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Abstract	

A Swedish municipal land allocation can be regarded as an option for a developer to purchase 
municipal land. This study investigates and analyses the various processes that lead to the 
availability of land for housing developers via municipal land allocations in Stockholm 
County. The study examines partly a municipal perspective, which deals with the actual 
allocation of land. In addition, a housing developer’s perspective is investigated, which deals 
with different corporate allocations.  
 
The study includes a literature study, a content analysis based on a unique dataset based on 
secondary data from municipalities, and hypothesis testing using chi-squared tests. The 
literature study investigates land allocations in a historical context, then how the process is 
considered today, both from a national and an international perspective. Secondary data for 
the content analysis consists of information about all land allocations in eleven municipalities 
in Stockholm County between the years 2015-2017. The information is obtained after contact 
with the municipalities in question. The study regards land allocations as directly comparable 
observations. The land allocations are divided into direct and tender allocations. Hypothesis 
testing using chi-squared tests has been conducted to test different hypotheses about which 
types of companies that get different types of land allocations.  
 
The study shows that municipalities work differently with land allocations. Municipalities 
have different conditions that emerge in different ways of working. Tender allocations have 
higher land prices than direct allocations, which may mean different things. “Game rules” in 
tender allocations are both unclear and unpredictable. They are unclear because of a total use 
of a large amount of assessment criteria in relation to the number of land allocations. They are 
unpredictable because of the lack of weighted criteria, with specified points or percentages, in 
only half of the cases. Price is generally assessed as the most important criterion in tender 
allocations. Different types of companies are different successful in different types of 
allocations. Turnover and listing have statistically significant impact on this. Public utility 
companies are awarded more land allocations than others, but in a historical context, they are 
assigned fewer apartments compared to previous decades in the late 1900s. Large companies 
act irrationally with tender allocations. Many housing developers show short-term interest in 
land allocations, where two out of three have never been awarded any land. 
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Sammanfattning	

En kommunal markanvisning kan liknas vid ett OPS-liknande förhållande mellan kommun 
och bostadsutvecklare, där den senare kan betraktas ha en option att få köpa kommunal mark. 
Arbetet undersöker och analyserar de olika processer som leder fram till att bostadsutvecklare 
får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. Studien undersöker 
dels ett kommunalt perspektiv, vilket behandlar själva tilldelningen av mark. Därutöver 
undersöks också bostadsutvecklarnas perspektiv, vilket behandlar olika företags tilldelningar. 
 
Studien innefattar en litteraturstudie, en innehållsanalys utifrån ett unikt dataset som baseras 
på sekundärdata från kommuner, samt hypotesprövning med hjälp av chi-två-test. 
Litteraturstudien undersöker markanvisningar i en historisk kontext, därefter hur 
markanvisningsprocessen betraktas idag både ur ett nationellt och ett internationellt 
perspektiv. Sekundärdata till innehållsanalysen består av information kring samtliga tilldelade 
markanvisningar i elva kommuner i Stockholms län mellan åren 2015-2017. Informationen är 
hämtad efter kontakt med kommunerna ifråga. Studien betraktar markanvisningar som direkt 
jämförbara observationer. Markanvisningarna är indelade i direkt- och anbudsanvisningar. 
Hypotesprövning med hjälp av chi-två-test har genomförts för att testa olika uppställda 
hypoteser om vilka typer av företag som tilldelats vilken typ av markanvisning. 
 
Studien visar att kommuner arbetar på olika sätt när de tilldelar markanvisningar. Kommuner 
har olika förutsättningar som utmynnar i olika arbetssätt. Anbudsanvisningar har högre 
markpris än direktanvisningar, vilket kan bero på olika saker. Spelregler i anbudsanvisningar 
är både otydliga och oförutsägbara. Otydligheten beror främst på att en stor mängd 
bedömningskriterier har använts i förhållande till antalet anvisningar. Oförutsägbarheten är 
främst ett resultat av att bedömningskriterierna har haft en tydlig viktning, med angiven poäng 
eller procent, i endast hälften av fallen. Pris bedöms generellt som det viktigaste 
bedömningskriteriet i anbudsanvisningar. Olika typer av företag är olika framgångsrika i olika 
typer av markanvisningar. Omsättning och börsnotering har statistisk signifikant påverkan på 
detta. Allmännyttiga företag tilldelas fler markanvisningar än andra, men i en historisk 
kontext tilldelas de som grupp färre lägenheter jämfört med tidigare decennium på sent 1900-
tal. Stora företag agerar irrationellt vid anbudsanvisningar. Många bostadsutvecklare visar 
kortsiktigt intresse för markanvisningar, där två av tre aktörer aldrig fått någon mark.  
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1. Inledning	

1.1 Bakgrund	
I april år 2017 presenterade SCB en nationell befolkningsprognos med en förväntad 
befolkningsökning (SCB, 2017), samtidigt som det nationella byggandet de föregående åren 
inte ökade tillräckligt för att svara mot behoven (Boverket, 2017). Kombinationen av dessa 
två faktorer ledde till att Boverket samma år reviderade sin ett år tidigare genomförda 
nationella byggbehovsprognos till 600 000 nya bostäder fram till år 2025. 320 000 av dessa 
bedöms behövas redan år 2020, vilket betyder en genomsnittlig årstakt om 80 0001 under de 
närmaste åren.  
 
För att kunna klara av dessa mål så menar Boverket att byggtakten måste öka för att möta den 
beskrivna befolkningsökningen och det underskott som uppstått (Fastighetsnytt, 2018). För att 
göra det så fyller Stockholms län en viktig roll, där behovet av bostäder är stort (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2017). Därför är det av värde att veta att Länsstyrelsen i Stockholms län 
anser att det är brist på bostäder i alla kommuner i länet. Det här har lett till en situation där 
samma Länsstyrelse poängterar vikten av att kommunerna behöver ha en god 
planeringsberedskap. Det här beskrivs som ”kommunernas verktyg för bostadsförsörjning”, 
och innebär att kommuner har en aktuell översiktsplan, aktuella riktlinjer för 
bostadsförsörjning och för markanvisningar samt en resurs- och organisationsberedskap. Allt 
detta beskrivs sammantaget ge förutsättningar för marknaden att fungera och agera för att 
bostäder ska kunna byggas. 
 
En delkomponent i vad som beskrivs som god planeringsberedskap är således riktlinjer för 
markanvisningar. Ett sätt för kommuner att dela ut mark för kommande exploatering, och 
därmed arbeta för att nå Boverkets mål, är att arbeta med just markanvisningar. En 
markanvisning innebär att en bostadsutvecklare får rätt till att ensam, under en viss tid och 
givet vissa villkor, förhandla med kommunen om att förvärva ett markområde som ska 
bebyggas i ett senare skede (Kalbro och Lindgren, 2018). Själva överföringen av marken sker 
först när förhandlingen mellan de två parterna lett till en detaljplan, som bostadsutvecklaren 
åtar sig att genomföra. 
 
Den här situationen gör det värdefullt att titta närmare på de markanvisningar som faktiskt 
delats ut under de senaste åren i Stockholms län. Detta arbete visar information kring vilka 
bostadsutvecklare som har blivit tilldelade markanvisningar mellan åren 2015-2017, och 
försöker med tillhörande information analysera hur företag får tillgång till mark. 
 
 
 

																																																								
1 SOU 2018:35 ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” beskriver dock att Sveriges 
befolkning har möjlighet att efterfråga färre bostäder än Boverkets beräknade bostadsbehov, 
knappt 50 000 bostäder både 2018 och 2019. Detta efter att hänsyn tagits till 
betalningsförmåga och preferenser. 
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1.2 Syfte/frågeställning	
Syftet med arbetet är att undersöka och analysera de olika processer som leder fram till att 
bostadsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. 
 
Målet år primärt att skapa en djupare förståelse för ämnet, och för hur bostadsutvecklare kan 
arbeta för att bli tilldelade markanvisningar. För att kunna genomföra detta har följande två 
delar undersökts: 
 

• Kommuners fördelning av markanvisningar 
• Vilka bostadsutvecklare får vilken typ av markanvisningar? 

 

1.3 Avgränsning	
Studiens resultat betraktar markanvisningar som direkt jämförbara observationer och tar 
därmed ingen hänsyn till att flera anvisningar tilldelas på liknande vis i ett och samma projekt. 
Det tas inte heller någon hänsyn till vilka företag som tilldelats markanvisningar, så länge 
markanvisningen behandlar bostäder. Detta innebär att företag som inte för allmänheten ses 
som bostadsutvecklare, men som ändå tilldelats en markanvisning för bostäder, inräknas. Det 
betyder också att alla företag inom joint ventures, det vill säga projekt där aktörer går samman 
i ett gemensamt aktiebolag, medräknas på samma sätt. Även om det kan tänkas att mindre 
arbetsbörda kan ligga på en aktör om fler är involverade, och att kostnaden för ett anbud 
anpassas därefter. Ett företags deltagande i en markanvisning betraktas således endast som 
just ett deltagande i en markanvisning, vilken jämförs med andra företags deltaganden.  
 
Studien tar inte någon hänsyn till i vilket skede som de olika markanvisningarna har tilldelats, 
men däremot har de markanvisningar som avser förlängning av tidigare tilldelning 
försummats. De bostadsutvecklare som efter inbjudan har tackat nej till att delta i 
jämförelseförfaranden har också försummats vid beräkning av antal avslag. Arbetet tar inte 
heller någon hänsyn till de markanvisningar som en bostadsutvecklare vid ett senare tillfälle 
har återlämnat. Vidare exkluderar arbetet ett fåtal tilldelade markanvisningar, där befintliga 
byggnader har varit en del av två markanvisningar samt ett fåtal fall där marköverlåtelseavtal 
har skett omedelbart utan tidigare markanvisning. Det redogörs ej heller för några allmänna 
policyrekommendationer i slutsatserna. 
 

1.4 Centrala	begrepp	
Termen bostadsutvecklare används för att beskriva företag som har fastighetsutveckling av 
bostäder som sin huvudsakliga verksamhet, men beskriver också företag som endast har 
fastighetsutveckling av bostäder som en del av sin verksamhet. Ordet avser här en aktör som i 
praktiken både kan vara den som beställer och den som utför arbete med egen personal. I 
studiens litteraturstudie refereras det till annan litteratur som använt sig av orden byggherre 
och fastighetsutvecklare. Benämningen byggherre kan betyda att ett företag endast är 
”beställare”, där andra företag är entreprenörer som bygger själva husen (Lind, 2017). En 
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fastighetsutvecklare kan däremot vara den som både beställer samt utför arbetet med egen 
personal. 
 

1.5 Disposition	
Kapitel 1 är en introduktion till examensarbetet. Först beskrivs en bakgrund som motiverar 
varför studien genomförts. Därefter presenteras syfte och frågeställning samt avgränsningar 
tillhörande arbetet.  
 
Kapitel 2 beskriver relevant teori i ämnet. Kapitlet behandlar markanvisningsprocessen samt 
ekonomisk teori kopplad till denna. Här är markpriser ett centralt begrepp, där avsnittet syftar 
till att bidra till förståelse för vad som ligger bakom att en bostadsutvecklare är beredd att 
betala en viss summa pengar för mark. 
 
Kapitel 3 behandlar metod. Inledningsvis presenteras bakgrunden till en litteraturstudie, 
därefter en innehållsanalys utifrån sekundärdata hämtad från kommuner. Slutligen beskrivs 
det att hypotesprövning har genomförts med hjälp av chi-två-test. 
 
Kapitel 4 behandlar själva litteraturstudien, tidigare nämnd med bakgrund i kapitel 3. 
 
Kapitel 5 beskriver resultatet från innehållsanalysen utifrån sekundärdata hämtad från 
kommuner i en enskild deskriptiv underrubrik, och hypotesprövningen med hjälp av chi-två-
test i en andra enskild underrubrik, tidigare nämnda med bakgrund i kapitel 3. Den första, 
deskriptiva, delen behandlar både ett kommunalt perspektiv kring markanvisningar samt ett 
bostadsutvecklarperspektiv. Det görs också uppdelningar mellan Stockholm stad som ensam 
kommun, och de övriga kommunerna exklusive Stockholm stad. Detta är genomfört för att ge 
en så representativ bild av verkligheten som möjligt.  
 
Kapitel 6 består av en analys och diskussion utifrån underlaget från teori, litteraturstudie, 
innehållsanalys utifrån sekundärdata och hypotesprövning, alla tidigare nämnda. Kapitlet 
ligger till grund för att dra slutsatser och ge förslag för vidare arbete i nästkommande kapitel. 
 
Kapitel 7 beskriver slutsatser och områden för vidare arbete. Kapitlet utgår från den analys 
och diskussion som genomförts i kapitel 6. Ingen ny information presenteras i kapitlet.  
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2. Teori	
Nedan följer en teoretisk del som beskriver markanvisningsprocessen, samt ekonomisk teori 
kopplad till denna. Här är markpriser ett centralt begrepp, där avsnittet syftar till att bidra 
till förståelse för vad som ligger bakom att en bostadsutvecklare är beredd att betala en viss 
summa pengar för mark. 
 

2.1 Markanvisningsprocessen	
Förutsättningarna för varje bostadsutvecklingsprojekt ser olika ut, där planering och 
plangenomförande behöver anpassas till respektive situation. En bostadsutvecklares 
markanskaffning kan ske på olika sätt, och brukar delas in i fyra olika typfall (Kalbro och 
Lindgren, 2018). Det som skiljer dem åt är dels tidpunkten, tidigt eller sent, som marken 
anskaffas och dels från vem, kommunen eller privat aktör, den anskaffas. Kommunala 
markanvisningar är endast aktuellt i de två fallen där kommunen äger mark. Skillnaden 
mellan dessa två fall är att bostadsutvecklaren i ena fallet inte medverkar aktivt i 
detaljplanearbetet, men tar i det andra fallet fram detaljplanen gemensamt med kommunen. 
Den här skillnaden leder till att markanvisningen kan genomföras på olika sätt.  
 
En markanvisning kan för bostadsutvecklaren betraktas som en option att få köpa kommunal 
mark, och kan därmed återlämnas om aktören inte vill fullfölja förvärvet (Kalbro och 
Lindgren, 2018). Under viss tid och på vissa villkor får aktören förhandla med en kommun. 
Markanvisningen är begränsad till ett markområde som kommunen äger, och bebyggs i ett 
senare skede efter att man kommit överens om förutsättningarna för genomförande av 
exploatering. En markanvisning innebär en ensamrätt för en bostadsutvecklare att förhandla 
med kommunen. Därför kan en aktör spendera både tid och resurser på ett sådant projekt utan 
att behöva oroa sig för att kommunen inte har något intresse av att projektet utförs, eller att 
kommunen förhandlar med någon annan om samma markområde. 
 
Syftet med en markanvisningsförhandling är att bostadsutvecklaren och kommunen ska bli 
nöjda med utformningen av ett bebyggelseprojekt, samtidigt som företaget ska vilja betala ett 
pris som kommunen begär (Caesar et al. 2013). Målet är således att processen ska leda fram 
till en detaljplan och en marköverföring.  
 
Planläggningen kan se olika ut i olika fall, där kommunens och bostadsutvecklarens 
kombinerade ansvar påverkas mycket av det som förhandlingen innefattar (Caesar et al. 
2013). En viktig faktor här är tidsaspekten för när markanvisningen sker i 
detaljplaneprocessen. Om det sker en sen anvisning så diskuteras i huvudsak bara markpris 
och genomförande, medan en tidig anvisning leder till fler moment av förhandling. Alla 
former av markanvisningar är dock normalt tidsbegränsade, ofta till två års tid. Om tiden går 
ut kan kommunen genomföra en ny markanvisning, och är inte längre bunden till 
bostadsutvecklaren. Det är vanligt att tiden förlängs i fall där de inblandade aktörerna tycker 
att samarbetet fungerar. Ibland ligger det utanför företagets kontroll när denna tidsgräns 
överskrids på grund av till exempel en försenad detaljplaneprocess. 
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För att nå en bekräftelse av att kommunen valt en specifik bostadsutvecklare så skrivs ett 
markanvisningsavtal mellan parterna (Caesar et al. 2013). Det avtalet beskriver både generella 
och specifika villkor för bebyggelseprojekt. De förstnämnda framgår ofta i kommunens så 
kallade markanvisningspolicy, och berör normalt bland annat markanvisningens 
tidsbegränsning, och förutsättningar för kommunen att återta en markanvisning inom 
tidsbegränsningen. Vanligen beskrivs det också att bostadsutvecklaren ska stå för alla 
kostnader under detaljplaneprocessen. Specifika villkor kan istället beskriva till exempel 
upplåtelseform för ett projekts bostäder. 
 
Kommuner kan använda sig av både informella och formella kriterier när de tilldelar 
markanvisningar (Caesar et al. 2013). De sistnämnda framgår normalt i kommuners 
markanvisningspolicy, medan de tidigare inte beskrivs i något kommunalt styrdokument. 
Formella kriterier innefattar främst bostadsutvecklarens ekonomiska ingångsvärde till 
projektet, men också bland annat arbetet med detaljplan och efterföljande byggnation. 
Informella kriterier handlar om att till exempel en bostadsutvecklare förväntas acceptera 
markanvisningar i sämre lägen för att i ett senare skede få mark i attraktiva lägen. Det kan 
också handla om att en företaget uppför hyresbostäder för att skapa förutsättningar för att 
senare tilldelas anvisningar för bostadsrättslägenheter. På samma sätt kan uppförande av 
bostäder i ett dåligt marknadsläge betraktas som ett slags ansvarstagande som i slutändan 
belönar sig informellt.  
 
Det finns idag inga lagregler för hur markanvisningar ska fördelas, vilket innebär att 
kommuner har stort utrymme till att utforma egna metoder, vilka också benämns på olika sätt 
i praktiken. Studiens uppdelning genomförs på följande vis:   
 

• Anbudsanvisning 
Markanvisningar som sker via någon form av jämförelse mellan olika bostadsutvecklare. Det 
här kan genomföras genom en anbudstävling baserat på pris eller andra kriterier, exempelvis 
gestaltning, eller en kombination av de båda. Hit hör också markanvisningstävlingar och 
jämförelseförfaranden. 
 

• Direktanvisning 
Markanvisningar som sker via ett direkt val av bostadsutvecklare utan jämförelser mellan 
olika alternativ. Detta sker ofta genom att företaget kontaktar kommunen med ett 
projektförslag, men även kommunen kan initiera denna form av anvisning. 
 
Vidare kan markanvisningar ske vid tre olika tillfällen i förhållande till detaljplaneprocessen 
(Caesar et al. 2013). Det kan antingen ske tidigt, eventuellt redan före det formella arbetet 
med en detaljplan inleds. Det kan också ske vid ett senare tillfälle när planförslaget har 
arbetats med under en viss tid. Det slutliga tillfället är när detaljplanen har vunnit laga kraft 
eller i ett sent skede. I och med att detaljplanen är överordnad markanvisningen så kan 
markanvisningen vid de två första tillfällena behöva modifieras på grund av 
planförutsättningar som förändras. Den här risken existerar dock inte för markanvisningar 
som tilldelas efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Det här leder till att värdeutvecklingen på mark under plan- och genomförandeprocessen är 
beroende av om det sker en markanvisning eller försäljning av mark (Caesar et al. 2013). 
Inledningsvis i processen så värderas en fastighet utifrån pågående markanvändning. Därefter, 
i fall då en bostadsutvecklare köpt marken, utifrån ett förväntningsvärde. Den här typen av 
mark brukar kallas för råmark. I skedet därefter sker en värdeökning när marken övergår från 
råmark till råtomtmark, efter att detaljplanen antagits, vilket innebär en rättslig säkerhet för 
markanvändningen. Därefter sker fastighetsbildning och utbyggnad av infrastruktur etc., 
vilket ökar värdet ytterligare på den nu byggklara tomtmarken. Nästa, och därmed sista, 
värdesteg avser när bebyggelsen slutförts. 
 
När det istället sker en markanvisning så förväntas en bostadsutvecklare lägga bud som 
motsvarar deras bedömning av framtida markvärde, givet förväntad detaljplan och 
marknadssituation (Caesar et al. 2013). Sammantaget innebär detta att priset för en 
markanvisning i ett relativt tidigt skede av planprocessen är betydligt högre än ett förväntat 
marknadsvärde vid en försäljning vid samma tidpunkt. 
 

2.2 Markanvisningar	–	ekonomisk	teori	
Anbudsanvisningar behöver inte bara beakta markpris, utan kan även bedöma olika 
kvalitetsaspekter, som exempelvis gestaltning (Caesar et al. 2013). Ett tillvägagångssätt är att 
priset är fast och att förslag bedöms utifrån olika utvalda attribut. En bostadsutvecklare 
behöver i en sådan situation ta hänsyn till rådande marknadssituation samt vad juryn värderar, 
och utifrån det bedöma vad marginella förbättringar i förslag kostar. Det förslag som en 
företaget presenterar beror således på följande: 
 

• Marknadens värderingar 
• Hur utformningen påverkar möjligheten att vinna 
• Marginalkostnaderna för förändring av projektets egenskaper 

 
Denna situation leder till att den bäste bostadsutvecklaren inte nödvändigtvis vinner 
markanvisningen (Caesar et al. 2013). Istället så kan den på pappret bäste ha otillräckligt med 
kunskap om vad juryn värderar högt, vilket i så fall kan medföra ett sämre förslag än om den 
kunskapen hade funnits. 
 
Ett annat tillvägagångssätt är att bedöma en kombination av pris och kvalitet (Caesar et al. 
2013). I likhet med det förra fallet så kan det vara svårt också här för bostadsutvecklaren att 
bedöma hur juryn värderar prisets relation till kvaliteten. Till skillnad från en bedömning av 
enbart pris så kan i alla fall kommunen i detta fall förkasta icke önskvärda förslag, vilket 
alltså inte är möjligt vid auktioner där bara pris bedöms. Vid fall där istället enbart pris 
bedöms, så är det rationellt för företaget att inskicka bud utifrån följande tre parametrar:  
 

1. Företagets maximala betalningsvilja 
2. Förväntat antal budgivare 
3. Förväntan om konkurrenters maximala betalningsvilja 
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Således innebär det inte att företaget med högst betalningsvilja nödvändigtvis lägger högst 
bud (Caesar et al. 2013). Andra auktionsformer finns också, utan dessa problem. Det handlar 
främst om ”second-price auction” där den som lagt högst bud vinner auktionen men som 
istället betalar det pris som motsvarar det näst högsta budet. En sådan utformning har andra 
problem som t.ex. kan uppenbara sig vid få inblandade i en budgivning, eller spridning i 
värderingarna, båda kan leda till lågt pris. Vidare kan också begreppet ”winner’s curse” 
överföras till markanvisningar. Det innebär att budgivningsvinnaren kan vara den som gjort 
störst felbedömning av tillgången (Maurice et al. 2011), det vill säga markanvisningen i 
överförd bemärkelse. En bostadsutvecklare kan överskatta kundernas betalningsvilja eller 
underskatta byggkostnader. Samma aktör kan också vara beredd att betala mer per 
kvadratmeter på grund av ”economies of scale”, det vill säga stordriftsfördelar i hopp om att 
få bygga ett större antal kvadratmeter. 
 
Budet påverkas också av hur konsekvenserna bedöms av en återlämnad markanvisning 
(Caesar et al. 2013). I och med att direktanvisningar utgör en viktig del av tilldelningarna så 
finns det skäl att tänka sig att en kommun normalt ser negativt på ett återlämnande, vid 
tilldelning av framtida direktanvisningar. Om alla markanvisningar istället hade tilldelats via 
anbud så hade det inte varit möjligt att rikta sanktioner mot ett sådant beteende. Istället 
behöver aktören nu inräkna risken för straff i kalkylen. Detta medför rimligen att ett 
kortsiktigt företag lägger ett högre bud än ett långsiktigt. Den kortsiktiga aktören kan bjuda 
högt pris på spekulation, utan hänsyn till sanktioner. Bud kan också sänkas som en effekt av 
samordning mellan aktörer.  
 
Vad gäller transaktionskostnader så yttrar de sig i olika former för respektive 
markanvisningsmetod (Caesar et al. 2013). Vid en anbudsanvisning som enbart baseras på 
pris så finns betydande transaktionskostnader för kommunen när alla förutsättningar och 
villkor ska definieras. Till den här metoden blir det viktigt att ha heltäckande 
planeringsförutsättningar. Anbudsgivare som väljer att involvera sig i detta sammanhang 
behöver lägga resurser på att komma fram till hur man vill använda området och därefter 
räkna fram ett bud. Här finns betydande transaktionskostnader. Om kommunen istället 
använder sig av en anbudsanvisningsmetod som baseras på flera parametrar så bör 
kostnaderna bli lägre för att ange förutsättningarna. Istället kan kostnaderna bli avsevärt högre 
för att utvärdera de olika inkomna förslagen. Anbudsgivare behöver också göra mer 
preciserade och utvecklade förslag här, och därmed investera större resurser i sina förslag 
jämfört med en metod som enbart baseras på pris.  
 
Däremot för en direktanvisningsmetod så är det istället låga transaktionskostnader vid en 
första bedömning (Caesar et al. 2013). Detta i och med att bara ett företag är involverat i 
processen när kalkyler upprättas för lönsamhet och utformning. Men vid en bredare 
bedömning så kan det vara så att den här tilldelningsmetoden inte är tillräckligt transparent, 
vilket medför att företag kan lägga ner omfattande resurser på att försöka påverka beslutet. 
Det här kan yttra sig i att företaget talar om för kommunen hur bra man själv är som aktör 
samt eventuellt hur dåliga ens konkurrenter är, vilket ofta kallas för ”influence costs”. Det 
finns således ett samband mellan hur mycket resurser som är rationellt för ett företag att 
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använda sig av och hur transparent processen är. Spelteoretiska ramverk är också applicerbara 
här, då en aktör kan ge ett högre pris om det finns en tro att andra aktörer också gör det.  
 
För deltagande i en anbudsprocess så krävs det från bostadsutvecklarens sida vanligtvis någon 
form av tillräcklig teknisk och ekonomisk kompetens för genomförande av projektet. Ett 
vanligt sätt att argumentera för att dessa anbudsprocesser leder till bästa möjliga resultat är 
enligt följande princip: Först beskriver kommunen auktionens förutsättningar och villkor. 
Bostadsutvecklarna antas sedan ha en god förståelse för potentiell efterfrågan. En större 
skillnad mellan hushållens betalningsvilja och kostnaderna för projektet leder till att företaget 
bjuder mer för marken. Således erhålls samhällsekonomisk effektivitet eftersom att den 
budgivare som har den högsta värderingen kommer lägga det högsta anbudet och därmed 
vinna auktionen (Madell och Lundberg, 2008). Detta tankesätt förutsätter att det går att skriva 
fullständiga kontrakt, där kommunen antas reglera alla villkor av vikt som gäller för 
auktionen på ett entydigt sätt. Det här är omöjligt i praktiken på grund av följande två 
faktorer: Dels går det inte att i förväg förutse och reglera alla situationer, och dels kan det 
uppstå oklarheter kring hur villkoren i kontraktet är beskrivna. Denna situation leder till att 
motparten kan göra saker som är för eget intresse men där konsekvenserna blir objektivt 
negativa. Det kan alltså leda till opportunistiskt beteende.  
 
Stiglitz och Weiss (1981) beskriver att man inte alltid säljer till högstbjudande inom den 
privata sektorn. Detta beror just på att information om köparen ej är fullständig. Det går inte 
att veta ifall en köpare är tillförlitlig i sina åtaganden och betalningsvillkor. Det här betyder att 
det kan finnas ofullständigheter i avtal som bostadsutvecklare kan utnyttja. Därför betyder det 
att den aktör som lämnar det högsta budet i en anbudstävling inte nödvändigtvis är bäst 
lämpad för att utveckla det aktuella området. Istället kan det vara så att vinnaren har 
förhandlat sig till bättre villkor utifrån att ha observerat möjligheten till att undvika vissa 
villkor. Vidare handlar ett centralt spelteoretiskt resultat om de större möjligheterna att skapa 
incitament i förhandlingar som upprepas i flera fall (Watson, 2008). 
 
Detta går att betrakta som att den privata aktören implicit hotar med att sluta göra affärer med 
en part när brister utnyttjas i kontrakt, d.v.s. vid opportunistiskt uppträdande (Caesar et al. 
2013). Om kommunen på något sätt visar att det sannolikt kan bli fler marktilldelningar i 
framtiden till en bostadsutvecklare som sköter sig, så blir det rationellt för aktören att inte 
utnyttja några kryphål i kontraktet. Det finns associerade risker till detta; till exempel så kan 
ett tidigare presterande företag plötsligt presentera sämre produkter på grund av olika orsaker. 
Tadelis (2012) beskriver vidare att komplexa och ofullständigt specificerade projekt bör 
upphandlas med självkostnadskontrakt som ska tilldelas genom förhandlingar med en ansedd 
leverantör. Däremot bör enkla och mer specifika projekt upphandlas med fastpriskontrakt och 
tilldelas genom konkurrensutsatt budgivning. 
 
En markanvisningsprocess hör rimligen till den förstnämnda delen av komplexa fall, med 
tanke på alla olika stadskvaliteter som bedöms (Caesar et al. 2013). Trots mer specifika 
villkor från kommunen så finns det möjligheter till opportunistiskt beteende från motparten. 
Det bör här tilläggas att det också kan finns en konflikt mellan transparens, i betydelsen att 
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följa objektivt mätbara utfall till tydliga kriterier, och effektivitet (Snickare, 2012). Avseenden 
som talar för långtgående transparens är t.ex. risker för korruption och nepotism. I den privata 
sektorn motverkas nämnda risker på andra sätt än långtgående transparens, med tanke på att 
det skulle kunna medföra förluster i effektivitet. En möjlighet är att riskerna motverkas av 
andra, mer effektiva, metoder. Till exempel så har flera större företag samlade dokument 
kring företagets värderingar, vilka innehåller kontrollsystem för fall då anställda handlar i 
strid mot nämnda värderingar.  
 
I samband med markanvisningar existerar det viss prissättningsproblematik (Caesar et al. 
2013). Kommunen får ej prissätta sina tillgångar under marknadsvärde vid försäljning. Om 
det inte sker en ren auktion på marken så föregås markanvisningar av en oberoende värdering, 
där priset bestämts ekvivalent med marknadsvärdet. Tolkningen av marknadsvärde och 
marknadspris är därför av central betydelse. Det finns ingen entydig tolkning av dessa två på 
en svag marknad med ett litet antal objekt och aktörer. Vidare finns också problem i 
situationer där flera likvärdiga tomter upplåts i en och samma anbudsanvisning. Det finns 
inget teoretiskt stöd för att kräva att alla aktörer ska betala det pris som den som bjöd högst 
var villig att betala. Av detta följer att kommunen behöver vara tydlig i sina resonemang kring 
prissättning av mark och markanvisning. 
 

2.3 Markpriser	
Det markpris som en investerare är beredd att betala beror till stor del på att bedöma 
efterfrågan. Företaget bedömer vad hushållen själva tror om det framtida priset i det aktuella 
området, med tanke på att förväntningar om framtida priser påverkar hur mycket ett hushåll är 
berett att betala. Detta kan vara svårare i situationer med billigare bostäder i sämre lägen. Det 
här beror på att hushåll kan tro att dessa bostäder är mer riskfyllda utifrån framtida 
prisutveckling. I sådana fall väljer de hellre ett dyrare alternativ för att minska sin bedömda 
risk för prisfall. Ett enskilt hushåll bedömer alltså vad andra hushåll tror om framtiden för det 
aktuella området på grund av att det har en påverkan på framtida priser. Således finns det 
alltid ett element av spekulation inför ett igångsättande av ett bostadsprojekt.  
	
Avkastningskravet som en investerare använder sig av beror dels på avkastningen på en 
riskfri investering, t.ex. en statsobligation, och dels på hur man själv bedömer risken i det 
unika projektet. De senaste årens sjunkande räntenivåer på säkra placeringar har inneburit i 
minskad nivå på den alternativa säkra avkastningen. Detta, ihop med minskade risker i 
byggande på grund av bostadsbrist, har lett till sjunkande avkastningskrav. Fler 
bostadsprojekt har blivit lönsamma på senare år med tanke på just lägre avkastningskrav 
tillsammans med högre priser/hyror. Ett högre avkastningskrav innebär att framtida intäkter är 
mindre värda i relation till en situation med ett lägre avkastningskrav. En aktör med ett högre 
avkastningskrav kommer vara mindre intresserad av att bygga hyresrätter med tanke på att 
intäkterna kommer i ett sent skede.  
 
I de fall där anbudsanvisningar endast bedöms på pris kommer därför det företag som har 
lägst avkastningskrav, allt annat lika, att betala mer för marken, och konkurrera ut företag 
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med högre avkastningskrav. En annan viktig faktor i priset är givetvis vad investeraren 
bedömer det framtida bostadspriset till att vara. 
 

2.3.1	Nettonuvärde	och	optionsvärde	
Den klassiska teorin gällande investeringskalkyler är att en investering är lönsam när 
nettonuvärdet överstiger noll (Geltner et al. 2006). Följt av detta så genomförs antingen en 
investering eller inte.  
 
En mer modern teori är att mark istället kan betraktas som en option (Geltner et al. 2006). För 
mark som ej tagits i anspråk så kan en fastighetsägare bedömas ha en real köpoption på den 
bebyggelse som fastighetens detaljplan tillåter. Detta betyder att bebyggelsen är optionens 
underliggande tillgång och byggkostnaden optionens lösenpris. Mark som option innebär att 
en bostadsutvecklare kan vilja betala mer för marken i jämförelse med den traditionella 
värdeberäkningen beskriven utifrån nettonuvärde. En markanvisning kan ensam betraktas som 
en option i den bemärkelsen att vinnaren har möjlighet att lämna tillbaka sin markanvisning 
utan att drabbas av någon kostnad utöver egna nedlagda resurser på detaljplanearbetet. Det 
här medför att företag kan delta i den här marknaden utan stor risk. 
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3. Metod	
Vid utförandet av studien har tre olika metoder använts. Dessa består av en litteraturstudie, 
följt av en innehållsanalys utifrån sekundärdata från kommuner, och hypotesprövning med 
chi-två-test. 
 

3.1 Litteraturstudie	
Antaganden och fakta som presenteras i arbetet baseras till stor del på en genomförd 
litteraturstudie, utöver information från tidigare teoridel. Anledningen till detta är ökad 
trovärdighet och validitet i arbetet utifrån en bred referensbas. Litteraturstudien ligger också 
delvis till grund för framförda hypoteser inför senare hypotesprövning med hjälp av chi-två-
test. 
 

3.2 Innehållsanalys	utifrån	sekundärdata	från	kommuner	
Studien beskriver en innehållsanalys utifrån ett unikt dataset som baseras på sekundärdata 
från kommuner. Innehållsanalysen har genomförts för att kunna svara på studiens syfte. D.v.s. 
undersöka och analysera de olika processer som leder fram till vilka bostadsutvecklare som 
får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. Den erhållna 
informationen är i hög grad bearbetad deskriptivt. Vidare används dessutom dessa 
sekundärdata i ett senare skede för hypotesprövning med hjälp av chi-två-test, se 3.3.  
 
Elva olika kommuner i Stockholms län kontaktades för att erhålla sekundärdata kring deras 
tilldelade markanvisningar mellan åren 2015-2017. Markanvisningarna har i någon mån 
omfattats av bostäder, och betraktas som direkt jämförbara observationer. I de flesta 
kommunerna har datum för markanvisningar baserats på datum för tilldelningsbeslut i 
kommunstyrelse, kommunfullmäktige, exploateringsnämnd eller liknande. I ett fåtal mindre 
kommuner har datum istället baserats på datum för markanvisningsavtal. En innehållsanalys 
har genomförts av nämnda data. En sådan metod används för att dra slutsatser baserat på 
innehåll i olika slag av kommunikation. Analysen ser till det manifesta innehållet som direkt 
uttrycks i texten, även om det alltid blir någon form av tolkning av en text (Graneheim och 
Lundman, 2004). De kommuner som är involverade i analysen är följande: Botkyrka, 
Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Täby och 
Värmdö. Urvalet har gjorts efter dialog och rekommendation från företaget Sharing 
Capabilities AB, om var det kan tänkas anvisas mest mark i länet. Initialt kontaktades 
kommunerna per telefon. Här ställdes frågor för att erhålla kontaktuppgifter till en person med 
kompetens inom området. Vidare kontaktades dessa personer via mejl, för att nå statistisk 
information kring markanvisningar. Här efterfrågades statistik för vilka bostadsutvecklare 
som blivit tilldelade markanvisningar och hur många bostäder dessa avsåg mellan åren 2015-
2017. Tillhörande detta efterfrågades också data kring upplåtelseform, tilldelningssätt av 
markanvisning, prisnivå och storlek för respektive markanvisning. Utöver detta efterfrågades 
också vilka bostadsutvecklare som fått avslag vid markanvisningar och vilka kriterier som 
bedömts för tilldelning i de olika markanvisningarna. Relativt snabbt insågs det att avslag 
endast kunde fås för anbudsanvisningar efter kontakt med de olika kommunerna. Det här 



19 
 

innebär att fullständig information kring alla avslag tillhörande anvisad mark endast har 
erhållits för anbudsanvisningar. Ungefär 150 mejl har, utöver telefonsamtal, skickats till de 
elva kommunerna i försök om att försäkra sig att studien innehåller korrekta uppgifter. Någon 
kommun jobbar inte med vad de själva kallar för markanvisningar, utan istället namn som 
t.ex. intentionsavtal. Dessa medräknas på samma sätt, så länge de är inledande avtal. 
 
I den mån det har varit möjligt så har informationen rörande varje enskild markanvisning 
också kontrollerats i respektive kommuns diarium. I ett par av kommunerna har personerna 
som i ett första skede tagits kontakt med, ej haft någon form av statistisk sammanställning att 
dela med sig av. I dessa fall har det först insamlade underlaget istället kommit ifrån 
kommunens diarium. I dessa fall har denna information därefter skickats vidare till 
kontaktpersonerna på kommunen, där det har efterfrågats ifall det har genomförts fler 
markanvisningar än vad som har observerats, och om informationen kan verifieras. I 
kommuners diarium har sökningar genomförts med nyckelorden ”markanvisning” och 
”markanvisningsavtal”, samt med tidigare framkomna diarienummer och namn på de företag 
som enligt tidigare vetskap har tilldelats markanvisningar. 
 
De olika företagen som blivit tilldelade markanvisningar eller fått avslag, har kategoriserats 
på olika vis för att jämföra om olika grupper är olika framgångsrika. Vid jämförelsen av 
företagens framgång så kan markanvisningarna betraktas som count data, d.v.s. företagen har 
tilldelats markanvisningar som är en mängd icke-negativa integer-värden (Cameron och 
Trivedi, 2013). Inledningsvis så har bolagen sammanslagits i sina koncern-träd, se 9.2, med 
hjälp av www.allabolag.se. Det här innebär att t.ex. JM och deras dotterbolag Seniorgården 
bedöms tillhöra ett och samma koncern-träd, som tillsammans tilldelats lika många 
markanvisningar och fått lika många avslag. Vidare har olika parametrar undersökts för en 
förståelse kring om tilldelningen kan analyseras i ett mer generellt företagsperspektiv. Här har 
följande parametrar undersökts: storlek (omsättning per år), ålder (registreringsdatum) och 
börsnotering av bolag. För storlek och ålder har www.allabolag.se använts för moderbolag, 
för börsnotering: www.avanza.se. Indelningen av företag som är baserad på omsättning har 
utmynnat i en indelning av tre kategorier; stora, medelstora och små företag. De företag som 
tillhör gruppen av stora företag är de fyra företag som hade störst omsättning år 2016 som 
stod för ungefär 65 procent av de 30 största företagens omsättning (Sveriges Byggindustrier, 
2017). De hade en omsättning över 10 000 MSEK. De medelstora företagen hade en 
omsättning mellan 1 000-10 000 MSEK. De små företagen hade en omsättning mellan 0-1 
000 MSEK. Vidare är åldersindelningen genomförd på tre sätt för en känslighetsanalys. 
Indelningarna innebär att nya företag vid de olika indelningarna är maximalt 5, 10 eller 15 år 
gamla, där de jämförs mot resterande företag som är äldre vid de olika indelningarna. Till sist 
jämförs börsnoterade bolag med onoterade bolag. 
 
Vidare jämförs olika korrelationer mellan olika typer av företag för att ytterligare undersöka 
olika samband. I studien jämförs endast korrelationer mellan två olika parametrar. Enligt 
Evans (1996) så kan olika korrelationers styrka beskrivas utifrån följande ord, som denna 
studie använder sig av: 
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• .00-.19 ”väldigt svag” 
• .20-.39 ”svag” 
• .40-.59 ”måttlig” 
• .60-.79 ”stark” 
• .80-1.0 ”väldigt stark” 

 
I ett sent skede insågs det att flera företag i Stockholms stads markanvisningsregister har 
tilldelats ”duplicerade” markanvisningar när de inom en och samma markanvisning kommit 
överens om olika upplåtelseformer. Till exempel förekommer det alltså att företag nämns två 
gånger om både bostadsrätt och hyresrätt ingår i markanvisningen. Dessa dupliceringar, 30 
stycken, är borttagna i de fall där projektnamn, fastighet och diarienummer är samma, men 
med olika upplåtelseform. Om ett företag i registret nämns till exempel två gånger på grund 
av detta, så betraktas det som en enda markanvisning i denna studie. 
 

3.3 Hypotesprövning	med	chi-två-test	
Därutöver har samband mellan de erhållna kvalitativa variablerna från underkapitlet ovan 
undersökts genom användande av hypotesprövning i form av chi-två-test. Efter insamlingen 
av information från kommuner så betraktades ett icke-parametriskt test som en god metod, då 
variablerna inte behöver anta en speciell fördelning. Testet genomförs för att undersöka om 
det finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan olika grupper på populationsnivå, 
baserat på stickprovet. Grupperna som undersöks i studien är olika typer av indelningar av 
företag, och syftar till att svara på vilka typer av bostadsutvecklare som tilldelas olika typer av 
markanvisningar. Som nämnts i underrubriken ovan så jämförs storlek, ålder och börsnotering 
på företag. Eftersom det visade sig att data från Stockholms stad utgör ungefär tre fjärdedelar 
av stickprovet så bedömdes det som rimligt att dela upp hypotesprövningarna mellan 
Stockholms stad och övriga kommuner. I denna studie har test endast genomförts för 
skillnaden mellan två proportioner. Chi-två-test används efter att det existerar en uppställd 
hypotes, vilken framställs enligt följande (Wahlin, 2011):  
 
H0 = Det finns inga skillnader i fördelning mellan grupperna 

Ha = Det finns skillnader i fördelning mellan grupperna 
  
Av detta följer det att testvariablen ser ut enligt: 
 

𝜒!  =
(𝑂! − 𝐸!)!

𝐸!

!

!!!

 

 
där  
 
W = antalet celler i korstabellen 
𝑂!  = observerade frekvenser, utlästa ur cellerna i korstabellen. Detta är de absoluta frekvenser 
som direkt utläses ur frekvenstabellen. 
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𝐸! = förväntade frekvenser. En förväntad frekvens är den frekvens som kan förväntas om den 
hypotes man vill pröva är sann. Om hypotesen är sann bör förväntad frekvens och observerad 
frekvens vara nästan lika. Detta innebär att ett litet tal erhålls om differensen av observerad 
och förväntad frekvens kvadreras. De förväntade frekvenserna för respektive cell i 
korstabellen bestäms enligt 
 
 𝐸i =

!"#$%$"&∙!"#$%&'"'(#
!"!#$#%!#$

 
 
Testvariabeln jämförs med ett kritiskt värde ur chitvåtabellen som definieras av testets 
signifikansnivå (bestämmer kolumn) och antal frihetsgrader (bestämmer rad) (Wahlin, 2011). 
Chitvåtest är enkelsidiga åt höger, därför används beslutsregeln att om testvariabeln är större 
än det kritiska värdet så förkastas nollhypotesen. Av detta följer att det kritiska värdet vid 
chitvåtest bestäms enligt 
 
 𝜒(!!!)(!!!);!!  
 
där 
 
𝑟 = antalet rader (exklusive totalantalet) i korstabellen 
𝑐 = antalet kolumner (exklusive totalantalet) i korstabellen 
 
Följande tre krav behöver vara uppfyllda för att ett chitvåtest för korstabeller ska vara giltiga 
(Wahlin, 2011): 

• Rådande oberoende mellan cellerna i tabellerna.  
• Max 20 procent av de förväntade frekvenserna är mindre än 5. 
• Alla förväntade frekvenser är större än 1. 

 
Det finns fyra olika steg i denna hypotesprövning, som ser ut på följande vis (Wahlin, 2011): 

1. Val av signifikansnivå och hypotesformulering. I detta arbete har samtliga 
hypotesprövningar utförts utifrån en 5 procents signifikansnivå.  
 

2. Bestämmande av testvariabel. Detta genomförs utifrån ett beräknande av de 
förväntade frekvenserna.  

 
3. Bestämmande av ifall 𝐻! eller 𝐻!  ska tros på. Detta genomförs med hjälp av ett 

kritiskt värde. 
 

4. Slutsats.  
 
En viktig del i utläsningen av resultatet av testet är att det endast visar om det existerar någon 
skillnad mellan grupperna i korstabellen, istället för var.  
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4. Litteraturstudie	
Nedan följer en litteraturstudie som placerar markanvisningar i en historisk kontext, därefter 
hur markanvisningsprocessen betraktas idag både ur ett nationellt och ett internationellt 
perspektiv. Därefter beskrivs fyra hypoteser som, baserat på teori och litteraturstudie, 
framtagits för senare hypotesprövning.  
 

4.1	Historisk	återblick	
Vad som ofta benämns som Sveriges kommunala planmonopol innebär att markanvändningen 
är nästan exklusivt decentraliserad. Detta innebär att kommuner bestämmer var, när och hur 
utvecklingen bestäms. Utvecklingen av denna moderna planlagstiftning har över tid gett 
kommuner ökad makt över förfarandet, såväl som utökad autonomi från staten (Blücher, 
2013). För drygt ett sekel sedan så hade svenska kommuner väldigt svaga möjligheter till att 
styra utvecklingen över sina städer. Detta berodde mycket på en lag från 1810 som betraktade 
land som en omsättningsbar vara. Detta tillstånd öppnade upp för spekulation, samtidigt som 
ökad urbanisering och snabb befolkningstillväxt skedde, vilket därmed ledde till ökad 
efterfrågan på bostäder. Bristen på regler kring planering och byggande, tillsammans med 
trångboddhet, låg hygienstandard, brandrisker och svårigheter i att försäkra utrymmen för 
publika funktioner, uppmärksammades av medlemmar i Riksdagen.  
 
Detta ledde till framarbetandet av Byggnadsstadgan år 1874, vilket ofta beskrivs som den 
första moderna bygglagstiftningen i landet (Blücher, 2013). I den stod det att städer skulle 
utarbeta och implementera stadsplaner. Den beskrev också att kommuner skulle ordna 
byggnadsordningar och byggnadsnämnder. Kommuner kunde dock inte tvinga fastighetsägare 
till att följa planerna eftersom förordningen angående jords eller lägenhets avstående för 
allmänt behov var utformad extremt gynnsamt för fastighetsägare. Det var ännu svårare för 
kommuner att kontrollera utvecklingen utanför planens gränser, där transport, vägar och 
dylikt kunde helt saknas. Det beskrivs i rapporter från exempelvis överståthållarämbetet att 
landspekulanter fodrade sina fickor samtidigt som de gjorde elände för dem som söker eller 
bor i bostäder.  
 
Denna utmanande situation ledde till att idéer för en lösning hämtades från Tyskland 
(Blücher, 2013). Under tidigt 1900-tal sågs det som att staden bör ha ägarrättigheter över 
mark för utveckling, för att nå en harmonisk utveckling av en växande stad. En slags 
introduktion till det kommunala planmonopolet skedde år 1907 i form av stadsplanelagen. I 
den etablerades juridiska relationer mellan kommuner och fastighetsägare, där stadsplaner 
genomfördes av kommuner för att sedan godkännas av kungen/staten. Kommuner erhöll både 
rättigheter och skyldigheter för inlösen av gator och allmänna platser, med avseende att lägga 
mark åt sidan för gator och allmänna platser. Lagen krävde också att fastighetsägare skulle 
bidra till kostnaden av att implementera en stadsplan. Införandet av lagen ledde således också 
till att regeringen inte kunde införa ändringar av planen. 
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Kommande decennier genomfördes ett antal reformer. Stadsplanelagen utvecklades år 1947 
till att kommuner fick befogenheter till att ensamma bestämma markutvecklingen (Blücher, 
2013). Utvecklingen av områden kunde förhindras genom att vägra planering. Planerna 
behövde fortfarande godkännas från statligt håll, där Byggnadsstyrelsen gjorde sina beslut 
efter bedömning av kvalitet. Detta ansvar överfördes till Länsstyrelsen i respektive län år 
1960. Sedan dess har praktiskt taget all utveckling i landet styrts av politiska beslut. 
 
Plan- och bygglagen år 1987 baserades på samma principer som tidigare stadsplanelagen från 
1947 (Blücher, 2013). Staten kan dock, till skillnad från tidigare, bara agera mot ett 
kommunalt planbeslut om beslutet strider mot specifika nationella intressen, definierade 
enligt lag. Den obligatoriska bedömningen på stats-nivå, liksom det formella godkännandet av 
kommunala planbeslut, togs bort. Kommuner blev med tiden också tvungna att ta fram 
kommunala översiktsplaner över hela kommunala ytan. Det blir ett slags kontrakt mellan 
staten och kommunen med hänsyn till behandlingen av riksintressen. Kontraktet utgör 
förutsättningen för rätten som kommuner för närvarande håller för att godkänna planer utan 
statlig granskning och godkännande.  
 
Kommuners maktomfattning minskade samtidigt gentemot individuella fastighetsägare, vad 
gäller ekonomisk säkerhet för befintlig markanvändning (Blücher, 2013). De tidigare 
möjligheterna till att kontrollera förändringar till existerande byggnader försvann, och det var 
nu inte längre möjligt att varken ha ett förbud mot byggande eller vägra rita upp nya planer. 
Denna inbördes stärkta position för fastighetsägaren balanserades med en introducering av 
tidsgräns för det ekonomiska skyddet av byggrätter. Oanvända byggrätter kan enligt plan- och 
bygglagen år 1987 återkallas utan ekonomisk kompensation efter genomförandetiden som är 
specificerad i planen.  
 
I samband med finanskrisen på 1990-talet så avlägsnades de tidigare existerande 
subventionerna inom bostadsområdet (Blücher, 2013). De årliga subventionerna uppgick till 
cirka 40 miljarder kronor, och sågs som en tung börda på stadsbudgeten. Borttagandet 
genomfördes således för att rädda nationen från konkurs. Sedan dess har bostadsbyggandet i 
Sverige letts av marknadskrafter. Den starka kopplingen mellan bostadspolitik och planering 
som skapades under 1960- och 1970-talet har försvunnit. Kommuners enda sätt att formulera 
eller påverka bostadspolitik är via planmonopolet.  
 
Sammanfattningsvis så hade markfördelningen fram till 1990-talet den primära funktionen att 
tilldela byggrätter utifrån redan färdig planlagd mark. Detta gjordes ofta utifrån ett fast pris 
till antingen en privat eller allmännyttig aktör som erhöll stora statliga subventioner för allt 
utom bostäder i ett lyxsegment (Duncan och Barlow, 1991; Barlow, 1993). Detta står i 
kontrast mot rådande situation med mark som i hög grad ej är detaljplanelagd när väl en 
bostadsutvecklare involveras i processen. Markvärden är viktiga samtidigt som 
bostadsutvecklare behöver förlita sig på marknaden framför statsfinansiering. Från att ha varit 
ett system med främst fördelning av byggrätter så kan dagens situation liknas mer vid ett 
OPS-liknande (Offentlig-privat samverkan) förhållande som både skapar och fördelar 
byggrätter (Caesar, 2014). 
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Mark upplåts bland annat i Stockholms stad med tomträtt för hyresrätter. Stockholm var 
tillsammans med Göteborg initiativtagare till denna typ av besittningsrätt, och beslut togs år 
1907 om att införa den i lagen om nyttjanderätt till fast egendom. Tomträttens införande 
skedde då det betraktades som ett medel som skulle ge kommunen möjlighet att inkassera en 
markvärdestegring och samtidigt hålla tomtpriser nere (Bodström, 1994). Det här kunde i sin 
tur leda till billiga bostäder för arbetarfamiljer samtidigt som kommunen behöll initiativet för 
både stadsbyggnad och bostadskvalitet. I ett rullande innehav med försäljning vartefter går 
kommunen miste om främst de inkomster som kommer i ett senare skede från 
markvärdestegringen.  
 
För bara två decennier sedan så var antalet lägenheter, och inte arealen mark, själva måttet i 
alla markanvisningsärenden (Bodström, 1994). En byggrätt var oviktad i alla bemärkelser, 
och det togs därmed inte någon hänsyn till läge eller markens beskaffenhet. Således var en 
anvisning som omfattade ett bestämt antal lägenheter, inget annat lika, värd lika mycket ute 
på Ärvingefältet som i S:t Eriksområdet. Sammantaget togs ingen hänsyn till varken läge, 
karaktär, inköpstidpunkt eller inköpspris.  
 
Markanvisningarna under 1950-talet fördelades sammanlagt på följande vis med skiftande 
politisk majoritet (Bodström, 1994):  

• 48 % till allmännyttiga företag,  
• 31 % till enskilda företag,  
• 18 % till kooperativa företag och  
• 3 % till pensionärshem & stift  

 
Detta kan jämföras med åren 1980-92, där t.ex. de allmännyttiga företagen tilldelades 36 
procent av alla lägenheter, se detaljerad tabell nedan (Bodström, 1994). 
 
Tabell 1. Byggherrekategoriernas andelar av antalet anvisningar under skilda politiska 
majoritetsperioder åren 1980-92 
 
År Allmännytta 

Antal lgh  
 
% 

Kooperativ  
Antal lgh 

 
% 

Privat        
Antal lgh 

 
% 

Politisk 
majoritet 

1980-82 
1983-85 

2 759 
5 444 

59 
54 

994 
3 242 

21 
32 

930 
1 410 

20 
14 

Borgerlig 
Socialistisk 

1986 - 0 271 39 422 61 Socialistisk 
1987-88 
1989-91 

2 010 
1 805 

20 
27 

2 604 
1 970 

26 
29 

5 332 
2 948 

54 
44 

Borgerlig 
Jämn 

1992 104 10 45 4 876 86 Borgerlig 
1980-92 12 122     36   9 126      28 11 918   36 Skiftande 
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Sedan år 1980 har det internt funnits en automatisk registrering av markanvisningsbesluten i 
Stockholms stad (Bodström, 1994). I registret går följande att återfinna: antal lägenheter, 
beräknad igångsättning, beslutsdatum, byggherre, projekt, stadsdel samt de ändringar som 
sker över tiden som tillhör beslutet. Mellan åren 1980-1990 genomfördes cirka 260 
markanvisningar, vilka omfattade totalt omkring 31 000 lägenheter, fördelade på cirka 210 
projekt. Det genomsnittliga antalet lägenheter per projekt uppgick till 155 stycken, och 116 
per anvisning. Omkring 60 byggherrar blev tilldelade minst en anvisning var under perioden. 
Den byggherre som tilldelades flest anvisningar och anvisades flest lägenheter var 
allmännyttiga AB Svenska Bostäder; totalt 33 anvisningar och 5 187 lägenheter. Sex 
byggherrar fick var för sig anvisningar för mer än 1 000 lägenheter, och utgör närmare 70 
procent av de totalt anvisade lägenheterna. Dessa var de tre allmännyttiga företagen, AB 
Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder, de två kooperativa 
organisationerna HSB och Riksbyggen och det enskilda företaget JM Bygg AB. Under 
samma period fick 38 byggherrar endast en anvisning, vilket svarade mot knappt 10 procent 
av samtliga lägenheter.  
 
Motiven bakom tilldelningen av anvisningarna saknas ofta eller är mycket summarisk 
(Bodström, 1994). Grovt sett fanns det dock två fördelningsgrunder vid tiden: bostadsmotiv 
och byggherremotiv. Det förstnämnda behandlade förvaltningsformer, hustyper, 
lägenhetstyper, upplåtelseformer etc. och det sistnämnda berörde istället turordning/rättvisa 
mellan byggherrarna, och hänsyn till deras produktionssituation etc. En fördelning kunde ofta 
ske i två steg. Först angavs kvoter för respektive byggherrekategori, med vad som kunde vara 
av både bostads- eller byggherremotiv. Först därefter utvaldes byggherre. I det stadiet 
beskrevs motiven vagt eller inte alls.  
 
År 1987 började Stockholms stad systematiskt registrera alla ansökningar från byggherrar om 
markanvisning (Bodström, 1994). Antalet byggherrar som trots ansökan blev utan anvisning 
mellan 1987-1990 var omkring 60 stycken av totalt cirka 100 byggherrar. En stor andel 
byggherrar sorterades därmed bort, vilket kan beskrivas av följande: 
 

1. Endast en ansökan till ett projekt 
2. Entreprenadföretag 
3. Oprövade företag 
4. Övriga skäl 

 

4.2	Markanvisningsprocessen	samt	internationellt	perspektiv	
En väsentlig skillnad mellan den svenska markanvisningsprocessen och många andra länder 
är att utvecklaren generellt kommer in i ett skede utan mycket tidigare planering, och utan 
mer eller mindre färdiga byggrätter (Caesar, 2014). I de flesta länder är det vanligt att det 
existerar någon form av reglerad byggrätt, bestämt antingen på en lokal eller mer regional 
nivå. I Sverige finns alltså ett större förhandlingsutrymme för bostadsutvecklaren, och 
egenskaperna tillhörande en byggrätt är inte lika utarbetade i skedet fram till att utvecklaren 
från början involveras i processen. Detta system innebär en delad riskfördelning mellan 
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kommun och bostadstuvecklare, och innebär klara incitament för att kooperera. En annan 
metod som är vanligt förekommande i andra länder, t.ex. Storbritannien och USA, är 
”inclusive zoning”. Genom detta ställer en kommun krav på att det inom ett projekt som 
innehåller bostäder med höga priser eller hyror på marknaden, ska finnas en viss andel 
”affordable housing” (Collinson et al. 2015; Iglesias, 2015; Freeman och Schuetz, 2016). 
Definitionen av ”affordable housing” beskrivs av Freeman och Schuetz (2016) som bostäder 
som 1) hyrs eller säljs ut till priser/hyror under marknadsnivå och 2) går till hushåll med en 
limiterad inkomst. Syftet är därmed att producera hyreslägenheter med hyra under 
marknadsnivå, vilka fördelas enligt bestämda principer. Ett tillvägagångssätt med krav om en 
viss andel sådana typer av bostäder leder till sänkta markvärden (Kalbro och Lind, 2017). Det 
här innebär att det endast fungerar i fall där markvärdet inledningsvis är förhållandevis högt. 
 
Tidigare undersökningar, med data senast från 2013, har kommit fram till att direktanvisning 
är den vanligaste formen av marktilldelning för markanvisningar hos kommuner (Caesar et al. 
2013; Konkurrensverket, 2015; Statskontoret, 2012). Samtidigt har det också konstaterats att 
olika former av anbudsanvisningar förekommer i nästan lika många kommuner, och att de 
flesta kommunerna använder en kombination av olika metoder (Caesar et al. 2013; 
Konkurrensverket, 2015). Det finns skillnader både i kommuners heltäckande principer för 
markanvisningar samt vid tillämpningen i enskilda fall. Tilldelningar utifrån anbud är 
vanligast i till exempel Kina och England, där transparens verkar vara huvudargumentet 
bakom varför det föredras (Zheng och Kahn, 2008; Peng och Thibodeau, 2012; Fisher och 
Robson, 2007). En bidragande faktor till att svenska kommuner inte jobbar på samma sätt 
beror mest troligen på den tidiga involveringen av bostadsutvecklaren, framhåller Caesar 
(2014). Vidare beskrivs det att kommunerna jobbar mer med direktanvisningar eftersom det 
leder till initiativ från utvecklare, trots ökade uttryck från utvecklare gällande frågan kring 
transparens. Dessutom betonar flera kommuner de högre kostnaderna i samband med 
anbudsanvisningar som en anledning till att inte använda det tillvägagångssättet. 
Konkurrensverket (2013) menar att anbudsförfarande är en viktig del för att förbättra 
konkurrensen och även transparensen vid marktilldelning. Samtidigt menar de att det finns ett 
värde i att kommunerna fortsatt ska ha möjlighet att genomföra direktanvisningar av mark i 
och med att det kan stimulera byggherrar att komma med innovativa lösningar och idéer 
(Konkurrensverket, 2015). 
 
Tidigare har kommuner själva uppgivit att det är väldigt vanligt med krav på gestaltning, 
därtill också vanligt med krav på miljö och hållbarhet (Konkurrensverket, 2015). Något 
mindre förekommande är krav på en byggherres investeringar i grundläggande VA-frågor och 
gator. Mer sällsynt är det att krav ställs på byggande av annan infrastruktur. 
Många kommuner ställer ofta krav utöver gestaltning, och krav om bostäders tekniska 
prestanda. Denna typ av krav gynnar främst stora och etablerade bostadsutvecklare som kan 
anpassa sin verksamhet till kraven, framför Konkurrensverket (2015).  
 
Caesar et al. (2013) bedömer utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv att direktanvisning 
sannolikt är billigast, därefter anbudsanvisning med enbart pris som bedömningskriterium. 
Anbudsanvisningar med flera bedömningskriterier framhålls förefalla ha de högsta 
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transaktionskostnaderna. Vidare beskriver samma författare att de relativa kostnaderna är 
små, och att det knappast ska bestämma metodvalet om det tros vara avgörande för 
stadsbyggandets kvalitet. Här beskrivs det dock ytterligare att t.ex. Stockholm, som tilldelar 
relativt många markanvisningar per år, skulle drabbas av en betydande total 
transaktionskostnad om de enbart skulle använda sig av anbudsanvisningar. Det medför att 
det inte är rimligt att de i lika hög utsträckning använder sig av just den metoden jämfört med 
mindre kommuner. 
  
Caesar et al. (2013) argumenterar för hur olika situationer för kommunen kan hanteras och 
hur system och riktlinjer bör utformas för att uppnå olika mål. Situationen där kommunen 
initierar planering av ett större markområde skiljer sig från planering av ett mindre 
markområde. I större markområden framhålls det att kommunen bör fördela mark till flera 
aktörer, vilket kan genomföras på olika sätt: 1) Delar av området kan direktanvisas om 
kommunen vill premiera någon etablerad byggherre som gjort ett tidigare bra jobb. På samma 
sätt kan en ny byggherre på orten ges chansen att bli tilldelad mark. 2) Delar av området kan 
tilldelas genom anbudsanvisning avseende plan- och bebyggelseutformning. Motivet till detta 
är att ge nya byggherrar en chans men också premiera etablerade med innovativa lösningar. 
Utgångspunkten är här att fast pris lämpligen används. 3) Delar av området kan bedömas 
endast på pris som bedömningskriterium. Kommunen anger här så precisa förutsättningar som 
möjligt. 
 
Istället för mindre markområden så framhåller samma författare att markanvisningen bör 
relateras till pågående eller andra nyligen genomförda anvisningar. Om några etablerade 
företag nyligen tilldelats anvisningar i liknande områden så föreslås det att det kan vara en 
anledning till att ge en ny aktör chansen. Antingen genom en direktanvisning eller olika 
utformade anbudsanvisningar. Vidare framhålls tre tänkbara åtgärder för att underlätta för nya 
och/eller små byggherrar att komma in på marknaden överlag: 1) Riktade direktanvisningar 2) 
Kvotering i vissa anbudsanvisningar 3) Planera särskilt avgränsade områden med få bostäder, 
vilka antingen fördelas med riktade direktanvisningar eller via anbud.  
 
Caesar et al. (2013) argumenterar för att det både finns praktiska och teoretiska argument för 
att använda direktanvisningar vid många tillfällen, trots uppenbara risker för godtycke och 
korruption. För att metoden ska fungera inom dessa ramar så beskrivs några viktiga punkter: 
 

• Lättillgänglig information över tilldelade markanvisningar, samt villkor. Det här gäller 
både för direkt- och anbudsanvisningar. Om politiker och tjänstemän vet att 
informationen finns lättillgänglig blir det riskfyllt att anvisa mark genom att favorisera 
något företag utan goda grunder. 

• Bra företag ska gynnas genom direktanvisningar.  
• Tydliga beslutsunderlag, mot bakgrund av de övergripande principerna.  
• Regelbundna uppföljningar. Utomstående företag eller kommunrevisionen 

kontrollerar hur kommunen följt sina principer, samt hur andra ser på kommunens 
arbete med markanvisningar.  
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De understryker här att tydlighet och förutsägbarhet är nyckelorden för byggherrarna. 
Anledningen är att byggherrar har intresse av att veta hur de ska gå tillväga för att få en 
markanvisning, och vilka krav som ställs. Författarna beskriver vidare att det finns goda skäl 
att använda en kombination av direkt- och anbudsanvisning, och att det inte finns någon 
metod som bör användas i alla situationer. 
 

4.3	Bostadsutvecklarnas	perspektiv	
Tidigare studier visar på att fastighetsutvecklare idag upplever att kommuner går ifrån 
direktanvisningar till allt fler anbudstävlingar (Inggårde och Fors, 2015). Priserna till 
markanvisningarna upplevs som höga, där det är skilda åsikter om de är marknadsmässiga 
eller ej. En viss andel fastighetsutvecklare har tidigare framfört att priset på en markanvisning 
kan ses som ett optionspris, i likhet med avsnitt 2.3.1, istället för ett marknadsmässigt pris i 
fall med anbudstävlingar. Anledningen är att vinnaren har möjlighet att lämna tillbaka sin 
markanvisning utan att drabbas av någon kostnad utöver egna nedlagda resurser på 
detaljplanearbetet. Det här medför att fastighetsutvecklare kan delta i den här marknaden utan 
stor risk. Tidigare har vissa fastighetsutvecklare framfört att andra konkurrenter kan lägga 
spekulativa bud i hopp om en fortsatt prisutveckling på byggrätter, och därmed ett lönsamt 
eget projekt. Det har i kontrast också yttrats från en fastighetsutvecklare att det kan finnas 
speciella omständigheter som befogar handlingen att betala överpris. Det här skulle i så fall 
bero på att aktören är i behov av att fylla på byggrättsportföljen, och därigenom minska risken 
för att inte uppnå sina produktionsmål.  
 
Vidare beskrivs det att priset som vinnaren av en anbudstävling anger blir en referenspunkt 
för kommande anbudstävlingstillfällen (Inggårde och Fors, 2015). Detta medför att det 
existerar en risk att kommande projekt inte genomförs med särskilt stor lönsamhet, om 
markpriserna är höga. Om de marginaler som är uppsatta i ett tidigt skede av ett projekt redan 
är låga så blir det inte lätt att ta på sig ytterligare kostnader under projektets gång. Det finns 
också fastighetsutvecklare som tidigare menat att lönsamheten är låg på grund av att vissa 
aktörer istället väljer att minska kostnaderna vid genomförandet av ett projekt. Det här leder 
till lägre kvalitet på de bostäder som byggs. År 2015 så fanns det en allmän uppfattning hos 
fastighetsutvecklare att antalet som tvingats lämna tillbaka markanvisningar på grund av ett 
högt pris hade minskat.	
 
En stor del fastighetsutvecklare, oavsett antal tilldelningar, har tidigare bedömt att det saknas 
transparens i markanvisningssystemen (Caesar et al. 2013; Inggårde och Fors, 2015). 
Anbudsanvisningar är svårbedömda i och med att respektive fall har unika villkor. 
Bedömningskriterier ses ofta som otydliga, vilket därmed försvårar processen fram till dess 
att en fastighetsutvecklare lämnar sitt bud. För att eliminera spekulativa bud så har det också 
framförts att ett införande av ett riskelement vid markanvisningar skulle kunna hindra de mer 
spekulativa aktörerna (Inggårde och Fors, 2015). Buden skulle, enligt fastighetsutvecklare, 
också kunna ha ett mer bindande format för att uppnå samma effekt. Ett riskelement tros 
kunna led till avtagande prisnivåer på markanvisningar eftersom lönsamheten i ren 
spekulation minskar. 
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Samma aktörer som ovan har också beskrivit att majoriteten av all exploatering i Stockholms 
stad sker på kommunens mark (Inggårde och Fors, 2015). Därför utgör markanvisningar 
följaktligen ett stort referensunderlag för markpriser. En del fastighetsutvecklare anser att 
kommunerna skulle kunna tilldela fler markanvisningar, medan andra anser att det i rådande 
situation är tillräckligt. Det finns dem som uppger att de skulle kunna ta emot fler 
markanvisningar än i nuläget, men det betraktas samtidigt som en kommunal resursfråga. En 
mer attraktiv kommun kan ha lättare för att attrahera fastighetsutvecklare än en mindre 
attraktiv motsvarighet. Kommuner som inte innehar en stor del mark får istället arbeta 
tillsammans med privata aktörer för att öka bostadsbyggandet.  
 
Fastighetsutvecklare tror överlag inte att vissa aktörer förfördelas vid tilldelning av 
markanvisningar (Inggårde och Fors, 2015). Så länge varje intresserad aktör uppfyller 
förutsättningarna i en anbudstävling så bör ingen av dessa ha en särskild fördel eftersom 
aktörerna deltar under givna ramar. Det finns dock en uppfattning om att vissa aktörer har 
lättare att bli tilldelade direktanvisningar (Caesar et al. 2013; Inggårde och Fors, 2015; 
Konkurrensverket, 2015). Till exempel kan olika aktörer vara olika bra på att hitta och driva 
projekt, där direktanvisningar skapar incitament för innovativa lösningar. En annan anledning 
kan handla om att ha en god relation till kommunala tjänstemän, och att det finns ett 
förtroende från kommunens sida vad gäller leverans och utförande. Upparbetade kontakter 
och tidigare genomförda projekt kan ha stor betydelse för framtida anvisningar. Det här 
innebär att det är gynnsamt att ha ett gott rykte hos kommuner, men också genomförandekraft 
och viljan till att driva detaljplan kan värderas högt. Caesar et al. (2013) nämner att detta visar 
att tilldelningsmetoder som enbart baseras på tydliga parametrar, t.ex. pris, fyller ett viktigt 
syfte i vissa fall. 
 
Ungefär hälften i en byggherreenkät 2013 tyckte att de kommunala skillnaderna i 
markanvisningssystem var ett problem. Caesar et al. (2013) påpekar att det möjligen kan 
förklaras av kompetens- och erfarenhetsskillnader mellan byggherrarna. Där de mer erfarna 
har bättre kunskap om kommuners arbetsmetoder och därmed kan tänkas dra fördelar av det 
för att anpassa sig till olika system. Dessa företag torde därför se ett mindre problem i 
systemskillnader. Vissa fastighetsutvecklare hävdar att antalet markanvisningar som en 
tilldelas inte är relaterat till hur många som själv söks, medan andra tror det motsatta 
(Inggårde och Fors, 2015). Stockholms stad strävar efter att öka konkurrensen genom att 
tilldelningen sker brett mellan olika aktörer, vilket betyder att flera bud från en aktör inte 
nödvändigtvis leder till fler tilldelningar. I och med att själva tilldelningen sker genom 
likafördelning per bolag så förekommer det att aktörer arbetar med markanvisningar i olika 
dotterbolag för att öka möjligheterna att tilldelas dessa. Ibland kan det uppfattas som att 
tilldelningen sker godtyckligt, men att skeendet är under förbättring. Vissa 
fastighetsutvecklare anser istället att transparensen vid tilldelning är ett större problem som 
måste åtgärdas. Det ses som att kommuner är för otydliga i sin bedömning och utvärdering av 
olika markanvisningsansökningar.  
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4.4	Hypoteser	
Baserat på denna litteraturstudie samt teori så har ett antal hypoteser utarbetats för senare 
hypotesprövning i 5.2.2: 
 

1. Yngre och mindre företag är mer framgångsrika vid anbudsanvisningar. Med detta 
menas att dessa företag oftare tilldelas mark istället för att få avslag. 
Anbudsanvisningar uppmuntrar till konkurrens, vilket rimligen bör uttrycka sig på 
detta vis genom t.ex. opportunistiskt beteende. Yngre och mindre företag skulle också 
kunna tänkas ha lägre avkastningskrav p.g.a. att de inte jobbar lika långsiktigt. 
 

2. Onoterade företag är mer framgångsrika vid anbudsanvisningar. Börsnoterade 
företag skulle kunna tänkas ha högre avkastningskrav på grund av sina åtaganden 
gentemot dess aktieägare. Ett börsnoterat företag förväntas alltså inbringa en viss 
avkastning till sina aktieägare; ett faktum som onoterade företag inte behöver förhålla 
sig till.  
 

3. Äldre och större företag tilldelas en större proportion direktanvisningar i förhållande 
till yngre och mindre företag. Det skulle kunna tänkas att äldre och större företag är 
mer framgångsrika vid direktanvisningar. Dels med tanke på att goda relationer till 
kommunala tjänstemän tillsammans med förtroende från kommunens sida rimligen är 
saker som etableras över tid. Större företag har också rimligen mer resurser till att 
kunna delta för att anvisas mark. Hypotesen ses som en rimlig följdeffekt om hypotes 
1 bekräftas. I och med att studien arbetar med ofullständig information kring avslag 
tillhörande direktanvisningar, så ses det som omöjligt att föra en hypotes kring att 
äldre och större företag faktiskt är mer framgångsrika att tilldelas dessa. Därmed drivs 
denna hypotes som istället behandlar proportioner av egen tilldelning. 
 

4. Börsnoterade företag tilldelas en större proportion direktanvisningar i förhållande till 
onoterade företag. Se resonemang för punkt 3. 
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5. Resultat	
Resultatet presenteras inledningsvis med en deskriptiv del utifrån sekundärdata som är 
erhållen från de olika kommunerna. Vidare presenteras resultat från hypotesprövning, vilket 
här genomförs med hjälp av icke-parametrisk metod i form av chi-två-test. Dessa genomförs 
primärt för att svara på frågeställningen ”Vilka bostadsutvecklare får vilken typ av 
markanvisningar?” 
	

5.1	Kommunala	perspektivet		
I de elva olika kommuner i Stockholms län som undersökts har totalt 330 stycken 
markanvisningar tilldelats mellan åren 2015-2017. Bland dessa har 240 stycken tilldelats som 
direktanvisningar och 90 stycken som anbudsanvisningar. Direktanvisningar utgör därmed 
cirka 73 procent av de totala fallen. Markanvisningarna som Stockholms stad har tilldelat 
utgör cirka tre fjärdedelar av det totala stickprovet. Om data från denna kommun försummas 
så utgör istället anbudsanvisningar den största delen av vald tilldelningsmetod, 55 procent av 
de totala fallen (se figur 1). 
  

	  
 
Figur 1. Anvisningsmetod baserat på absoluta tal, exklusive Stockholms stad (t.v.). 
Anvisningsmetod baserat på absoluta tal, inklusive Stockholms stad (t.h.). 
 
Frekvensen av tilldelningsmetoder i kommunerna har sett olika ut i respektive kommun. 
Några kommuner har använt sig av främst direktanvisningar, medan andra istället har använt 
sig av främst anbudsanvisningar (se figur 2).  
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Figur 2. Andel direktanvisningar i respektive kommun. 
 
I tre kommuner har det tilldelats fler än tio markanvisningar: Järfälla, Nacka och Stockholm. 
Över tid så har tilldelningen i dessa kommuner sett ut på följande vis: 
 
 

 
 
Figur 3. Markanvisningar över tid i Järfälla kommun. 
 
Järfälla kommun har tilldelat fler markanvisningar över tid. Från att bara ha tilldelat en 
markanvisning år 2015 så har den siffran ökat kontinuerligt under de två nästkommande åren. 
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Figur 4. Markanvisningar över tid i Nacka kommun. 
 
I Nacka kommun anvisades mark för 380 stycken bostäder år 2015, 779 bostäder år 2016, 530 
bostäder år 2017. Mark anvisades för 180 hyresrätter år 2015, 319 hyresrätter år 2016, 0 
hyresrätter år 2017. 
 

 
 
Figur 5. Markanvisningar över tid i Stockholms stad. 
 
I Stockholms stad anvisades mark för 8 181 lägenheter år 2015, 10 616 lägenheter år 2016, 8 
651 lägenheter år 2017. Mark anvisades för hyresrätter i 23 av 51 fall år 2015, 52 av 106 fall 
år 2016, 58 av 89 fall år 2017. Således har både antalet och andelen markanvisningar för 
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hyresrätter kontinuerligt ökat över tid i kommunen. Antalet bostäder med hyresrätt som 
upplåtelseform har också ökat över tid; 4 650 stycken år 2015, 5 189 stycken år 2016, 5 465 
stycken år 2017. 
 
För en begränsad del av dessa tilldelade markanvisningar i Stockholms stad så finns 
markprisinformation med tillhörande värdetidpunkt. Dessa utgörs av 113 bostadsrätter. 
Hyresrätter upplåts med tomträtt, vilket medför att markpriser inte går att tillgodogöra sig i 
dessa fall. Nedan uppvisas två låddiagram över markprisnivåskillnader mellan tilldelade 
direkt- och anbudsanvisningar i staden (se figur 6). Följande låddiagram sammanfattar 
informationsmaterialet utifrån fem värden: median, första kvartilen, tredje kvartilen, 
minimum och maximum. Lådan innehåller således 50 procent av värdena, där den heldragna 
horisontella linjen genom lådan är medianvärdet. De vågräta strecken som går ut från lådan, 
whiskers, dras till det högsta och lägsta värdet bland de värden som inte är outliers. 
Diagrammet visar att genomförda anbudsanvisningar haft en högre prisbild än 
direktanvisningar.  
 

 
 
Figur 6. Låddiagram över markprisnivåer, angivna i kr/kvm ljus BTA, justerat till index 2017 
Q4, för tilldelade markanvisningar i Stockholms stad. 
 
Även om det inte finns lika stora kvantiteter av jämförbar prisinformation i övriga kommuner 
så går det att se samma tendenser i flera andra kommuner utöver Stockholms stad.  
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5.1.1	Anbudskriterier	
De kriterier som använts i de olika kommunernas anbudsanvisningar skiljer sig mellan många 
kommuner. I flera kommuner finns det inledningsvis olika former av grundkriterier. Detta 
behandlar ofta exempelvis ekonomisk stabilitet och att anbudsgivaren ska bedömas vara en 
fullgod samarbetspartner utifrån detta. I vissa fall kan det också krävas ett visst antal 
referensprojekt, i ett spann från ett till tre stycken. I skedet därefter är det i regel 
projektspecifika kriterier som bedöms. Totalt så har cirka 65 stycken olika unika kriterier 
angetts, alla anbudsanvisningar sammantaget. Utöver dessa finns det i flera fall även angivna 
”underkriterier”. Till exempel så kan kriteriet ”Projektidé” ha underkriterier som behandlar 
till exempel gestaltning och genomförbarhet.  
	
Som ovan visats så har alla kommuner förutom Solna någon gång under tidsperioden arbetat 
med anbudsanvisningar. Tre av dessa kommuner har vid alla tillfällen utformat 
anbudsanvisningar där det finns en tydlig konkret viktning av kriterier i procentandelar eller 
poäng: Järfälla, Nacka och Sollentuna. I resterande kommuner; Botkyrka, Huddinge, 
Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Täby och Värmdö, har det vid minst ett tillfälle beskrivits 
bedömningskriterier utan någon inbördes viktning. Till det sistnämnda inräknas också fall 
med otydlig viktning; det gäller exempelvis fall där bedömningskriterier endast delvis är 
viktade. Det finns även någon kommun som explicit skrivit i sin inbjudan till flera 
anbudsanvisningar att de äger rätt att anvisa mark utifrån en sammanvägd bedömning utifrån 
bedömningskriterier och pris, när pris inte är ett bedömningskriterium från början. Detta 
innebär att det finns någon kommun som själv friskrivit sig ansvaret från att använda sig av 
sina egna angivna bedömningskriterier. Den här typen av fall räknas inte heller som tydligt 
viktade fall i denna studie. Majoriteten av de oviktade fallen är fall då kriterier finns beskrivna 
utan någon som helst inbördes bedömning mellan varje kriterium. De kommuner som någon 
gång arbetat med oviktade kriterier uppvisas nedan mer specifikt, samt totala andelen för alla 
kommuner: 
 
Tabell 2. Förekomst av viktning av bedömningskriterier 
 
Kommun Viktade fall (%) Viktade fall (absoluta tal) 
Botkyrka 0 % 0 av 1 viktade fall 
Huddinge 14 % 1 av 7 viktade fall 
Stockholm 31 % 14 av 45 viktade fall 
Sundbyberg 0 % 0 av 1 viktade fall 
Södertälje 17 % 1 av 6 viktade fall 
Täby 83 % 5 av 6 viktade fall 
Värmdö 33 % 1 av 3 viktade fall 
Totalt (inkl. alla kommuner) 49 % 44 av 90 viktade fall 
Notera: Endast kommuner med något oviktat fall, exkl. nedersta raden. 
 
Klassificeringar av bedömningskriterierna har genomförts i försök att ge en mer överskådlig 
förståelse (se 9.3 för specifik indelning). Vid de 44 fall där det har förekommit konkreta 
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viktningar av bedömningskriterier så har kriterierna nämnts olika många gånger. Tabellen 
nedan visar detta, samt hur de har viktats i medelvärde när de väl har nämnts: 
 
Tabell 3. Förekomst av specifika bedömningskriterier samt viktning - viktade fall 
 
Bedömningskriterium Gånger angivet Viktning i snitt 
Pris 35 av 44 81 % 
Gestaltning 20 av 44 38 % 
Genomförbarhet 13 av 44 11 % 
Miljömässig hållbarhet 9 av 44 26 % 
Social hållbarhet 7 av 44 37 % 
Övrigt 6 av 44 13 % 
Relation till omgivning 4 av 44 20 % 
Nytänkande 0 av 44 - 
 
Om även alla anbudsanvisningar utan konkret viktning inkluderas i bedömningen så är samma 
kriterier angivna i följande utsträckning: 
 
Tabell 4. Förekomst av specifika bedömningskriterier - alla anbudsanvisningar 
 
Bedömningskriterium Gånger angivet  
Pris 44 av 90  
Gestaltning 54 av 90  
Genomförbarhet 47 av 90  
Miljömässig hållbarhet 36 av 90  
Social hållbarhet 12 av 90  
Övrigt 53 av 90  
Relation till omgivning 38 av 90  
Nytänkande 7 av 90  
 
Vid 22 tillfällen så har enbart pris varit bedömningskriteriet vid tilldelning. Detta har skett i 
fyra olika kommuner; elva gånger i Nacka kommun, åtta i Stockholms stad, två i Järfälla 
kommun och en gång i Huddinge kommun. Vid ett tillfälle har ett stort företag tilldelats en 
sådan typ av markanvisning, i elva fall har de tilldelats mellanstora företag och i resterande tio 
fall till små företag. Det stora företaget tilldelades en sådan anvisning i jämförelse med åtta 
övriga företag som skickade in anbud. I alla fall förutom tre så har priserna bedömts på kr/ljus 
BTA, där undantagen gäller för hyresrätter i Nacka som bedömts med tomträttsavgäld i 
kr/kvm. När endast pris har bedömts så har det vinnande anbudet i snitt varit 42 procent högre 
än medelvärdet av alla övriga inskickade anbud till samma markanvisning. I jämförelse med 
det näst högsta inskickade anbudspriset så var det vinnande anbudet i snitt 10 procent högre, 8 
procent i median. Korrelationen mellan antal deltagare och skillnaden i medelvärde mellan 
vinnande anbud och genomsnitt var 0.47, d.v.s. måttlig. I Nacka kommun var det vinnande 
anbudet i snitt 53 procent högre än medelvärdet av alla övriga företag. I Stockholm var 
motsvarande siffra 26 procent. Det högsta inskickade anbudspriset i Nacka var i snitt 12 
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procent högre än det näst högsta inskickade anbudspriset, 8 procent i median. I Stockholm var 
motsvarande siffror 6 procent respektive 5 procent.	En kommun som inte har använt pris som 
bedömningskriterium har inte varit villig att dela med sig av jämförbar prisinformation i 
enskilda anbudsanvisningar.	Fyra olika kommuner har vid minst ett tillfälle arbetat med fast 
pris vid anbudsanvisning.	
 

5.2	Bostadsutvecklarnas	perspektiv	
I och med att data från Stockholms stad har visat sig utgöra en stor majoritet av stickprovet, så 
har följande underkapitel undersökt några olika fenomen i två uppdelningar. Dels för de alla 
kommunerna exklusive Stockholms stad, och dels Stockholms stad själv. Exkluderingen 
genomförs för att kommande slutsatser ska kunna vara representativt överförbara för hela 
populationen. Som nämnts i 3.2. så är jämförelsen av företagens framgång uppbyggd på att 
markanvisningarna betraktas som count data. 

5.2.1	Deskriptiv	del	
De allmännyttiga företagen i Stockholms stad återfinns bland de aktörer som tilldelats flest 
antal markanvisningar. Flest anvisningar av alla företag har allmännyttigt företag 1 fått (22 
stycken), därefter allmännyttigt företag 2 (16 stycken) och fjärde flest har tilldelats till 
allmännyttigt företag 3 (15 stycken). Totalt så tilldelades allmännyttiga bolag 58 
markanvisningar, varav 56 direktanvisningar och 2 anbudsanvisningar. De erhöll 22 procent 
av det totala antalet i Stockholms stad, 6 procent för alla kommuner exklusive Stockholms 
stad. Vad gäller antal lägenheter så tilldelades de 25 procent i Stockholms stad. Av de privata 
bolagen så har privat företag 1 tilldelats flest anvisningar (16 stycken), därmed delat näst flest 
av alla. För enbart direktanvisningar blev samma fyra företag tilldelade flest gånger. 
Allmännyttigt företag 1 tilldelades flest direktanvisningar (21 stycken), allmännyttigt företag 
2 och 3 näst flest (15 stycken). Till sist tilldelades privat företag 1 flest av de övriga företagen 
(14 stycken). För enbart anbudsanvisningar så ser det istället väldigt annorlunda ut. De som 
vunnit dessa flest gånger är i hög grad privata bolag. Flest i antal vann privat företag 2 (7 
stycken), följt av privat företag 3 och privat företag 4 (4 stycken var).  
 
Dessa tre företag tilldelades direktanvisningar med ett medel- och medianvärde på 4. De fyra 
först nämnda företag som vann flest direktanvisningar vann endast en anbudstävling i både 
medel- och medianvärde. Utifrån det går det att se en tydlig skillnad i andelen erhållna 
direktanvisningar respektive anbudsanvisningar för de allmännyttiga bolagen gentemot de 
privata motsvarigheterna. De allmännyttiga bolagens tilldelningar utgjordes av 
anbudstävlingar till cirka 3 procent, medan det utgjorde cirka 30 procent för privata bolag. 
Nedan följer histogram över tilldelade direktanvisningar samt anbudsanvisningar, allt 
exklusive allmännyttiga företag. Figurerna visar att många företag inte tilldelats någon 
markanvisning över huvud taget. Det bör återigen påpekas att företagen i figur 7 med 
tilldelade direktanvisningar är alla de företag som tilldelats någon anvisning, eller också fått 
avslag i anbudsanvisningar. Det är således tänkbart att flera av företagen i figuren inte ens har 
försökt få en direktanvisning, men det finns samtidigt ett bortfall i form av att det inte finns 
uppgifter om vilka som fått avslag. Fullständig information finns istället för 
anbudsanvisningar. 
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Figur 7. Tilldelade direktanvisningar för alla, exklusive allmännyttiga, företag. 
 

 
Figur 8. Tilldelade anbudsanvisningar för alla, exklusive allmännyttiga, företag som deltagit i 
minst en anbudsanvisning. 
 
Antalet avslag tillhörande markanvisningar med anbud uppgick till 659 stycken. De privata 
bolagen är de som fått klart flest avslag. Privat företag 1 har fått flest (26 stycken), därefter 
privat företag 3 (24 stycken) och privat företag 2 (23 stycken). Det är i snitt ungefär åtta 
stycken inskickade anbud vid en anbudsanvisning. Totalt har 238 olika företag antingen 
tilldelats markanvisning eller fått avslag på inskickat anbud. Således tilldelades 1.39 
markanvisningar i förhållande till antal företag över hela tidsperioden. 128 företag som har 
skickat in anbud till anbudsanvisningar har aldrig blivit tilldelade någon. 112 av dessa företag 
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har aldrig fått någon markanvisning oavsett tilldelningsmetod. Detta utgör 47 procent av totalt 
238 företag, där de övriga 126 företagen har tilldelats minst en anvisning.  
 
51 av alla företag har endast tilldelats direktanvisningar, och har varken vunnit eller fått 
avslag i en anbudstävling. Vidare har 59 olika företag vunnit anbudstävlingar, där 31 endast 
vunnit tävlingar och övriga 28 också tilldelats minst en direktanvisning. Totalt har alltså 187 
(59 + 128) företag skickat in anbud till anbudsanvisningar, där endast 32 procent har tilldelats 
minst en sådan typ av anvisning. Av de 112 företag som skickat in anbud till tävlingar, men 
som aldrig blivit tilldelade någon anvisning över huvud taget, så har 65 stycken fått avslag 
bara en gång. Resterande 47 företag har fått avslag flera gånger. Den aktör som fått flest 
avslag utan att heller ha vunnit någon tävling, är privat företag 5 med 12 avslag. Antal avslag 
för alla företag tydliggörs nedan (se figur 9). Figuren visar att flest antal företag bara har fått 
avslag en gång. 
 
 

 
Figur 9. Antal avslag för alla, exklusive allmännyttiga, företag som deltagit i minst en 
anbudsanvisning. 
 
Korrelationen mellan antal avslag och storlek på företag var 0,60, d.v.s. stark. Nedan följer en 
tabell över samtliga tilldelningar och avslag för samtliga olika indelade grupper av företag. 
Tabellen innehåller dels företagstyper grupperade efter storlek, dels ålder och till sist 
börsnotering. Till exempel så kan det utläsas ur tabellen att medelstora företag har fått 13 
anbudsanvisningar, 64 avslag och 56 direktanvisningar i Stockholms stad (se tabell 5). 
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Tabell 5. Antal tilldelningar och avslag, exklusive allmännytta 
 
Företagstyp Anbudsanvisningar  Avslag  Direktanvisningar  
Stora (n=4) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 

5 
3 
2 

76 
22 
54 

 20 
12 
8 

 

Medel (n=34) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 

32 
13 
19 
 

184 
64 
120 

 68 
56 
12 
 

 

Små (n=200) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 

51 
26 
25 

394 
107 
287 

 96 
83 
13 

 

Gamla (n=92) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 
Nya (n=146) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 
Noterat (n=31) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 
 
Onoterat (n=207) 
Stockholm 
Exkl. Stockholm 

68 
31 
37 
 
20 
11 
9 
 
17 
7 
10 
 
71 
35 
36 

502 
154 
348 
 
152 
39 
113 
 
201 
55 
146 
 
453 
138 
315 

 152 
125 
27 
 
32 
26 
6 
 
55 
38 
17 
 
129 
113 
16 

 

Notera: Små företag: <1000 MSEK omsättning. Medelstora 1000-10 000. Stora: >10 000. 
Gamla företag: registreringsdatum <2008. Nya företag: registreringsdatum >2007. 
 
Av de företag som tilldelats minst en anbudsanvisning så är samtliga stora företag sämst 
placerade gällande vinst-/förlustförhållande. Medelvärdet för antal avslag för inskickade 
anbud uppgick till cirka 3,5. Medelvärdet för vunna anbudsanvisningar uppgick till cirka 0,5. 
Således var medelvärdet för procentuell andel vunna anbudstävlingar cirka 12 procent. 
Motsvarande värde var 6 procent för stora företag, 15 procent för medelstora, 11 procent för 
små. Sett till antalet försök så var små och medelstora företag därmed oftare vinnare i 
anbudsanvisningar jämfört med stora företag (se tabell 6). 
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Tabell 6. Proportion vinster i anbudsanvisningar, exklusive allmännytta 
 
Företagstyp Alla kommuner Sthlm  Exkl. Sthlm  
Stora 0,06 0,12  0,04  
Medelstora 0,15 0,17  0,14  
Små 0,11 0,20  0,08  
Gamla 0,12 0,17  0,10  
Nya 0,12 0,22  0,07  
Börsnoterat 0,08 0,11  0,06  
Onoterat 0,14 0,20  0,10  
Notera: Små företag: <1000 MSEK omsättning. Medelstora 1000-10 000. Stora: >10 000. 
Gamla företag: registreringsdatum <2008. Nya företag: registreringsdatum >2007. 
 
Vid direktanvisningar så har istället tre av de stora företagen tilldelats flest, utanför 
Stockholm. Tabell 5 visar att det finns vissa skillnader mellan tilldelningar i Stockholms stad 
jämfört med övriga kommuner. Utanför Stockholm så är till exempel stora företag tydligt mer 
framgångsrika vid direktanvisningar. Det här syns främst av att 8 av 33, eller 24 procent, 
direktanvisningar har tilldelats stora företag, till skillnad från anbud där de tilldelats 2 av 46, 
eller 4 procent. I Stockholms stad ser det istället annorlunda ut. Där har stora företag 
direktanvisats 12 av 151, eller 8 procent. Det går också att se en tydlig skillnad i att små och 
mellanstora utanför Stockholm har tilldelats en majoritet anbudsanvisningar, till skillnad från 
stora. I Stockholm har istället alla storlekar på företag tilldelats en majoritet direktanvisningar. 
Nedan följer, utifrån tabell 5, andelen tilldelningar som varit direktanvisningar för respektive 
företagstyp. Till exempel så har små företag i Stockholm tilldelats 76 procent 
direktanvisningar, 24 procent anbudsanvisningar av total egen tilldelning, avrundat.  
 
Tabell 7. Proportion direktanvisningar av total tilldelning, exklusive allmännytta 
 
Företagstyp Alla kommuner Sthlm  Exkl. Sthlm  
Stora 0,80 0,80  0,80  
Medelstora 0,68 0,81  0,39  
Små 0,65 0,76  0,34  
Gamla 0,69 0,80  0,42  
Nya 0,62 0,70  0,40  
Börsnoterat 0,76 0,84  0,63  
Onoterat 0,65 0,76  0,31  
Notera: Små företag: <1000 MSEK omsättning. Medelstora 1000-10 000. Stora: >10 000. 
Gamla företag: registreringsdatum <2008. Nya företag: registreringsdatum >2007. 
 
Efter närmare undersökning av anvisad mark i Stockholms stad så är det svårt att svara på hur 
framgångsrik gruppen stora företag är i generella termer, till skillnad från utanför kommunen. 
Ett företag sticker ut från de övriga, vilket illustreras i tabellen nedan: 
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Tabell 8. Stora företags tilldelningar i Stockholms stad 
 
Stora företag Anbudsanvisningar Avslag  Direktanvisningar 
Företag 1 1 7  1 
Företag 2 0 3  0 
Företag 3 2 9  11 
Företag 4 0 3  0 
Notera: Stora företag: >10 000 MSEK omsättning. 
 
Företag 3 har tilldelats flest direktanvisningar av alla i Stockholms stad. De är att betrakta 
som en outlier bland den insamlade sekundärdatan från Stockholms stad specifikt, gentemot 
övriga tre företag tillhörande gruppen av stora företag. Företaget har tilldelats elva stycken 
direktanvisningar i kommunen, jämfört med de tre företagen som tillsammans tilldelats bara 
en. Detta innebär att företaget tilldelades tio stycken, eller 1000 procent, fler 
direktanvisningar jämfört med dessa tre tillsammans. Detta går att jämföra med företagens 
vinstförmåga vid anbudsanvisningar, där företaget anvisades mark vid 2 av 11 försök, övriga 
tre företag vid 1 av 14 försök. För att undersöka vad som skulle kunna motivera denna 
skillnad i förhållande, beroende av tilldelningsmetod, så har de tilldelade direktanvisningarna 
för Företag 3 studerats närmre. Exploateringskontoret tillhörande Stockholms stad har angett 
följande anledningar till att direktanvisa mark till företaget i de olika fallen, under rubriken 
”Bakgrund till markanvisningen” i respektive sammanträdesprotokoll med tjänsteutlåtande 
för markanvisning: 
 
Fall 1: Ingen anledning specificerad. 
Fall 2: ”Ingen annan byggherre har sökt om anvisning på denna plats.” 
Fall 3: Ingen anledning specificerad. 
Fall 4: Ingen anledning specificerad. 
Fall 5: Ingen anledning specificerad. 
Fall 6: Ingen anledning specificerad. 
Fall 7: Social hållbarhet. 
Fall 8: ”Bolaget önskar förändra markanvisningen till bostäder och behöver i samband med 
detta köpa tillskottsmark av staden. (…) Projektet bidrar därmed till att försörja området med 
olika upplåtelseformer och blandade bebyggelsetyper.” 
Fall 9: ”Projektet bidrar därmed till att försörja området med olika upplåtelseformer.” 
Fall 10: ”Långtgående förhandlingar fördes med dessa bolag i samband med 
marktilldelningen till Stockholmshem inom området under 2014.” 
Fall 11: ”God genomförandekapacitet som är viktig för projektet (...) etablerade och 
långsiktiga aktörer (…) Bolagen uppfyller tillsammans den blandning av upplåtelseformerna 
hyresrätt och bostadsrätt som eftersträvas i projektet. De valda bolagen bedöms även besitta 
en över tid god ekonomi, stabilitet, samt intresse av långsiktig förvaltning som eftersträvas 
vid val av byggherrar enligt stadens gällande markanvisningspolicy.” 
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De beskrivna motiven för tilldelning av direktanvisning kan sammanfattas på följande vis: 
• Ingen anledning specificerad: 5 stycken fall (1, 3, 4, 5, 6) 
• Olika upplåtelseformer: 3 stycken fall (8, 9, 11) 
• Ingen konkurrens: 1 fall (2) 
• Social hållbarhet: 1 fall (7) 
• Blandade bebyggelsetyper: 1 fall (8) 
• Tillskottsmark: 1 fall (8) 
• Tidigare förhandlingar: 1 fall (10) 
• Genomförandekapacitet: 1 fall (11) 
• Etablerad aktör: 1 fall (11) 
• Långsiktig aktör: 1 fall (11) 

 
I alla tre fall där olika upplåtelseformer har beskrivits som ett motiv, så har företaget tilldelats 
markanvisningar med bostadsrätt som upplåtelseform. Antalet projektspecifika kriterier med 
premissen att samtliga övriga typer av företag kan konkurrera genom någon form av 
differentiering, kan vidare komprimeras till fyra stycken; social hållbarhet, blandade 
bebyggelsetyper, genomförandekapacitet och långsiktig aktör.  
 
Åldersberoende jämförelse av företagen har också genomförts för att se om det föreligger 
någon skillnad i tilldelningen mot bakgrund av det enskilda attributet. Detta presenteras efter 
en indelning av företagen i två grupper av gamla respektive nya företag. Nedan introduceras 
en känslighetsanalys av hur denna indelnings utformning påverkar utfallet, där tre olika fall av 
indelningar tas upp (se tabell 9 & 10). Betraktaren bör angripa resultatet i vetskap om att 
sambandet ej kan förväntas vara fullständigt linjärt. Detta i och med att nya företag kan ha 
olika tidigare erfarenheter, och kan därför till viss del förväntas vara olika framgångsrika trots 
samma unga ålder. Känslighetsanalyser har genomförts för 1) kommuner exklusive 
Stockholm och 2) endast Stockholm. Resultatet visar att nyare företag inte är mer 
framgångsrika än äldre företag, för alla kommuner exklusive Stockholm stad.  
 
Känslighetsanalysen visar dock att de nyaste företagen i Stockholm, 5 år och yngre, har varit 
mer framgångsrika i anbudsanvisningar än de två övriga grupperna av nya företag som 
involverar ett större års-spann av nya företag. På samma sätt har de nya företagen med näst 
störst års-spann varit mer framgångsrika i anbudsanvisningar än den sista gruppen av företag 
som involverar det största spannet av nya företag. Den sista gruppen med störst spann av nya 
företag var till skillnad från de två tidigare grupperna, inte bättre än gamla företag på att 
tilldelas anbudsanvisningar.  
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Tabell 9. Känslighetsanalys av nya och gamla företag i anbudsanvisningar – exkl. 
Stockholm, exkl. allmännytta 
	
Känslighetsanalys Anbudsanvisningar Avslag Hit-rate nya vs gamla 
Nya: 2013- 
Gamla: -2012 
 

5 
41 

56 
405 

−11 % 

Nya: 2008- 
Gamla: -2007  
 

9 
37 

113 
348 

−23 % 

Nya: 2003- 
Gamla: -2002 

16 
30 

168 
293 

−6 % 
 

 
 
Tabell 10. Känslighetsanalys av nya och gamla företag i anbudsanvisningar – Stockholm, 
exkl. allmännytta 
	
Känslighetsanalys Anbudsanvisningar Avslag Hit-rate nya vs gamla 
Nya: 2013- 
Gamla: -2012 
 

5 
37 

11 
182 

85 % 

Nya: 2008- 
Gamla: -2007  
 

11 
31 

39 
154 

31 % 

Nya: 2003- 
Gamla: -2002 

12 
30 

61 
132 

−11 % 
 

	

5.2.2	Hypotesprövning	
En första observation från underkapitlet ovan är att de kommunala, allmännyttiga, företagen 
är kraftigt överrepresenterade bland de företag som tilldelats flest markanvisningar. Detta 
gäller i synnerhet i Stockholms stad, där en stor del av informationen till empirin har 
inhämtats. För att ytterligare avgöra om det finns vidare statistisk signifikans bakom 
iakttagelsen så har det undersökts ifall det föreligger någon skillnad mellan allmännyttiga och 
övriga företag vad gäller förhållande mellan tilldelade direkt- och anbudsanvisningar: 
 
Proportionen av de allmännyttiga företagens anbudsanvisningar var 0.03, avrundat, medan 
proportionen av de övriga företagens anbudsanvisningar var 0.31, avrundat. Det medför att 
riskkvoten 2  (RR) för anbudsanvisningar för de övriga företagen är 9.56. Skillnaden i 
proportioner är signifikant,  
𝜒2(1) = 20.44, p < 0.001. 

																																																								
2	Benämns också enligt viss litteratur som den relativa risken eller risk-ration.  I 
sammanhanget avses kvoten mellan två kvoter.	
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Det här innebär att allmännyttiga företag har tilldelats en större proportion direktanvisningar 
av egen tilldelning, vilket inte kan förklaras som ett resultat av slumpens skörd. Utifrån detta, 
ihop med tidigare nämnda observation, genomförs resterande hypotesprövningar med data 
från alla företag sammanlagt, exklusive samtliga allmännyttiga företag. Som nämnts i 3.3 så 
testas hypoteserna dels för kommuner exklusive Stockholms stad, samt endast för Stockholms 
stad 3 . Hypoteserna testas utifrån proportioner som beskrivits i tabellformat i tidigare 
underkapitel. Nedan testas de hypoteser som framtagits i avsnitt 4.4: 
 

5.2.2.1	Alla	kommuner	

Hypotes	1:	Yngre	och	mindre	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.06.  
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.15.  
RR = 2.40. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 4.03, p = 0.04.  
 
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.06.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.11.  
RR = 1.86. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 2.01, p = 0.16. 
 
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.15.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.11.  
RR = 1.29. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.49, p = 0.22. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens vinster var 0.12.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens vinster var 0.12.  
RR = 0.97. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.01, p = 0.91. 
 

Hypotes	2:	Onoterade	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens vinster var 0.08.  
Proportionen av de onoterade företagens vinster var 0.14.  
RR = 1.74. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 4.91, p = 0.03. 
 

Hypotes	3:	Äldre	och	större	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.68.  
RR = 1.18. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.38, p = 0.24. 
 
 
 
 

																																																								
3 I och med att mer data är erhållen från Stockholms stad jämfört med övriga kommuner så 
kan de statistiska resultaten betraktas som mer tillförlitliga. 
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Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.65.  
RR = 1.23. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 2.10, p = 0.15. 
 
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.68.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.65.  
RR = 1.04. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.19, p = 0.66. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens direktanvisningar var 0.62.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens direktanvisningar var 0.69.  
RR = 1.12. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.10, p = 0.30. 
 

Hypotes	4:	Börsnoterade	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens direktanvisningar var 0.76.  
Proportionen av de onoterade företagens direktanvisningar var 0.65.  
RR = 1.18. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 3.42, p = 0.06. 
 

5.2.2.2	Endast	Stockholms	stad	

Hypotes	1:	Yngre	och	mindre	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.12.  
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.17.  
RR = 1.41. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.34, p = 0.56.  
 
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.12.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.20.  
RR = 1.63. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.80, p = 0.37. 
 
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.17.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.20.  
RR = 0.86. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.23, p = 0.63. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens vinster var 0.22.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens vinster var 0.17.  
RR = 1.31. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.74, p = 0.39. 
 

Hypotes	2:	Onoterade	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens vinster var 0.11.  
Proportionen av de onoterade företagens vinster var 0.20.  
RR = 1.79. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 2.49, p = 0.11. 
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Hypotes	3:	Äldre	och	större	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.81.  
RR = 0.99. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.01, p = 0.92. 
 
Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.76.  
RR = 1.05. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.11, p = 0.74. 
 
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.81.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.76.  
RR = 1.07. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.62, p = 0.43. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens direktanvisningar var 0.70.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens direktanvisningar var 0.80.  
RR = 1.14. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.71, p = 0.19. 
 

Hypotes	4:	Börsnoterade	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens direktanvisningar var 0.84.  
Proportionen av de onoterade företagens direktanvisningar var 0.76.  
RR = 1.11. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.33, p = 0.25. 
 

5.2.2.3	Alla	kommuner	exklusive	Stockholms	stad	

Hypotes	1:	Yngre	och	mindre	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.04.  
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.14.  
RR = 3.83. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 4.24, p = 0.04.  
 
Proportionen av de stora företagens vinster var 0.04.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.08.  
RR = 2.24. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.38, p = 0.24. 
 
Proportionen av de medelstora företagens vinster var 0.14.  
Proportionen av de små företagens vinster var 0.08.  
RR = 1.71. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 3.49, p = 0.06. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens vinster var 0.07.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens vinster var 0.10.  
RR = 0.77. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.56, p = 0.45. 
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Hypotes	2:	Onoterade	företag	är	mer	framgångsrika	vid	anbudsanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens vinster var 0.06.  
Proportionen av de onoterade företagens vinster var 0.10.  
RR = 1.60. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 1.94, p = 0.16. 
 

Hypotes	3:	Äldre	och	större	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.39.  
RR = 2.07. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 5.16, p = 0.02. 
 
Proportionen av de stora företagens direktanvisningar var 0.80.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.34.  
RR = 2.34. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 6.74, p = 0.01. 
 
Proportionen av de medelstora företagens direktanvisningar var 0.39.  
Proportionen av de små företagens direktanvisningar var 0.34.  
RR = 1.13. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.15, p = 0.70. 
 
Proportionen av de yngre (2008-) företagens direktanvisningar var 0.40.  
Proportionen av de äldre (-2007) företagens direktanvisningar var 0.42.  
RR = 1.05. Skillnaden i proportioner är ej signifikant, 𝜒2(1) = 0.02, p = 0.88. 
 

Hypotes	4:	Börsnoterade	företag	tilldelas	en	större	proportion	direktanvisningar	
Proportionen av de börsnoterade företagens direktanvisningar var 0.63.  
Proportionen av de onoterade företagens direktanvisningar var 0.31.  
RR = 2.05. Skillnaden i proportioner är signifikant, 𝜒2(1) = 7.57, p < 0.01. 
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6.	Analys	och	diskussion	
Detta kapitel analyserar resultatet utifrån de två delar som beskrivits i syftet, d.v.s. ett 
kommunalt perspektiv och ett bostadsutvecklarperspektiv. Analysen utgör grunden för att dra 
slutsatser. 
 

6.1	Kommunala	perspektivet	
Resultaten från denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat (Caesar et al. 2013; 
Konkurrensverket, 2015; Statskontoret, 2012) gällande att direktanvisningar fortfarande är 
den vanligaste typen av marktilldelningsmetod, men endast i absoluta tal från resultatets 
stickprov. Det här gäller dock inte för alla kommuner i stickprovet, i och med att 
anbudstävlingar istället är vanligast i fem av elva kommuner. Stockholms stad har tilldelat en 
väldigt stor del markanvisningar i jämförelse med övriga kommuner sammantaget. Om 
resultatet från Stockholms stad försummas så går det inte att bekräfta att direktanvisningar är 
den vanligaste typen av tilldelningsmetod. Dessa resultat kräver därför en försiktig tolkning 
eftersom det inte går att dra slutsatser om vilken tilldelningsmetod som är att betrakta som 
mest frekvent förekommande för hela populationen. Resultatet visar att olika kommuner 
arbetar på olika sätt, vilket tidigare forskning har påvisat, både vad gäller kommuners 
övergripande principer samt tillämpningen i enskilda fall. Även om de flesta kommuner till 
viss grad kombinerar de två olika angivna metoderna så verkar det även vara så att de flesta 
kommunerna föredrar den ena metoden framför den andra. Att kommuner arbetar på olika sätt 
kan svårligen ses som problematiskt med tanke på att de arbetar under olika förutsättningar. 
Det kan dock möjligen missgynna oerfarna bostadsutvecklare som kan ha svårare att anpassa 
sig till systemskillnader.  
 
Det är tydligt att åtminstone Stockholms stad har ändrat sitt sätt att arbeta med 
markanvisningar över tid mellan tre-års-perioden 2015-2017. Från att i 2015 ha tilldelat en 
enda markanvisning, 2 procent, genom anbud, så ökade den siffran till 23 procent 
nästkommande år och 21 procent året därefter. Antalet och andelen anbudsanvisningar har 
således ökat markant, om år 2015 jämförs ensamt med 2016 och 2017. Detta resultat stöder 
fastighetsutvecklares tidigare upplevelser (Inggårde och Fors, 2015). Mark har också anvisats 
för fler hyresrätter i kommunen över tid, både vad gäller antal markanvisningar och antal 
lägenheter. 
 
Denna studie visar att genomförda anbudsanvisningar i Stockholms stad har haft en högre 
prisnivå än direktanvisningar. Samma tendenser går att se i flera andra kommuner. Det här 
kan innebära olika saker. En möjlig förklaring är att det skulle kunna vara så att kommuner 
tenderar att välja ut mer attraktiva områden för anbudsanvisningar. Förklaringen kan i så fall 
jämföras med hur Tadelis (2012) beskriver att upphandlingar bör hanteras. Tadelis hävdar att 
enkla och mer specifika projekt bör upphandlas med fastpriskontrakt och tilldelas genom 
budgivning i konkurrens. Vidare beskrivs det att komplexa och ofullständigt specificerade 
projekt bör upphandlas med självkostnadskontrakt med en väl ansedd part. En annan möjlig 
förklaring är att det också skulle kunna innebära att jämförelsen av aktörer, som fristående 
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parameter, är prisdrivande. Korrelationen mellan antal deltagare och skillnaden i medelvärde 
mellan vinnande anbud och genomsnitt var måttlig (0.47), i 22 fall där endast pris bedömts. 
Det kan därför framhållas att antal deltagare är i någon mån prisdrivande, även fast dessa data 
måste tolkas med försiktighet på grund av få fall. 
 
Ännu ett viktigt resultat är antalet angivna bedömningskriterier för anbudsanvisningar hos 
kommuner, och andelen fall med viktade kriterier. Cirka 65 olika kriterier, med ytterligare 
”underkriterier”, har använts i 90 olika anbudsanvisningar i totalt tio kommuner. I ungefär 
hälften av anbudsanvisningarna, och endast tre kommuner i samtliga fall, har kriterierna 
viktats gentemot varandra på ett tydligt sätt. Det här visar att det existerar både en otydlighet 
och oförutsägbarhet i spelreglerna. Det bör kunna ses som rimligt för en mindre kommun med 
mindre attraktiv mark att arbeta på ett sådant sätt. Där kan man tänka sig att kommunen blir 
nöjd bara en enda bostadsutvecklare skickar in ett förslag. Resultatet visar dock att det finns 
en systematik i att det saknas konkret viktning i flera kommuner. Oförutsägbarheten styrks 
ytterligare av det faktum att någon kommun flera gånger explicit har friskrivit sig från sina 
bedömningskriterier. Dessa resultat tycks överensstämma med annan forskning som funnit att 
bostadsutvecklare själva tycker att det saknas transparens i markanvisningssystemet, och att 
bedömningskriterier bedöms som otydliga (Caesar et al. 2013; Inggårde och Fors, 2015). När 
det väl har funnits en tydlighet och förutsägbarhet så är pris det kriterium som både nämnts 
flest gånger och viktats till klart högst procent. Därefter följer kriteriet för gestaltning. Detta 
innebär att pris är det kriterium som bedömts som klart viktigast hos kommuner.  
 
Vinnaren i anbudsanvisningar bedömda på enbart pris, har i snitt bjudit ett pris som är 42 
procent högre än medelvärdet av övriga inskickade förslag till samma anvisning. Utifrån detta 
går det att konstatera att det är rationellt av en kommun att ha monetära intressen vid 
bedömning av markanvisningar. Skillnaderna är så pass stora att de blir svåra att försumma. 
Men om målbilden är en, säg, hållbar stadsutveckling med sociala värden så är det möjligen 
inte lika förenligt med höga markpriser. Markvärden sänks om sociala värden, i något 
”inclusive zoning”-liknande format, bedöms, vilket leder till att kommunen förlorar pengar. 
Det hela utmynnar i en avvägning av vad som är viktigast. 
 
Direktanvisningar är än mindre transparenta. Resultatet av denna studie visar att ett företag är 
en outlier i resultatet i Stockholms stad. De projektspecifika kriterier som kommunen har 
beskrivit varit motiven bakom tilldelningar av direktanvisningar till företaget har varit 
otydliga. I majoriteten av fallen så beskrivs inget projektspecifikt kriterium som en 
bostadsutvecklare, i differentieringssyfte, skulle kunna ta lärdom av inför kommande 
direktanvisningar. I övriga fallen så har fyra olika kriterier nämnts som bakgrund till tre olika 
anvisningar. Det är förståeligt att denna kommun arbetar med en stor mängd 
direktanvisningar. De anvisar klart mest mark, och skulle därmed drabbas av en betydande 
total transaktionskostnad om enbart anbudsanvisningar hade använts.  
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6.2	Bostadsutvecklarnas	perspektiv	
Likt situationen på 1980-talet i Stockholms stad (Bodström, 1994), så var det allmännyttiga 
företag som mellan åren 2015-2017 hade topplaceringar gällande flest tilldelade 
markanvisningar. De allmännyttiga företagen har dock som grupp tilldelats färre 
markanvisningar, i en historisk kontext, i förhållande till privata aktörer. Från att som grupp 
ha tilldelats 36 procent lägenheter i Stockholm stad mellan år 1980-92, så tilldelades de 25 
procent mellan åren 2015-2017.  
 
I studien analyseras sekundärdata, med fullständig information kring anbudsanvisningar i 
form av alla avslag till respektive tilldelning. Däremot är informationen kring 
direktanvisningar ofullständig i det avseende att inga avslag för dessa är kända. Det bör 
noteras att cirka åtta företag i snitt har skickat in anbud till anbudsanvisningar, vilket innebär 
följande: om en projektidé till ett anbud i snitt antas kosta cirka 500 000 kronor så innebär det 
att den totala anbudskostnaden sammanlagt över tidsperioden 2015-2017 för samtliga företag 
uppgår till cirka 360 miljoner kronor. Av dessa leder projekt för 45 miljoner kronor till 
tilldelade markanvisningar. Således är cirka 88 procent, eller 315 miljoner kronor, av alla 
anbud till anbudsanvisningar att betrakta som förgävesprojektering. Även om 
direktanvisningar i praktiken sannolikt inte heller kan betraktas som en tilldelningsmetod helt 
utan jämförelse, så åskådliggörs åtminstone samhällsekonomiska förluster här. 
 
Två tredjedelar av anbudsgivarna blev aldrig heller tilldelade någon mark över huvud taget. 
En stor del av dessa företag bör rimligen kunna betraktas som kortsiktigt intresserade med 
tanke på att en majoritet företag endast fått ett avslag. Med det menas att det är företag som 
testat lyckan någon enstaka gång för att senare inte involvera sig i någon ytterligare 
markanvisning. Korrelationen mellan antal avslag och storlek på företag var 0,60, vilket kan 
betraktas som en stark korrelation. Denna upptäckt var oväntad och tyder på att stora företag 
varit involverade i fler anbudsanvisningar trots att de inte är lika framgångsrika i sådana. 
Resultatet skulle kunna förklaras av ett antal olika faktorer. En faktor skulle kunna vara att 
stora företag har större resurser för att vara involverade fler gånger. En annan faktor skulle 
kunna vara att stora företag i vetskap lägger bud som är lägre än anbudsvinnaren, med avsikt 
att försöka påminna kommunen om vad de själva betraktar som en rimlig prisnivå. 
Korrelationen innebär att det är främst mindre bostadsutvecklare som hör till de som visar 
kortsiktigt intresse. Det skulle kunna argumenteras för att det här är logiskt med tanke på att 
de inte har ekonomiska möjligheter att ta stora risker i form av att ligga ute med pengar i flera 
projekt. 
 
De stora företagen bör själva rimligen känna till deras oförmåga att tilldelas denna typ av 
markanvisning. Ett mer teoretiskt rationellt agerande till följd av detta hade istället rimligen 
varit att involvera sig i färre anbudsanvisningar för att minska mängden förgävesprojektering. 
Å andra sidan har de stora företagen dock tilldelats några anbudsanvisningar, varav en där 
endast pris bedömts i jämförelse med sju andra aktörer, så det är samtidigt direkt felaktigt att 
hävda att engagemanget inte leder till något som helst resultat. Vad som är ett rationellt 
agerande i praktiken är således i viss mån upp till betraktaren att bedöma. 
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Stora företag är den enda storleksgrupp som på något sätt är statistiskt signifikant sämre än 
någon annan grupp när det gäller vinst-/förlustförhållande vid anbudsanvisningar. De är 
signifikant sämre än mellanstora företag, medan skillnaden förvånansvärt nog ej är signifikant 
gentemot små företag. Chi-två-testet där stora företag ställs mot små företag resulterar i p = 
0.16, vilket alltså betyder att det inte går att utesluta att fördelningen är ett resultat av 
slumpens skörd. Samtidigt bör en riskkvot på 1.86, enligt författaren, betraktas som en 
antydan till systematisk skillnad i fördelningen. Det går också att se att små företag är mer 
framgångsrika än mellanstora i Stockholms stad, vilket ytterligare indikerar att skillnaden inte 
är stor mellan dessa två grupper. Baserat på detta går det åtminstone att fastställa att om det är 
någon storleksgrupp som är sämre än alla andra, så är det de stora företagen. Det kan också 
fastställas att börsnoterade företag har sämre vinst-/förlustförhållande jämfört med onoterade, 
statistiskt signifikant. 
 
De små och mellanstora företagen har utanför Stockholms stad tilldelats en markant större del 
anbudsanvisningar än stora, när det gäller proportionell jämförelse med direktanvisningar. Det 
här är också statistiskt signifikant enligt tidigare hypotesprövning, vilket förvånansvärt nog ej 
gäller för Stockholms stad. Tilldelade markanvisningar utgjordes av direktanvisningar till 34 
procent hos små, 39 procent hos mellanstora och 80 procent hos stora. En i princip obefintlig 
antydan till samma mönster går att se i Stockholms stad; 76 procent för små, 81 procent för 
medelstora och 80 procent för stora. Det föreligger flera möjliga förklaringar av det första 
resultatet:  
 

1. Stora företag är mer intresserade av direktanvisningar än mindre företag.  
 
Det här skulle kunna bero på att mindre aktörer kan vara kortsiktiga i 
anbudsanvisningar med tanke på att det kan betraktas som en option utan eventuella 
sanktioner. Som nämnts i litteraturstudien så har också vissa fastighetsutvecklare 
medgett att de själva förhåller sig så till anbudsanvisningar. Vid tilldelad 
direktanvisning har företaget inte på samma sätt möjligheten att lämna tillbaka sin 
markanvisning utan att drabbas av någon kostnad utöver nedlagda resurser på 
detaljplanerabetet, som vid en anbudsanvisning. En större risk associerad till 
direktanvisningar skulle därmed kunna ges i uttryck på detta vis. 
 
Skillnaden skulle också kunna förklaras av att mindre företag tycker att det finns 
tydligare ramar att anpassa sig efter i anbudsanvisningar, med tanke på att kommunen 
där gör ett initialt arbete. I fall med direktanvisningar är förutsättningarna inte lika 
tydliga, vilket skulle kunna vara ett argument för att det leder till mer jobb, och 
därmed ett lägre intresse för mindre företag med mindre resurser. 
 
Det är ovan beskrivet att det existerar en stark korrelation mellan storlek på företag 
och avslag vid anbudsanvisningar. Därmed är det rimligen mer sannolikt att de mindre 
företagen i större utsträckning är mindre intresserade av direktanvisningar snarare än 
att större företag är mindre intresserade av anbudsanvisningar, även om en 
kombination är tänkbar. 
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2. Stora företag är bättre på att tilldelas direktanvisningar. 
a. Stora företag är bättre på att hitta och driva projekt 

 
Som nämnts i litteraturstudien så skapar direktanvisningar incitament för innovativa 
lösningar. Större företag kan tänkas ha större resurser för att hitta och driva sådana 
projekt. De kan också ha en högre värderad genomförandekraft och vilja till att driva 
detaljplan. 
 

b. Stora företag har bättre relationer till kommunala tjänstemän eller politiker 
 

En god relation till kommunala tjänstemän kan vara en förutsättning för att bygga upp 
ett förtroende från kommunens sida när det gäller leverans och utförande. Sådana 
upparbetade kontakter i kombination med tidigare genomförda projekt kan ha stor 
betydelse för framtida anvisningar. Det skulle således kunna föreslås att större företag 
har ett bättre rykte hos kommuner.  

 
Samma resonemang går att applicera på börsnoterade företag gentemot onoterade, då det 
resultatet också visade sig vara statistiskt signifikant utanför Stockholms stad. Det skulle 
kunna hävdas att skillnaderna mellan Stockholms stad och övriga kommuner går i linje med 
vad som ovan skrivits om att kommuner arbetar olika. Exklusive Stockholms stad så har tre 
av de största företagen tilldelats flest direktanvisningar, vilket måste betraktas som 
framgångsrikt. I Stockholms stad så är det endast ett av de stora företagen som tilldelats fler 
än en direktanvisning, elva stycken. För hela populationen pekar dock resultatet av denna 
studie mot att stora företag är mer framgångsrika vid direktanvisningar jämfört med 
anbudsanvisningar. Det kan återigen påpekas att informationen här är ofullständig i och med 
att alla avslag inte är kända när mark anvisas direkt.  
 
Utifrån känslighetsanalysen för samtliga kommuner exklusive Stockholms stad, se 5.2.1, 
framkom inget stöd för att yngre företag skulle vara mer framgångsrika än äldre företag vid 
anbudsanvisningar. Detta baseras på att beskriven hit-rate hos de yngre företagen gentemot de 
äldre varken är 1) linjär eller 2) positiv i takt med en krympning av andelen nya företag. Det 
går dock att se en motsägelse till detta i Stockholms stad, åtminstone vad gäller punkt 1, i alla 
tre led av känslighetsanalysen. Chi-två-testet för Stockholms stad förkastar dock inte 
nollhypotesen om att det inte föreligger någon skillnad mellan de angivna proportionerna. Det 
går alltså inte att utesluta att det resultatet skulle kunna förklaras av slumpens skörd. 
 
Chi-två-test visar att det inte heller går att utesluta slumpen som en faktor bakom att äldre 
företag tilldelats en större proportion direktanvisningar än yngre. Likt stycket ovan så skiljer 
sig riskkvoten mellan äldre och yngre till en större grad i Stockholm, även om det resultatet 
inte heller är statistiskt signifikant. Således går det att säga att äldre företag har tilldelats en 
större proportion direktanvisningar i absoluta tal, men det går inte att utesluta slumpen som en 
faktor bakom detta. 
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6.3	Metodkritik	
Företagens registreringsdatum har använts för att undersöka om ålder spelar någon roll i 
tilldelningen. Vad som bör vara mer relevant och givande att titta på är erfarenheten hos 
själva människorna i företaget. D.v.s. ett nystartat företag av en person med lång erfarenhet är 
hypotetiskt mer kapabel till att tilldelas någon typ av markanvisning än ett nystartat företag av 
en person utan någon erfarenhet. Vad som rimligen är mest intressant i sammanhanget är 
således istället erfarenhet, och inte ålder. Under arbetets gång fann inte författaren något bra 
sätt att jämföra just erfarenhet mellan företag. Resultatet med ålder bör ge någon form av 
fingervisning. 
 
En regression med kontinuerliga variabler genomfördes inte. En anledning till detta var att 
omsättning till alla företag inte gick att få tag på. Detta var främst hyfsat nystartade företag 
som i studien klassades som små företag. En annan anledning var att företagen med störst 
omsättning var väldigt stora outliers.  
 
Det kan argumenteras för att det finns en problematik i att betrakta markanvisningar som 
direkt jämförbara observationer. Det är möjligt att vissa tolkningar skulle behöva omprövas 
om anvisningarna istället jämfördes på ett annat mer projektspecifikt sätt. T.ex. så kan det 
vara så att kommuner anvisar mark med samma bedömningskriterier inom ett och samma 
projekt, vilket inte tas hänsyn till när det är flera markanvisningar inom samma projekt. Det 
här bedöms dock, enligt författaren, inte som något övergripande problem för att kunna ange 
riktiga slutsatser.  
 
Studiens unika dataset är framtaget efter kontakt med kommuner, vilket skulle kunna 
betraktas som en svaghet. I informationsinsamlandet var författaren i beroendeställning till 
vad kommuner själva uppgav. Författaren betraktar dock de kommunala representanterna som 
tillräckligt pålitliga för att det inte ska ha medfört några problem. Det fanns dock en mänsklig 
faktor i mejl-utbytet med kommuner som inte kunde elimineras. Det är således möjligt att 
någon enstaka uppgift är felaktig, men det vore högst osannolikt att detta skulle ha någon 
påverkan på utfallet av arbetet. 
 
Vidare skulle det kunna framhållas att uppdelningen mellan tilldelningsmetoderna skulle 
kunna genomföras på ett annat sätt. Viss teori skiljer mellan t.ex. anbudsanvisning och 
markanvisningstävling, som i studien båda beskrivs som anbudsanvisningar med någon form 
av jämförelse av aktörer. Författaren bedömer dock indelningen mellan direkt- och 
anbudsanvisning som mest rationell. Detta i och med att det fanns någon kommun som 
använde t.ex. orden ”tävling” och ”anbud” i ett och samma ord, d.v.s. anbudstävling. I och 
med det så sågs det som svårt att dela in markanvisningarna i fler kategorier än två.  
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7.	Avslutning	
	

7.1	Slutsatser	
Denna studie har visat på följande: 
 

7.1.1	Kommunala	perspektivet	
• Kommuner arbetar olika med tilldelningsmetoder. Kommuner har olika 

förutsättningar som utmynnar i olika arbetssätt. Bortsett från Stockholms stad, som 
utgör tre fjärdedelar av all data, så är det ungefär hälften anbud- och hälften 
direktanvisningar. För alla kommuner sammanlagt är det istället 73 procent direkt, 27 
procent anbud. Att Stockholms stad jobbar mycket med att anvisa direkt, innebär lägre 
transaktionskostnader, och är förståeligt för en kommun av sådan storlek. Stor ökning 
anbudsanvisningar i Stockholms stad efter 2015. I samma kommun går det även att se 
en ökning av hyresrätter över tid, både gällande antal lägenheter och antal 
markanvisningar.  

 
• Anbudsanvisningar har högre markpris än direktanvisningar. Det här kan till 

exempel tänkas bero på antingen att a) kommuner tenderar att anbudsanvisa mer 
attraktiva områden eller b) jämförelsen av aktörer i sig är prisdrivande. Det finns viss 
antydan att åtminstone det sistnämnda i viss mån stämmer. Det är i så fall mellanstora 
och små bolag som driver upp priser i anbudsanvisningar. Det är därmed inte enbart 
småbolag som gör det, utan i lika stor utsträckning mellanstora bolag med viss 
substans vad gäller omsättning. 

 
• Otydliga och oförutsägbara spelregler i anbudsanvisningar. Anbudsanvisningar 

har varit otydliga med tanke på den stora mängd kriterier som använts i förhållande till 
antal anvisningar. De har varit oförutsägbara med tanke på att det endast vid hälften av 
fallen har funnits en konkret inbördes viktning av kriterierna, där endast tre kommuner 
arbetat förutsägbart i samtliga fall. I den andra hälften vet man alltså inte hur viktigt 
ett specifikt kriterium är i jämförelse med något annat. Transparensen är än sämre för 
direktanvisningar. 

 
• Pris bedöms generellt som viktigast i anbudsanvisningar. I knappt hälften av alla 

fallen var priset i huvudsak avgörande. När bedömningskriterier väl har viktats så har 
pris både nämnts flest gånger och viktats klart högst. Fyra kommuner har jobbat med 
anvisningar som enbart bedöms på pris. Det vinnande anbudet i en sådan anvisning är 
i snitt 42 procent högre än medelvärdet av alla inskickade förslag till samma 
markanvisning, samt 12 procent högre än det näst högsta budet. Fyra kommuner har 
vid något tillfälle arbetat med fast pris. Efter pris bedöms gestaltning som viktigast. 
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7.1.2	Bostadsutvecklarnas	perspektiv	
• Många bostadsutvecklare visar kortsiktigt intresse för markanvisningar. Detta 

går att säga för anbudsanvisningar med tanke på den fullständiga information som 
finns kring tilldelningar och avslag. Två av tre aktörer har aldrig tilldelats någon mark, 
där en stor del företag endast fått avslag en enda gång. Tilldelade direktanvisningar 
har också en väldigt liknande fördelning jämfört med tilldelade anbudsanvisningar. I 
snitt deltar åtta företag i anbudsanvisningar. Det här innebär förgävesprojektering på 
ca 3 500 000 kr i varje tävling, om varje förslag antas kosta 500 000 kr. 

 
• Allmännyttiga företag tilldelas fler markanvisningar än andra. Det här gäller 

framför allt i Stockholms stad. Allmännyttiga aktörer erhåller specifikt fler 
direktanvisningar, vilket är statistiskt signifikant. 

 
• Stora och börsnoterade företag är förlorare i anbudsanvisningar. Stora företag är, 

statistiskt signifikant, sämre än mellanstora företag på att tilldelas dessa. Mellanstora 
företag är bäst i anbudstävlingar, även om skillnaden inte är stor gentemot små 
företag. Detta medför att anbudsanvisningar är en ingång för medelstora och små 
bostadsutvecklare. Börsnoterade företag får oftare avslag än onoterade, statistiskt 
signifikant. Studiens hypotes är att det här beror på skillnader i avkastningskrav. 

 
• Stora företag agerar irrationellt vid anbudsanvisningar. Trots bristen på framgång, 

se punkten ovan, så har stora företag ändå deltagit klart flest gånger per företag i 
anbudsanvisningar. En förklaring skulle kunna vara att stora företag har större resurser 
för att vara involverade fler gånger. En annan faktor skulle kunna vara att stora företag 
i vetskap lägger bud som är lägre än anbudsvinnaren, med avsikt att försöka påminna 
kommunen om vad de själva betraktar som en rimlig prisnivå. Ett mer teoretiskt 
rationellt agerande till följd av detta hade istället rimligen varit att involvera sig i färre 
anbudsanvisningar för att minska mängden förgävesprojektering. 

 
• Yngre företag är ej mer framgångsrika än äldre i anbudsanvisningar. Varken chi-

två-test eller känslighetsanalys för samtliga kommuner exkl. Stockholms stad visar att 
det existerar en skillnad i tilldelningen. Det går dock att se en motsägelse till detta i 
känslighetsanalysen för Stockholms stad. 

 
• Stora och börsnoterade företag tilldelas en större proportion direktanvisningar 

än andra. Det här gäller utanför Stockholms stad, statistiskt signifikant, och betyder 
antingen att a) dessa företag är mer intresserade av direktanvisningar än mindre och 
onoterade företag eller b) dessa företag är bättre på att tilldelas direktanvisningar, eller 
en kombination av båda. Tre stora företag har tilldelats flest utanför Stockholms stad, 
vilket är en stor kontrast mot anbudsanvisningar. Det går inte att dra några slutsatser 
om vilka grupper som tilldelas större proportion i Stockholms stad. Äldre företag 
tilldelas en större proportion direktanvisningar jämfört med yngre, men endast i 
absoluta tal, och det går inte att utesluta slumpen som en faktor till detta. 
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7.2	Vidare	arbete	
Studien visar att anbudsanvisningar har högre markpris än direktanvisningar. I ett vidare 
perspektiv behövs undersökningar för att fastställa vad det beror på. Studien tar upp två 
tänkbara förklaringar: a) kommuner tenderar att anbudsanvisa mer attraktiva områden och b) 
jämförelsen av aktörer är i sig prisdrivande. 
 
Det visar även att det för alla kommuner exklusive Stockholms stad är så att stora samt 
börsnoterade företag har tilldelats en större proportion direktanvisningar än andra. Fortsatt 
forskning krävs för att fastställa om detta beror på att dessa företag är mer intresserade av 
direktanvisningar eller om de är mer framgångsrika på att tilldelas dessa.  
 
Resultatet av denna studie visar att ett av de stora företagen är en tydlig outlier i resultatet av 
tilldelningar i Stockholms stad. En framtida studie som vidare undersöker anledningen till 
detta skulle vara av stort värde. Det skulle också vara av värde att undersöka varför stora 
företag väljer att involvera sig så mycket i anbudsanvisningar, trots dålig framgång. 
 
Vidare studier skulle också kunna undersöka om det faktiskt är företagens avkastningskrav, 
en hypotes som studien framför, som innebär att stora och börsnoterade företag är förlorare i 
anbudsanvisningar.  
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8.1	Figurer	
Figur 1. Anvisningsmetod baserat på absoluta tal, exklusive Stockholms stad (t.v.). 
Anvisningsmetod baserat på absoluta tal, inklusive Stockholms stad (t.h.). AXELSSON. 
2018. 
 
Figur 2. Andel direktanvisningar i respektive kommun. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 3. Markanvisningar över tid i Järfälla kommun. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 4. Markanvisningar över tid i Nacka kommun. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 5. Markanvisningar över tid i Stockholms stad. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 6. Låddiagram över markprisnivåer, angivna i kvm ljus BTA, justerat till index 2017 Q4, 
för tilldelade markanvisningar i Stockholms stad. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 7. Tilldelade direktanvisningar för alla, exklusive allmännyttiga, företag. AXELSSON. 
2018. 
 
Figur 8. Tilldelade anbudsanvisningar för alla, exklusive allmännyttiga, företag som deltagit i 
minst en anbudsanvisning. AXELSSON. 2018. 
 
Figur 9. Antal avslag för alla, exklusive allmännyttiga, företag som deltagit i minst en 
anbudsanvisning. AXELSSON. 2018. 
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9.	Bilagor	
	

9.1	Värden	tillhörande	låddiagram	(figur	6)	
	
Direktanvisningar (värden angivna i kr/kvm ljus BTA): 
Minimum: 2 667  
Kvartil 1: 7 553 
Median: 13 423 
Kvartil 3: 23 008 
Maximum: 36 750 
 
Anbudsanvisningar (värden angivna i kr/kvm ljus BTA): 
Minimum: 6 731 
Kvartil 1: 14 938 
Median: 25 622 
Kvartil 3: 29 813 
Maximum: 39 901 
	

9.2	Koncern-träd	–	sammanslagningar	
1. JM, Seniorgården och Borätt 
2. Obos Sverige och Kärnhem 
3. Järntorget och Abacus 
4. Svenska stadsbyggen och Svenska vårdbyggen 
5. NCC, Bonava och Allemanshem 
6. Skanska och BoKlok 
7. Ebab och Patriam 
8. K2A och Svenska Studenthus Holding 1 

9.3	Indelning	av	bedömningskriterier	
Nedan följer cirka 65 kriterier angivna i 10 kommuner (se 5.1.1): 
 
Pris:  

• Pris 
• Stor vikt kommer läggas vid markpris 
• Föreslagen avgäldsnivå för hyresrätter 
• Anbudssumma 

Gestaltning: 
• Gestaltning 
• Arkitektonisk kvalitet 
• Arkitektur 
• Arkitektonisk gestaltning 
• Stadsbyggnadskvaliteter och gestaltning 
• Arkitektonisk utformning 

Relation till omgivning: 
• Lokal identitet 
• Integration i den befintliga miljön 
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• Relation till stadsbilden 
• Överensstämmer med kommunens avsikter för detaljplaneområdet 
• Utemiljö 
• Tolkning av trädgårdsstadsmotivet/Anpassning/Samverkan med kulturhistoriska 

värden 
• Boendekvalitet med betoning på kopplingen mellan inne och ute 
• Relation till entrésituationer 
• Förhållningsätt till kulturmiljö med omgivande rum 
• Anpassning till terräng, omgivning och angivning riktlinjer 
• Terräng och markanpassning av husen  
• Terräng och markanpassning av den samfällda vägen 
• Hänsyn till befintlig natur 
• Levande stad 

Genomförandeförmåga: 
• Ekonomisk hållbarhet 
• Fullgod samarbetspartner 
• Projektplan 
• Ekonomi och genomförandeförmåga 
• Anpassning till givna förutsättningar 
• Genomförbarhet med avseende på arkitektonisk kvalitet 
• Genomförbarhet och exploatörens lämplighet 
• Erfarenhet/kvalitet av långsiktig förvaltning av hyresfastigheter 
• Referenser för deltagare i organisation för projektgenomförande 
• Beskrivning av projektets vision 
• Team 
• Kvalitet 
• Genomförbarhet 

Miljömässig hållbarhet: 
• Bolagets miljöambitioner 
• Ekologisk hållbarhet 
• Naturanpassat byggande 
• Miljö 
• Urban grönska 
• Hänsynstagande till miljö 
• Handlingsprogram 
• Hållbarhet 

Social hållbarhet: 
• Bolagets sociala ambitioner 
• Social gemenskap 
• Genomsnittlig hyra 
• Social och ekonomisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 

Nytänkande: 
• Innovation och nytänkande för yteffektivitet 
• Innovativa lösningar med avseende på energi 
• Innovativa lösningar med avseende på parkering 
• Innovativa lösningar särskilt med avseende på transporter 

Övrigt: 
• Upplåtelseform 
• Lägenhetsstorlek 
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• Mobilitet 
• Referensprojekt 
• Bostadsgårdar på tak 
• Förutsättningar för lokaler 
• Boendekvaliteter 
• Parkering och angöring 
• Tilldelningsområde 
• Blandning av bostäder och upplåtelseform 
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