna studie och därmed kan vi endast uttala oss 

approximativt om den långsiktiga jämnvikten.    

5.2. Skillnader mellan olika regioner  

Resultaten skiljer sig i vissa avseenden åt mellan de studerade regionerna. I andra avseenden är 

resultaten likvärdiga. Sett till avgiftsskillnad och prisminskning har regionerna liknande värden. 

Gällande relativ prisminskning och differensen mellan marknadspriset och produktionskostnaden 

kan mer påtagliga regionala skillnader ses. 

De tre variabler i modellen som skiljer sig åt mellan regionerna är de två komponenterna i 

produktionskostnaden, anskaffningskostnad och markkostnad, samt marknadspris. Det är i de fall 

då marknadspriset är en variabel i beräkningarna som de påtagliga regionala skillnaderna uppstår 

i resultatet. Detta beror på att regionala skillnader i marknadspriser är förhållandevis stora 

jämfört med de regionala skillnaderna i produktionskostnadens komponenter. Som ses i avsnitt 

3.1 skiljer sig marknadspriset ungefär 22000 kr/kvm mellan Stor-Stockholm och Stor-Malmö. 

Både mark- och anskaffningskostnaderna skiljer sig bara med cirka 5000 kr/kvm mellan Stor-

Stockholm och Stor-Malmö. I alla dessa fall ligger Stor-Göteborg ungefär mitt emellan värdena 

för Stor-Stockholm och Stor-Malmö. 

Gällande beräkningarna av de absoluta avgifts- och prisskillnaderna kan resultaten troligtvis 

generaliseras till att i viss mån även gälla andra regioner än de vi studerat. Detta eftersom 

resultatet av dessa beräkningar inte verkar påverkas nämnvärt av regionala skillnader. 

Marknadsprisets storlek har däremot stor inverkan på lönsamheten av nyproduktion i modellen. I 

landets övriga regioner är marknadspriserna ofta lägre än i storstadsregionerna och därför kan 

man tänka sig att effekterna av en övergång till raka avskrivningar skulle vara ännu större där. 
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6. Slutsats 

Enligt de antaganden och den modell som gjorts i denna studie kan slutsatsen dras att de 

progressiva avskrivningarna på kort sikt är en förutsättning för nyproduktion. De framtagna 

resultaten visar starkt på olönsamhet vid nyproduktion av bostadsrätter vid användning av rak 

avskrivningsmetod. Det finns ett antal omständigheter som tyder på att den verkliga effekten blir 

mildare än vad resultatet visar.  

På lång sikt är däremot inte progressiva avskrivningar en förutsättning för nyproduktion. 

Förslitningen av bostäder kommer göra att marknaden på lång sikt når en ny jämvikt där 

nyproduktion åter är lönsamt. I denna jämvikt är såväl marknadspris som bostadsbestånd lägre än 

i utgångspunkten, d.v.s. innan övergången till raka avskrivningar. 

Uppsatsen presenterar beräkningar och resultat som bygger på indata bestående av 

genomsnittliga värden. Det finns troligtvis enskilda fall där värdena avviker från genomsnittet 

och därmed kan det trots studiens resultat finnas fall där en övergång till raka avskrivningar inte 

påverkar nyproduktionen nämnvärt. 

Studien visar på att det finns regionala skillnader i effekterna av en övergång till raka 

avskrivningar. Dessa blir relativt sett mindre ju högre marknadspriset för bostadsrätter är innan 

övergången. Sannolikt är effekterna ännu större för övriga regioner i Sverige eftersom 

marknadspriserna där generellt är lägre än i de regioner vi studerat.  
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7. Förslag till fortsatta studier 

Efter att ha genomfört en studie som analyserar regionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och 

Stor-Malmö skulle vi vilja föreslå studier av landets övriga regioner m.h.a. den modell som vi 

tagit fram. Detta kräver dock att indata finns tillgänglig för dessa övriga regioner, vilket för oss 

varit svårt att få tag på. Vidare vore det intressant att utveckla modellen till att innehålla färre 

förenklingar. Man skulle t.ex. kunna ta fram en mer exakt siffra på hur länge svenskar i 

genomsnitt bor i en bostadsrätt för att på så sätt komma fram till vilken tidshorisont som man bör 

bygga beräkningarna på.  

Vi skulle även vilja ge förslag på att genomföra en studie där man tittar på de enskilda 

nyproduktionsprojekten i en viss region. Detta för att få en mer exakt bild av verkligheten än vad 

som fås genom användning av genomsnittssiffror. Slutligen vore det intressant med en studie 

som analyserar de samhällsekonomiska effekterna av en övergång till raka avskrivningar, 

eftersom vi enbart tittat på vad som händer med priset.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Programkod Matlab 
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Bilaga 2 – Variabellista 

 

Ap =  nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad  avgift/kvm vid progressiva  

  avskrivningar 

Ar =  nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad  avgift/kvm vid raka   

  avskrivningar 

Crp =  nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad  räntekostnad/kvm vid   

  progressiva avskrivningar 

Crr =  nuvärdesdiskonterad över tidshorisonten summerad  räntekostnad/kvm vid raka  

  avskrivningar  

Crx  =  räntekostnad/kvm, x=p vid progressiva avskrivningar och x=r vid raka   

  avskrivningar   

M   =  markpris/kvm 

Px  =  marknadspris/kvm, x=p vid progressiva avskrivningar och x=r vid raka   

  avskrivningar   

r  =  diskonteringsränta 

ta  =  ekonomisk livslängd (avskrivningstid)  

th = tidshorisont  

xpn  =  avskrivning/kvm år n med progressiva avskrivningar 

xrn = avskrivning/kvm år n med raka avskrivningar 

Y   =  anskaffningskostnad/kvm 

α   =  progressivitetssats 

∆A = nuvärdesdiskonterad total avskrivningsdifferens/kvm 

∆P = prisförändring vid övergång till raka avskrivningar  
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Bilaga 3 – Data över första årets avskrivning  

 

Första årets avskrivning, xp1, enligt data i avsnitt 3.1 och beräkningsgång enligt 3.2. Värdena är 

avrundade till närmaste heltal och i enheten kr/kvm.  

 

Stor-Stockholm 

Progressivitet: xp1: 

rak avskrivning (0 %) 316 

1 % 185 

2 % 101 

3 %  52 

4 %  26 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet: xp1: 

rak avskrivning (0 %) 285 

1 % 167 

2 % 91 

3 %  47 

4 %  23 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet: xp1: 

rak avskrivning (0 %) 266 

1 % 156 

2 % 85 

3 %  44 

4 %  21 
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Bilaga 4 – Data över avgiftsförändring 

 

Nuvärdesdiskonterad total avgiftsförändring/kvm enligt data i avsnitt 3.1 och beräkningsgång 

enligt avsnitt 3.2. Värdena är avrundade till närmaste heltal och beräknade i enheten kr/kvm. 

Stor-Stockholm 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 251 414 510 562 

5 0 596 988 1223 1352 

7 0 804 1341 1666 1846 

10 0 1089 1829 2283 2540 

20 0 1820 3127 3974 4485 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 227 374 460 507 

5 0 537 892 1104 1221 

7 0 726 1211 1503 1666 

10 0 983 1650 2060 2292 

20 0 1643 2822 3586 4042 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 211 348 429 472 

5 0 501 831 1028 1137 

7 0 676 1128 1400 1552 

10 0 915 1537 1919 2135 

20 0 1530 2628 3340 3765 
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Bilaga 5 – Data över prisförändring 

 

Prisförändring vid övergång till raka avskrivningar enligt data i avsnitt 3.1 och beräkningsgång 

enligt avsnitt 3.3. Värdena är avrundade till närmaste heltal och beräknade i enheten kr/kvm. 

Stor-Stockholm 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 -5901 -9725 -11972 -13189 

5 0 -5776 -9586 -11864 -13118 

7 0 -5693 -9493 -11789 -13068 

10 0 -5586 -9351 -11675 -12989 

20 0 -5158 -8860 -11261 -12693 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 -5325 -8776 -10804 -11903 

5 0 -5212 -8651 -10706 -11838 

7 0 -5137 -8567 -10639 -11793 

10 0 -5025 -8439 -10536 -11722 

20 0 -4655 -7996 -10162 -11454 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 0 -4960 -8174 -10063 -11087 

5 0 -4855 -8058 -9972 -11027 

7 0 -4785 -7980 -9910 -10984 

10 0 -4681 -7860 -9814 -10918 

20 0 -4336 -7448 -9466 -10669 
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Bilaga 6 – Data över relativ prisförändring 

 

Relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år enligt data i avsnitt 3.1 och beräkningsgång 

enligt avsnitt 3.3. Värdena är avrundade till närmaste heltal. 

Stor-Stockholm 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Relativ prisförändring: 0 % -14 % -23 % -29 % -32 % 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Relativ prisförändring: 0 % -18 % -30 % -37 % -41 % 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Relativ prisförändring: 0 % -25 % -42 % -52 % -58 % 
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Bilaga 7 – Data över prisförändringens beroende av avskrivningstid 

 

Absolut och relativ prisförändring vid en tidshorisont på 7 år och avskrivningstid på 50 år (första 

tabellen under varje rubrik) respektive 200 år (andra tabellen under varje rubrik), enligt data i 

avsnitt 3.1 och beräkningsgång i avsnitt 3.3. Prisförändringarna är avrundade till heltal och den 

absoluta prisförändringen är beräknad i enheten kr/kvm. 

Stor-Stockholm 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -5790 -10730 -14834 -18160 

Relativ prisförändring:  0 % -14 % -26 % -36 % -44 % 

 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -4844 -6596 -7059 -7162 

Relativ prisförändring:  0 % -12 % -16 % -17 % -17 % 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -5225 -9683 -13387 -16389 

Relativ prisförändring:  0 % -18 % -34 % -47 % -57 % 

 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -4371 -5952 -6370 -6463 

Relativ prisförändring:  0 % -15 % -21 % -22 % -22 % 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -4867 -9019 -12469 -15265 

Relativ prisförändring:  0 % -26 % -48 % -66 % -81 % 

 

Progressivitet:  Rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Prisförändring: 0 -4072 -5544 -5934 -6020 

Relativ prisförändring:  0 % -22 %  -29 % -31 % -32 % 
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Bilaga 8 – Data över nyproduktionens lönsamhet 

 

Differensen mellan det nya marknadspriset och produktionskostnaden enligt data i avsnitt 3.1 

och beräkningsgång enligt avsnitt 3.4. Värdena är avrundade till närmaste heltal och beräknade i 

enheten kr/kvm. 

Stor-Stockholm 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 1709 -4192 -8016 -10263 -11480 

5 1709 -4067 -7877 -10155 -11409 

7 1709 -3984 -7784 -10080 -11359 

10 1709 -3877 -7642 -9966 -11280 

20 1709 -3449 -7151 -9552 -10984 

 

Stor-Göteborg 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 -8110 -13435 -16886 -18914 -20013 

5 -8110 -13322 -16761 -18816 -19948 

7 -8110 -13245 -16677 -18749 -19903 

10 -8110 -13135 -16549 -18646 -19832 

20 -8110 -12765 -16106 -18272 -19564 

 

Stor-Malmö 

Progressivitet: rak avskrivning (0 %) 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tidshorisont:      

2 -13314 -18274 -21488 -23377 -24401 

5 -13314 -18169 -21372 -23286 -24341 

7 -13314 -18099 -21294 -23224 -24298 

10 -13314 -17995 -21174 -23128 -24232 

20 -13314 -17650 -20762 -22780 -23983 

 


