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Abstract 
Much of today's housing in Sweden takes place on land that is initially owned by a 
municipality. The municipality owned land thus represents something of a “linchpin” for 
many of the homes that are produced. This is not a new phenomenon in Sweden, public land 
has for over a century been serving as a planning and housing policy instrument and to 
different extents controlled both the geographic distribution and the production volume of 
housing. The procedure when a municipality allocates their land to developers – both private 
and public – for construction is generally termed "land allocation", and the right for a 
developer to develop the land is thereby called a “land allocation right”  
 
The purpose of this paper is to perform a qualitative analysis of the municipalities land 
allocation system from a developer perspective and try to investigate especially the following 
questions: 
 
 Does the developers experiences differences between the land allocation systems in 

different municipalities? 
 
 What do the developers think about the land allocation system in general? 

 
 Do the opinions differ depending on how many “land allocation rights” the 

developers have been assigned? 
 
The method chosen was to send out a questionnaire to 237 developers who have been active – 
that is, applied and / or assigned a land allocation right – in Stockholm, Gothenburg, Uppsala 
and Helsingborg. The questionnaire included a series of 16 questions where some were yes or 
no questions while most were answered by grading various allegations. A total of 88 
developers answered the questionnaire, i.e. a response rate of 37 percent.  
 
From the responses it appears that there is a divided view of how the land allocation system 
works in general, mostly between those developers’ assigned four land allocation rights or 
less and those assigned five or more, where the second group was more in favour. Both 
groups, however, recognize that there are differences in how the municipalities apply their 
land allocation system. It also reveals that the differences in the system itself doesn’t seem to 
be a problem among many of the developers. 
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Sammanfattning 
En betydande del av dagens bostadsbyggnadsprojekt i Sverige sker på mark som vid 
projektinitieringen ägs av en kommun. Den kommunala marken utgör därmed något av en 
grundbult för många av de bostäder som produceras. Detta är inget nytt fenomen. Det 
kommunala markinnehavet har i över hundra år fungerat som ett plan- och bostadspolitiskt 
instrument och i olika omfattningar styrt såväl bostädernas geografiska spridning som 
produktionsvolym. Förfarandet då en kommun fördelar sin mark – säljer eller upplåter med 
tomträtt – till privata eller allmännyttiga byggherrar brukar vanligen benämnas 
”markanvisning”.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en kvalitativ analys av kommunernas 
markanvisningssystem utifrån ett byggherreperspektiv och försöka besvara följande 
frågeställningar: 
 
 Upplever byggherrarna skillnader mellan olika kommuners markanvisningssystem? 

 Hur uppfattar byggherrarna att markanvisningssystemet fungerar överlag? 

 Är uppfattningarna olika beroende av antalet markanvisningar som en byggherre 
tilldelats? 

Dessa grundläggande frågeställningar har belysts med hjälp av en enkät till 237 byggherrar 
som varit aktiva – dvs. ansökt om och/eller tilldelats markanvisning – i Stockholm, Göteborg, 
Uppsala och Helsingborg. Enkäten bestod av 16 stycken frågor där vissa var ja- eller nej 
frågor, medan större delen besvarades genom gradering av olika påståenden. Totalt besvarade 
88 stycken byggherrar enkäten, dvs. en svarsfrekvens på 37 procent. 
 
Av svaren framkommer att det finns en delad bild av hur kommunernas markanvisningar 
fungerar, främst mellan de byggherrar som tilldelats fyra eller färre markanvisningar och de 
som tilldelats fem eller fler. Den senare gruppen är, kanske inte helt oväntat, mer positivt 
inställd. Båda grupperna anser dock att de olika kommunerna tillämpar det kommunala 
markanvisningssystemet olika, sett utifrån tilldelningsmetoder och bedömningskriterier, även 
om skillnaderna i sig inte tycks utgöra något problem hos en stor del av byggherrarna.  
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
En stor del av dagens bostadsbyggnadsprojekt sker på mark som vid projektinitieringen ägs av 
en kommun.1 Den kommunala marken utgör därmed något av en grundbult för många av de 
bostäder som produceras. Detta är inget nytt fenomen utan det kommunala markinnehavet har 
i över hundra år fungerat som ett plan- och bostadspolitiskt instrument och i olika 
omfattningar styrt såväl bostädernas geografiska spridning som produktionsvolym.2 
 
Förfarandet då en kommun fördelar sin mark till byggherrar – såväl privata som allmännyttiga 
– brukar vanligen benämnas ”markanvisning”. En markanvisning kan liknas vid en option för 
en byggherre att – med ensamrätt, under begränsad tid och givet vissa villkor – få utreda 
förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom ett markområde som kommunen 
äger.3 Beslutet om markanvisning till en viss byggherre sker vanligen tidigt i projektet, innan 
det finns någon färdig detaljplan, och fattas i regel av den kommunala nämnd som ansvarar 
för kommunens mark- och exploateringsverksamhet. I samband med beslutet bekräftas 
vanligen också markanvisningen genom att ett s.k. markanvisningsavtal upprättas mellan 
kommunen och byggherren. I samband med att detaljplanen antas av kommunen ersätts 
markanvisningsavtalet med ett definitivt exploaterings- eller köpeavtal där bl.a. villkoren för 
den slutliga marköverlåtelsen framgår.4 
 
Hur kommunala markanvisningar ska genomföras är relativt oreglerat. Bortsett från att 
försäljningen av kommunal mark ska ske till marknadspris finns i princip inget lagstadgat 
krav på hur t.ex. val av byggherre ska motiveras och dokumenteras eller vilken metod som 
ska användas vid en markanvisning. En effekt av detta är att kommunernas ”mark-
anvisningssystem” kan uppfattas som otydliga. Denna otydlighet kan förmodas krångla till 
byggandet, vilket i förlängningen kan innebära att bostadsproduktion kan drabbas negativt. 
Under hösten 2011 har bland andra bostadsministern Stefan Attefall kritiserat 
bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Han anser att det byggs för lite bostäder i Sverige 
vilket har sin rot i bl.a. tidsödande och krångliga regelverk kring byggandet – där 
markanvisningssystemet innefattas.5 
 
Runt mitten av 2000-talet utkom ett flertal rapporter som behandlar frågor kring kommuner-
nas markanvisningssystem, främst med fokus på hur systemet fungerar utifrån kommunernas 
perspektiv. Där framgår bl.a. att det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller 
tillämpningen av markanvisningssystemet,6 att det ofta är oklart efter vilka principer som 
markanvisningen sker,7 och att de metoder som används för tilldelning kan leda till ”stängda 
marknader”, dvs. motverka god konkurrens.8 
 
Motparten i de kommunala besluten om markanvisning är byggherrarna. Deras upplevelser av 
det kommunala markanvisningssystemet är intressanta och relativt outforskade. Signaler från 
de rapporter som refereras till ovan, där ett mindre antal byggherrar bidragit med synpunkter, 

                                                 
1 Boverket (2005) Markpolitik och kommunala markpriser, s. 50 
2 K, Bodström (1993) Marken, makten och politiken, s. 293 
3 Se t.ex. Stockholms Stad (2010); Markanvisningspolicy, s. 4 
4 I vissa fall kan marken även upplåtas med tomträtt. 
5 Se t.ex. www.dn.se (28/11-11) ”Enklare och tydligare regler ska ge Sverige fler bostäder” 
6 Boverket (2005) Markpolitik och kommunala markpriser, s. 9 
7 Statskontoret (2006) Hur fungerar bostadsförsörjningen? s. 9 
8 Konkurrensverket (2006) Bättre konkurrens i bostadsbyggandet! s. 7 



 

 7 

tyder dock på att de inte är helt nöjda då bl.a. transparensen och konkurrensen i systemet 
kritiseras.9 

1.2 Syfte och metod  
Mot ovanstående bakgrund har detta arbete tre övergripande frågeställningar som ska 
undersökas och besvaras: 
 

• Upplever byggherrarna skillnader mellan kommunernas markanvisningssystem? 

• Hur uppfattar byggherrarna att markanvisningssystemet fungerar överlag? 

• Är uppfattningarna olika beroende av antalet markanvisningar som en byggherre 
tilldelats? 

Syftet med detta arbete är således att utföra en kvalitativ analys av det kommunala 
markanvisningssystemet utifrån ett byggherreperspektiv, genom att inhämta synpunkter från 
byggherrar med erfarenhet av systemet.  
 
Dessa grundläggande frågeställningar har belysts med hjälp av en enkät till byggherrar som 
varit aktiva – dvs. ansökt om och/eller tilldelats markanvisning – i Stockholm, Göteborg, 
Uppsala och Helsingborg. Enkäten bestod av 16 stycken frågor där vissa var ja- eller nej 
frågor, medan större delen besvarades genom gradering av olika påståenden. På flertalet 
frågor gavs därutöver möjlighet att även lämna kommentarer. 
 
Enkätundersökningen10 konstruerades i ett internetbaserat program11 och förmedlades till 
byggherrarna via e-post innehållande en länk till enkäten. 
 
För att komma i kontakt med relevanta byggherrar skickades en förfrågan via e-post till 
Sveriges 20 befolkningsrikaste kommuner vilka byggherrar som under den senaste 
tioårsperioden ansökt och/eller tilldelats markanvisning för minst fyra bostäder. Av de 20 
kommunerna svarade ca hälften med varav Stockholm, Göteborg, Uppsala och Helsingborg 
valdes ut. Totalt rörde det sig om 445 byggherrar. 
 
Efter gallring12 bestod listan av 237 byggherrar.13  
 
Länken till enkätundersökningen var öppen under ca 1 månads tid.14 Då den stängdes hade 
enkäten besvarats av totalt 88 byggherrar. Svarsfrekvensen uppgick således till ca 37 %. Sett 
till kommunerna var svarfrekvensen 31 % i Stockholm, 41 % i Göteborg, 44 % i Helsingborg 
och 46 % i Uppsala. 

1.3 Avgränsningar och brister 
Att enbart byggherrar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Helsingborg valdes ut har främst 
två orsaker. I dessa kommuner finns dels ett tillräckligt stort antal byggherrar av olika 

                                                 
9 Statskontoret (2006) Hur fungerar bostadsförsörjningen? s. 35-38 
10 Se Bilaga 1 – Enkäten. 
11 www.surveymonkey.com 
12 Bl.a. plockades privatpersoner samt bostadsrättsföreningar som köpt loss mark bort, även byggherrar där inga 
kontaktuppgifter gick att finna utgick. 
13 Se Bilaga 2 – Byggherrar.  
14 Från den 13:e december 2011 till och med den 12:e januari 2012. 
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storlekskategorier, dels ett stort antal byggherrar som även är verksamma i andra kommuner 
än de fyra som nämnts. Det senare är framför allt viktigt med tanke på att få en representativ 
bild av markanvisningssystemet överlag – inte enbart av de fyra kommuner där byggherrarna 
hämtats ifrån. Detta bör poängteras så inte resultaten tolkas som ett ”betyg” för just dessa 
kommuner. 
  
Vidare har byggherrarna JM, Skanska, PEAB och NCC medvetet valts bort i 
enkätundersökningen (då det inom examensarbetets tidsram ansågs omöjligt att finna en 
representant som kunde svara för hela företaget). Det bör dock nämnas att dessa företag 
berörs indirekt genom att de har ägarintressen i andra byggherreföretag som tagit del av 
enkäten,15 vilket för övrigt gäller även för större företag som omfattas av 
enkätundersökningen. 
  
Brister i undersökningen? 
För vissa av de större byggherrarna som deltagit i undersökningen är det svårt att veta om den 
”röst” som svarat är tillräckligt representativ för företaget.  
 
En stor del av de byggherrar som fick enkäten är små och med en begränsad erfarenhet. Det 
medförde att enkäten fick en relativt allmänt hållen utformning med givna svarsalternativ och 
utan mer avancerade frågor om t.ex. fördelar och nackdelar med olika tilldelningsmetoder. 
 
Det bör även noteras att de uppgifter om byggherrar som inhämtats från kommunerna i vissa 
fall avser sådana byggherrar som endast sysslar med kommersiella fastigheter (trots att endast 
markanvisningar för bostäder efterfrågades). Dessa har i största möjliga utsträckning gallrats 
bort, men sannolikt finns det ändå svar ifrån denna kategori av byggherrar.      

1.4 Disposition 
I detta kapitel har arbetets bakgrund, syfte och metod presenterats.  
 
I kapitel två ges en översiktlig presentation av hur exploateringsprocessen ser ut och 
begreppet ”markanvisning” presenteras och förklaras ytterligare.  
 
Kapitel tre redovisar resultaten från enkätundersökningen. Där ges även mer basinformation 
om enkäten.  
 
Slutligen, i kapitel fyra, analyseras och diskuteras examensarbetets frågeställningar och 
resultat.  

 

 
 
 

                                                 
15 T.ex. har JM koppling till Småa AB, AB Borätt och Seniorgården, PEAB till Annehem o.s.v.   
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2 Markanvisning och dess roll i exploateringsprocessen 
I detta kapitel ges en översiktlig presentation av den exploateringsprocess som leder fram till 
att en byggherre kan inleda själva byggandet, dvs. då det finns en detaljplan (och bygglovbe-
viljats). Fokus ligger främst på de delar som är relevanta för detta arbete – de som på ett eller 
annat sätt berör markanvisningsförfarandet. Därtill behandlas markanvisningssystemet mer i 
detalj och det görs bl.a. en genomgång av det rättsliga regelverk som omgärdar markanvis-
ningsförfarandet. 

2.1 Exploateringsprocessen16  
Exploateringsprocessen omfattar många aktiviteter och aktörer som styrs av olika regelsy-
stem. För att denna process ska vara effektiv måste aktiviteter och aktörer samordnas på ett 
lämpligt sätt, vilket försvåras av att varje projekt är unikt och har sina egna särdrag. Det finns 
dock några grundfaktorer som är gemensamma för många exploateringsprojekt och som till 
stor del formar exploateringsprocessen. 
 
Två faktorer av stor betydelse för genomförandet av ett exploateringsprojekt är: 
 

• Ägarförhållandet till marken. Är det flera olika ägare? Äger kommunen marken eller 
är den ägd av någon privat aktör – privatperson eller byggherre? 

• Mark/fastighetsägarens eller byggherrens roll vid upprättandet av detaljplan. Hur 
pass aktiv är denne vid utformningen av detaljplanen? 

Dessa två grundfaktorer leder något förenklat fram till att fyra olika typfall kan urskiljas: 
 

1. Byggherren äger marken men medverkar inte aktivt i detaljplanearbetet. 
2. Byggherren äger marken och tar tillsammans med kommunen fram detaljplanen. 
3. Kommunen äger marken, byggherren medverkar inte aktivt i detaljplanearbetet. 
4. Kommunen äger marken och tar tillsammans med byggherren fram detaljplanen. 

 
Kommunala markanvisningar är, naturligtvis, enbart aktuella då kommunen äger den mark 
som berörs av ett exploateringsprojekt, och förekommer således endast i typfall tre och fyra. 
Som framgår skiljer sig dessa typfall främst genom huruvida kommunen själv, eller i 
samverkan med byggherren tar fram detaljplanen. Denna skillnad är dock av stor betydelse 
för hur förfarandet vid markanvisning går till – och dess innebörd – och formar delvis en ram 
för kommunens markanvisningssystem.17 
 
Vanligen utses en byggherre tidigt i exploateringsprocessen, innan arbetet med detaljplanen 
kommit särskilt långt. Själva markanvisningen sker således i ett tidigt skede och det tecknas 
ett markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherre. Avtalet kan bl.a. reglera det 
fortsatta arbetet med planering och projektering samt fördelning av kostnader. När sedan 
detaljplanen är så gott som färdig upprättas ett slutligt köp- eller exploateringsavtal18 som 
definitivt klargör marköverföringar, ekonomiska frågor och ansvar för olika åtgärder som 
måste göras. 
                                                 
16 Detta avsnitt är baserat på Kalbro & Lindgren (2011) Markexploatering, s. 181-187, om inget annat anges. 
17 Det finns dock inget som hindrar en kommun från att i olika projekt variera graden av deltagande från 
byggherren – och således ”hoppa” mellan typfall tre och fyra.  
18 Det finns bland kommunerna en variation av benämningar för såväl det inledande ”markanvisningsavtalet” 
som för det senare ”köpavtalet”. 
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Det förekommer även att kommuner markanvisar sent i exploateringsprocessen, då arbetet 
med detaljplanen är i slutskedet eller då detaljplanen redan vunnit laga kraft. I dessa fall kan 
ett inledande markanvisningsavtal ofta undvaras. I stället kan ett slutligt exploaterings- och 
köpeavtal skrivas direkt. Att detta förfarande är mindre förekommande torde främst hänga 
ihop med att det innebär ett ökat risktagande för kommunen – det kanske inte finns någon 
byggherre som är villig att genomföra detaljplanen och således ingen att markanvisa till.      

2.2 Markanvisning – innebörd, regler och tilldelningsmetoder   
Som redan nämnts finns det ingen ”officiell” definition av begreppet markanvisning och det 
praktiska förfarandet kan se ut på flera olika sätt. Men vanligen definieras en markanvisning 
som en optionsmöjlighet för en byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor 
ensam få förhandla med en kommun om uppförande av bebyggelse på kommunens mark.19  
 
Själva markförsäljningen – dvs. den avslutande delen av markanvisningsförfarandet – är till 
viss del styrd av lagstiftningen som påverkar markanvisningsproccessen. Nedan följer därför 
dels en genomgång av de viktigaste reglerna, dels exempel på hur dessa format 
tilldelningsmetoder i kommunernas markanvisningssystem.           

2.2.1 Legala förutsättningar  
Vid försäljning av kommunens mark gäller bl.a. EG-rättsliga bestämmelser, som inte tillåter 
att en stat eller en kommun ger ekonomiskt stöd till någon enskild på så sätt att det inverkar 
negativt på konkurrensen. Dessa bestämmelser blir aktuella vid prissättningen av kommunens 
mark, genom att ett pris som ligger under marknadsvärdet kan utgöra ett otillåtet stöd. EU-
kommissionen har utarbetat en vägledning för hur försäljning av offentlig mark ska gå till. De 
två grundläggande principer i denna är att markförsäljningar ska ske genom antingen ett 
anbudsförfarande eller via en s.k. direktanvisning.20 
 
Ett öppet och villkorslöst anbudsförfarande, där det högsta budet accepteras, utgör per 
definition en försäljning till marknadspris. 21Anbudet ska då ha varit offentligt under minst 
två månader, tillkännagivits i inhemsk press, fastighetstidningar eller andra lämpliga 
tidsskrifter.  
 
Vid försäljning utan ett villkorslöst anbudsförfarande – dvs. vid direktanvisning – ska en 
värdering av marken ske för att fastställa det lägsta pris som kommunen kan sälja marken till. 
Detta bör göras av en eller flera oberoende värderingsmän som bygger sin värdering på 
allmänt accepterade värdegrunder. 
 
Det finns även svensk lagstiftning att beakta. De övergripande bestämmelserna kring 
kommunal verksamhet finns i kommunallagen, där det bl.a. framgår att kommunens med-
lemmar ska behandlas lika såvida det inte finns skäl till något annat.22 I regeringsformen finns 
flera övergripande rättsprinciper som reglerar hur en myndighet utövar sin makt. All offentlig 
maktutövning måste ha lagstöd – den s.k. legalitetsprincipen. En myndighet ska vara saklig 
och opartisk och inte styras av andra intressen än de som de har att tillgodose. 
                                                 
19 På många av de större kommunernas hemsidor finns upplagda policydokument för hur markanvisningen ska 
gå till och ur dessa framgår hur just dessa kommuner definierar begreppet. 
20 EU-kommissionen (1997) Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning 
av mark och byggnader (97/C 209/03). 
21 Det bör noteras att marknadspris inte nödvändigtvis behöver vara detsamma som marknadsvärde. Det går t.ex. 
att tänka sig kartellbildningar som medför att priset vid anbud avviker ifrån det ”egentliga” marknadsvärdet. 
22 2 kap. 2§ Kommunallagen (1990:900). 
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2.2.2 Tilldelningsmetoder vid markanvisning 
Utifrån de rättsliga begränsningarna som angivits ovan har de flesta kommuner utvecklat 
metoder vid markanvisning, som bygger på principerna om anbudsförfarande eller direkt-
anvisning. I de större kommunerna23 finns en s.k. markanvisningspolicy där kommunens 
tilldelningsmetoder presenteras. Kommunerna använder sig i regel av såväl anbuds- som 
direktanvisningsmetoder vilket bl.a. beror på typ av projekt, konkurrensen om marken samt 
hur tidigt de vill ha in byggherren i exploateringsprocessen. 
  
Nedan följer ett antal korta exempel på de tilldelningsmetoder som används i Stockholm och 
Malmö vilka hämtats från respektive kommuns ”markanvisningspolicy”. 
 

2.2.3 Exempel på tilldelningsmetoder i Stockholm och Malmö24 
Ur Stockholms markanvisningspolicy framgår att kommunen vanligen tillämpar den s.k. 
”Stockholmsmodellen” som bygger på att byggherrarna är aktiva i exploateringsprocessen 
och själva söker markanvisning för olika projekt, där omfattning och innehåll av ansökan är 
beroende på projektets art. Därefter sker i regel en direktanvisning. Då genomförs en intern 
värdering av marken som ska godkännas av ”stadens expertråd” och används därefter i 
markprisförhandlingen med byggherren. 
 
För större utbyggnadsområden är det däremot vanligen kommunen som tar initiativet genom 
att inledningsvis utreda förutsättningarna för ny bebyggelse och därefter fördela 
markanvisningarna via antingen anbudsförfarande eller direktanvisning. Vid anbudsförfaran-
de läggs aktuella anbudsområden upp på exploateringskontorets hemsida. Vanligen gäller 
anbudet pris/m2 byggrätt och den som lägger högst anbud samt i övrigt uppfyller de krav som 
ställs erhåller markanvisningen. 

I Malmö används tre olika metoder, direktanvisning, jämförelseförfarande och 
markanvisningstävling. Direktanvisning används då en byggherre ensam ”funnit ett lämpligt 
område” och ”skissat på möjligheter” som kommunen bedömer som bra. 
 
Vid jämförelseförfarandet – som i regel används för bostadsbebyggelse – föreslår kommunen 
typen och omfattningen av bebyggelsen inom ett område samt upprättar en kravspecifikation 
med ”urvalskriterier”, t.ex. markpris och önskad upplåtelseform. Informationen sammanställs 
i ett program som skickas ut till byggherrar som visat intresse av att bygga varefter 
byggherrarna lämnar in enklare skisser med en beskrivning av deras idéer vilka bedöms 
varefter beslut om markanvisning till en viss byggherre sker. 
 
Av markanvisningspolicyn framgår även att projekt som behandlas i kommunens senaste 
bostadsförsörjningsprogram är att betrakta som en annonsering till byggherrarna om att 
komma in med förslag på bebyggelse. Beroende av antalet intressenter anvisas marken 
därefter genom direktanvisning eller jämförelseförfarandet. Om ett projekt är ”särskilt 
attraktivt” kan kommunen även bestämma att annonsering ska ske på annat sätt samt att 
byggherren ska utses genom en markanvisningstävling som i princip fungerar som en mer 
avancerad form av jämförelseförfarandet. 
 
 
                                                 
23 T.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. 
24 Stockholms Stad (2010); Markanvisningspolicy, Malmö Stad (2007); Makanvisningspolicy. 
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3 Resultat - Enkätundersökning 
I detta kapitel redovisas resultaten från den enkätundersökning som detta arbete bygger på.  
 
Totalt har 88 byggherrar besvarat enkäten.25 Då det inte finns krav på att besvara föregående 
fråga för att kunna gå vidare till nästa, eller besvara samtliga frågor för att avsluta enkäten, 
varierar antalet svar mellan frågorna.  

3.1 Indelning av frågor och byggherrekategorisering 
Frågorna är indelade i tre olika delar där frågorna 1-5 kan karaktäriseras som ”information om 
byggherren” vad avser bl.a. företagets storlek och aktivitet.26 Frågorna 6-8 tar upp huruvida 
byggherrarna upplever skillnader mellan kommunernas sätt att tillämpa markanvisnings-
systemet. Den sista delen, frågorna 9-15, rör frågor om byggherrarnas syn på systemet. Här 
har de bl.a. fått ta ställning till olika kritiska påståenden om kommunernas markanvisning i 
tidigare rapporter.27 
 
För att kunna se om byggherrarnas åsikter skiljer sig åt beroende på hur många markan-
visningar de tilldelats, har enkätsvaren analyserats mot bakgrund av följande fem ”byggherre-
kategorier” (av de totalt 88 byggherrarna har 83 angivit hur många markanvisningar de tillde-
lats). 28 
 

• Kategori 1: Alla byggherrar (88 st)  

• Kategori 2: Byggherrar som inte tilldelats någon markanvisning (26 st). 

• Kategori 3: Byggherrar som tilldelats 1-4 markanvisningar (42 st). 

• Kategori 4: Byggherrar som tilldelats 5-10 markanvisningar (9 st). 

• Kategori 5: Byggherrar som tilldelats >10 markanvisningar (6 st). 

 
Den avslutande fråga 16, där byggherrarna gavs möjlighet att lämna ”övriga kommentarer”, 
behandlas inte i arbetet. Däremot behandlas en del av de kommentarer som gavs i direkt 
anknytning till de olika frågorna i arbetets sista kapitel.     

3.2 Information om byggherrarna  
Som framgått ovan syftar frågorna 1-5 primärt till att kunna särskilja de byggherrar som 
besvarat enkäten. Detta är bl.a. av intresse då det kan tänkas att byggherrarnas åsikter skiljer 
sig åt beroende på deras erfarenheter av kommunernas markanvisningssystem.  
 

                                                 
25 Se Bilaga 3 – Besvarade enkäten – Med samlad statistik. 
26 Fråga 1 gav byggherrarna möjlighet att uppge sitt namn, vilket knappt hälften av de tillfrågade också gjorde 
(39 st). Detta följer mönstret från tidigare rapporter , t.ex. Statskontoret (2006), där flertalet byggherrar velat vara 
anonyma. 
27 Se t.ex. Statskontoret (2006) Hur fungerar bostadsförsörjningen? s. 35 
28 ”Byggherrekategorin” ger en indikation på byggherrens ”storlek”.  
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Svarsfrekvens: 86 byggherrar 

 
Av diagrammet framgår att fördelningen är relativt jämn mellan tre av svarsalternativen. 35 % 
av byggherrarna har ansökt om 1-4 markanvisningar, 31 % om 5-10 anvisningar och 30 % om 
fler än 10 markanvisningar. Tre av de byggherrar som besvarat enkäten har inte sökt någon 
markanvisning under de senaste 5 åren.29 
 
 

 
Svarsfrekvens: 83 byggherrar 

 
Svaren på denna fråga ger en indikation på byggherrarnas verksamhet och ”storlek”. Den 
absoluta merparten av de byggherrar som erhållit markanvisningar är alltså ”små” (har fått 1-4 
projekt under den senaste femårsperioden).   
 

                                                 
29 Att 3 byggherrar svarat att de ej sökt markanvisning under de senaste fem åren har förmodligen sin förklaring i 
att kommunerna vid datainsamlingen tillfrågades om byggherrar som varit aktiva under de senaste tio åren. 
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Svarsfrekvens: 86 byggherrar 

 
Diagramet visar att den största andelen byggherrar har tilldelats antingen över 100 lägenheter 
(36 %), eller inte någon lägenhet alls (36 %)30. En byggherre har fått 1-20 lägenheter, 12 % 
har tilldelats 21-50 lägenheter och 15 % har fått 51-100 lägenheter.  
 

 
Svarsfrekvens: 85 byggherrar 

Diagrammet ger en bild av i vilken omfattning byggherrarna ansökt om markanvisning i olika 
kommuner.31 Det kan då konstateras att 61 % av byggherrarna av totalt 85 har erfarenhet av 
minst två olika kommuner. Minst 20 % har erfarenhet av fem eller flera kommuner. 
 
Det ska noteras att denna enkätfråga utformats olyckligt på så sätt att de som har sökt anvis-
ningar i fem kommuner har kunnat placera sig i två olika svarsalternativ, såväl svarsalternativ: 
Ja, i 2-5 som svarsalternativ: Ja, i 5-10. 
                                                 
30 Det ska noteras att procentsatsen, som ej tilldelats lägenheter, skiljer sig ifrån föregående fråga angående till-
delade markanvisningar. Detta beror främst på att frågan även besvarats av byggherrar som endast producerar 
kommersiella byggnader. 
31 Att vissa byggherrar som tilldelats relativt många markanvisningar endast är aktiva inom en kommun kan 
hänga ihop med att det rör sig om större kommunala bostadsbolag. 
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Svarsfrekvens: 83 byggherrar 

 
Här svarade 33 % av byggherrarna ja och 67 % nej. Vidare kan konstateras att den byggherre-
kategori som i störst utsträckning tilldelats markanvisning i olika kommuner är de som 
tilldelats 1-4 markanvisningar.32 

3.3 Kommunala skillnader  
I fråga 7 och 8 tillfrågades byggherrarna om de upplever att det är skillnader i de olika 
kommunernas tillämpning av markanvisningssystemet och huruvida detta är ett problem.  
 

 
Svarsfrekvens: 60 byggherrar 

Diagrammet indikerar att kommunernas markanvisningssystem skiljer sig åt enligt 
byggherrarnas uppfattning – 95 % anger att så är fallet. Av de byggherrar som tilldelats minst 
en markanvisning (44 st) svarar endast en byggherre nej på frågan. 
 

                                                 
32 Sett till antalet byggherrar, se Bilaga 3 – Enkätundersökning – Med samlad statistik. 
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Svarsfrekvens: 58 byggherrar 

 
Av diagrammet framgår att byggherrarnas uppfattning är något splittrad. 55 % anser att 
kommunala skillnader utgör ett problem, medan de övriga inte tycker det.  
 
Även sett över de olika byggherrekategorierna är fördelningen relativt jämn med undantag av 
de tilldelats 5-10 markanvisningar. Här anser sex av sju byggherrar att skillnader inte är ett 
problem. Bland de byggherrar som tilldelats 1-4 markanvisningar (31 st) svänger åsikterna åt 
andra hållet -  61 % svarar att det är ett problem. 
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3.4 Synpunkter på markanvisningssystemets utformning 
Frågorna 9-15 enkäten handlar om byggherrarnas synpunkter på markanvisningssystemet. 
Frågorna är utformade så att byggherrarna graderar hur väl/dåligt olika påståenden stämmer 
med deras erfarenheter.  
 
 

 
Svarsfrekvens: 80 byggherrar 

 
Två byggherrar – som tilldelats 1-4 markanvisningar – instämmer helt i påståendet att 
markanvisningssystemet fungerar överlag bra. Av de övriga byggherrarna instämde 30 % (24 
st) till stora delar, 36 % (29 st) till mindre delar och 31 % (25 st) inte alls.  
 
I gruppen byggherrar som inte tilldelats några markanvisningar anser 64 % (av totalt 22) att 
påståendet inte alls stämmer. 32 % instämmer till stora delar och 4 % (1 byggherre) till stora 
delar.  
 
Av byggherrar som erhållit mellan en och tio markanvisningar – anser 78 % (av totalt 49 
byggherrar) att systemet, till stora eller mindre delar, överlag fungerar bra. 2 stycken 
instämmer helt och 9 stycken instämmer inte alls.  
 
Bland de byggherrar som har fått mer än tio markanvisningar svarar fyra stycken att de anser 
att systemet till stora delar fungerar bra, medan två stycken inte instämmer alls. 
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Svarsfrekvens: 82 byggherrar 

 
När det gäller påståendet att markanvisningssystemet är transparent instämmer 7 % av 
byggherrarna helt, 20 % instämmer till stora delar, 34 % till mindre delar, medan 39 % inte 
instämmer alls.  
 
Även här finns det skillnader mellan olika byggherrekategorier. Av byggherrar som tilldelats 
fem eller fler markanvisningar (15 st) menar 67 % att systemet är transparent till större eller 
mindre delar. En byggherre instämmer helt i detta påstående.  
 
Bland byggherrar som inte fått någon markanvisning alls (23 st) är situationen annorlunda.  
43 % menar processen är transparent till till mindre delar, 52 % tycker det inte alls. Notabelt 
är kanske att en av dessa byggherrar helt instämmer i påståendet att systemet är transparent 
och enkelt.   
 
Byggherrar som fått 1-4 markanvisningar (41 st) uppvisar en relativt jämn svarsfördelning 
mellan instämmer till stora delar, instämmer till mindre delar och instämmer inte alls – 27, 29 
respektive 37 %. Tre byggherrar instämmer helt i påståendet.  
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Svarsfrekvens: 81 byggherrar 

 
Av samtliga svarande byggherrar instämmer 7 % stycken helt, 30 % stycken till stora delar 
och 33 % till mindre delar. 30 % av de tillfrågade menar dock att markanvisningssystemet 
inte alls är positivt för konkurrensen.  
 
Bland de byggherrar som inte fått någon markanvisning (23 st) instämmer en byggherre till 
fullo, 3 st till stora delar och 6 st till mindre delar. Större delen av dessa byggherrar, 56 %, 
instämmer inte alls.  
 
I kategorin byggherrar med mer än fem markanvisningar (15 st) är det en byggherre som 
instämmer helt – och en som inte instämmer alls. Övriga 87 % har uppfattningen, till stora 
eller mindre delar, att markanvisningssystemet är konkurrensfrämjande. 
 

 
Svarsfrekvens: 82 byggherrar 

 
Av samtliga byggherrar instämmer 91 %, helt eller till stora delar, i påståendet att goda 
kontakter har stor betydelse. Sex  byggherrar instämmer till mindre delar – och en byggherre 
instämmer inte alls.  
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Bland de byggherrar som inte tilldelats någon markanvisning (23 st) är enigheten stor. 
Samtliga instämmer helt eller till stora delar.  
 

 
Svarsfrekvens: 80 byggherrar 

 
Likt föregående fråga instämmer en stor majoritet av byggherrarna, helt eller till stora delar, i 
påståendet att tidigare genomförda projekt har betydelse, 88 %. En uppfattning som i grunden 
inte skiljer sig mellan de olika byggherrekatogorierna.  
 

 
Svarsfrekvens: 82 byggherrar 

 
Samtliga byggherrar (82 st) har besvarat påståendet att markanvisningssystemet är för 
resurskrävande på följande sätt: 15 % instämmer helt i påståendet, 40 % till stora delar och 
28 % till mindre delar. 17 % instämmer inte alls i påståendet. I stort sett är de siffrorna 
representativa även för de olika byggherrekategorierna. 
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Svarsfrekvens: 77 byggherrar 

 
För alla byggherrar sammantaget instämmer 39 % helt i påståendet att vissa byggherrar 
prioriteras, 32 % instämmer till stora delar, 21 % till mindre delar, medan 8 % inte alls tycker 
att så är fallet.   
 
Bland byggherrarna utan markanvisning (22 st) ansluter sig 55 % helt till detta påstående, 
41 % ansluter sig till stora delar och 4 % till mindre delar.  
 
Av byggherrarna som tilldelats 1-4 markanvisningar (38 st) instämmer 71 % helt eller till 
stora delar. 21 % instämmer till mindre delar. Tre byggherrar instämmer inte alls.  
 
De byggherrar som tilldelats fem markanvisningar eller fler (14 st) är något mindre negativa. 
64 %  anser att påståendet endast stämmer till mindre delar eller inte alls.  
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4 Analys och diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras och analyseras resultaten i enkätundersökningen utifrån 
de frågeställningar som ställdes upp i arbetets inledande kapitel. 
 

• Upplever byggherrarna skillnader mellan kommunernas markanvisningssystem? 

• Hur uppfattar byggherrarna att markanvisningssystemet fungerar överlag? Är uppfatt-
ningarna olika beroende av antalet markanvisningar som en byggherre tilldelats? 

Återigen bör även påpekas att det kan vara vanskligt att dra allt för långtgående slutsatser 
baserade på resultat från en enkätundersökning. Resultaten kan endast ge en översiktlig bild 
av hur ”verkligheten” ser ut.   

4.1 Kommunala skillnader 
Att byggherrarna upplever att det finns skillnader mellan de olika kommunerna i deras 
tillämpning av markanvisningssystemet tycks det råda stor konsensus kring, Hela 95 % svarar 
att kommunernas tilldelningsmetoder och bedömningskriterier skiljer sig åt.  
 

…det finns lika många system som kommuner. Vi jobbar i ett 20-tal. 
 
Samtidigt är det bara drygt hälften (55 %) av byggherrarna som upplever att dessa skillnader 
utgör ett problem. Och av de byggherrar som kommenterat frågan är det i princip inte någon 
som tryckt på att just olikheterna är ett problem.  
 

Skillnaderna mellan kommunerna är i sig inte största problemet. Några kommuner har 
mycket otydligare handläggning och förändrar ständigt systemet. 
 
Bara de är tydliga med vilka regler som gäller, så är det O.K. Olika kommuner har 
olika förutsättningar gällande markanvisningar, så det är logiskt att det kan skilja sig. 

 
Även fast så gått som samtliga byggherrar anser att det är skillnader mellan kommunerna i 
deras arbete med markanvisningar så är det alltså inte helt klart att det är ett problem i sig. Att 
trots allt en majoritet anser att det utgör ett problem ger dock en signal om att det knappats 
vore en nackdel om kommunerna markanvisningssystem närmade sig varandra.   

4.2 Byggherrarnas uppfattningar 
Fungerar markanvisningssystemet överlag bra? 
Byggherrarnas åsikter om markanvisningssystemet i allmänhet – fråga 9 – är splittrade. Ca en 
tredjedel instämmer, helt eller till stora delar, i påståendet att systemet överlag fungerar bra. 
En tredjedel instämmer i mindre delar. Och ca en tredjedel svarar att systemet inte fungerar 
bra.  
 
Men inte helt oväntat finns det skillnader mellan olika byggherrekategorier. De byggherrar 
som inte tilldelats några markanvisningar överhuvudtaget och de som tilldelats mellan 1-4 
markanvisningar har en mer kritisk syn på det kommunala markanvisningssystemet – 95 % 
respektive 65 % av dessa byggherrar delar inte uppfattningen att systemet fungerar bra. Bland 
byggherrar som tilldelats mer än fem markanvisningar anser två tredjedelar att systemet 
fungerar bra överlag. Denna skillnad mellan byggherrekategorierna är ett mönster som 
återkommer i flera av svaren på enkätens frågor. 
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Är markanvisningssystemet transparent? 
På enkätens påstående att markanvisningssystemet är transparent och att det är enkelt att 
förstå avgörande tilldelningskriterier, svarar totalt 39 % att det inte stämmer alls och 34 % att 
det endast stämmer till mindre delar. Av detta resultat, med kompletterande kommentarer från 
byggherrarna, kan det antas att ”otydligheter” i markanvisningssystemet utgör ett av 
huvudproblemen. Detta är en bild som bekräftas i tidigare rapporter från t.ex. Statskontoret.  
 
Är markanvisningssystemet positivt för konkurrensen i byggbranschen? 
Av enkätsvaren framgår att nästan två tredjedelar ställer sig tveksamma till om markanvis-
ningssystemet är konkurrensfrämjande. Och mest kritiska är de som inte fått någon markan-
visning. Samtidigt har finns det positiva kommentarer lämnade i enkäten. 
 

Markanvisningssystemet gör att byggsektorn är beredda att lägga mycket tid och 
pengar på att hitta kreativa idéer och möjligheter att bygga bostäder. Möjlighet för nya 
aktörer att komma in på marknaden utan att köpa mark. Det skulle annars vara 
omöjligt för ett litet bolag att etablera sig på marknaden. 

 
Övriga har bl.a. kommenterat konkurrensen i relationen till vilken tilldelningsmetod som 
används. Här två (motstridiga) exempel på om direktanvisning eller anbudstävling är mest  
positiv för konkurrensen: 
 

Gäller ju bara när det är markanvisningstävling och inte vid direktanvisning. 
 samt 
Om direktanvisningar tillämpas men inte om man tillämpar enbart tävlingar.   

 
Även om det finns kritiska röster kan man nog inte utan vidare dra slutsatsen att kommunala 
markanvisningar i sig skulle vara negativa för konkurrensen. Exempelvis har ca 70 olika 
byggherrar tilldelats markanvisningar Stockholms Stad under den senaste femårsperioden. 
Hade denna spridning bland byggherrarna varit möjlig med ett renodlat privat ägande av 
råmark? Problemen ligger snarare i hur markanvisningssystemen tillämpas. Det måste klart 
framgå vad som förväntas av en byggherre som ansöker om markanvisning och på vilka 
grunder markanvisningen slutligen sker. Detta skulle kunna leda till ökad förståelse för hur 
markanvisningssystemet fungerar och samtidigt minska osäkerhetsmoment och kostnader hos 
byggherrar, som skulle kunna avstå ifrån att lägga ner tid och pengar på projekt där 
kraven/kriterierna är väldigt höga.  
 

Man lägger ner stora kostnader och resurser på något som är svårt veta utgången av 
även om man gör ett bra grundläggande arbete, lika mycket som om man haft marken 
själv.  
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Har tidigare genomförda projekt stor betydelse för tilldelning av markanvisningar? 
Av enkätsvaren att döma har byggherrens tidigare genomförda projekt stor betydelse vid 
tilldelning av markanvisning. Närmare 90 % av byggherrarna framför den åsikten. Två 
kommentarer som speglar komplexiteten med markanvisningar: 
 

Framför allt är en långsiktighet viktig i branschen. Jag tycker att nya aktörer skall 
prövas i mindre känsliga lägen och i mindre projekt innan de kan få större anvisningar 
centralt. Problemet är att planarbetet tar 5 år, byggnationen 2 år och 5 år efter det så 
upptäcks om bygget genomförts på ett bra sätt. Ledtiderna är väldigt långa. Det finns 
exempel idag på företag som får ett stort antal markanvisningar med hänvisning till 
låga energiförbrukningar som de sedan inte lever upp till. Vad skall kommunen göra 
då? Det går ju inte att ta tillbaka färdiga hus 10 år efter anvisningen och under denna 
tid har de fått 100- tals nya lägenheter i nya anvisningar. 

  
Det är och bör vara av vikt för en kommun att den som får markanvisning kan 
genomföra det som utlovats i standard och kvalitet som överenskommits samt i linje 
med kommunens vilja kring dess utveckling. I en sådan bedömning lär ”bevis” på 
tidigare genomförda projekt väga in. 

 
 
Är goda kontakter med kommunen av stor betydelse för tilldelning av markanvisningar? 
Endast en byggherre menade att goda kontakter saknade betydelse. Men överlag fanns en stor 
enighet bland 90 % av byggherrarna att goda kontakter med tjänstemän och/eller politiker har 
stor betydelse för erhålla markanvisningar.  
    
Avslutning – och personliga reflektioner 
Examensarbetets frågeställningar kan, baserade på enkätresultatet, i korthet sammanfattas på 
följande sätt: 
 

1. Byggherrarna anser att kommunernas markanvisningssystem skiljer sig åt 
2. Åsikterna om hur markanvisningssystemet fungerar överlag är delade 
3. Åsikterna skiljer sig generellt åt beroende av antalet tilldelade markanvisningar    

 
Hur skulle man kunna gå vidare med att förbättra kommunernas markanvisningssystem? 
Kommentaren ovan från en byggherre, som tar upp att det vore lämpligt att nya och mindre 
aktörer prövas på mindre komplexa projekt innan de är aktuella för större och mer komplexa, 
skulle kunna utvecklas. En idé kan vara att införa en typ av certifiering av de byggherrar som 
vill vara med och ansöka om markanvisningar. Certifieringen skulle kunna byggas upp så att 
den på ett tydligt sätt klargör för både byggherrar och kommuner vad som krävs och vilka 
byggherrar som är lämpliga för vilket projekt. Detta bör ha en nationell förankring där vissa 
grundkrav fastställs och där de enskilda kommunerna ges utrymme att utefter deras behov och 
möjligheter anpassa vilka krav de ställer för de olika certifieringarna. Sedan bör kravet finnas 
att byggherrarna inom lämpligt tidsintervall måste förnya sin certifiering och självklart bör det 
vara möjligt att certifiera sig på flera nivåer dvs. att byggherren visar att denna har kompetens 
att genomföra flera olika typer av projekt. Givetvis behövs dock även fler aspekter tänkas 
över innan ett dylikt system skulle kunna tillämpas i praktiken.  
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Bilaga 2 - Byggherrar som ansökt om/fått markanvisning i Stockholm, Göteborg, Uppsala 

3dO arkitekter AB Chalmers Studentbostäder Greysstone Invest AB

A Cisterna Götenehus AB

AB Borätt Citycon AB H

AB Helsingborgshem Conara AB Haaks Stenhus

AB Tornstaden Culmen AB Hammersta konslut AB

Abacus Ab D Hauschild + Siegel Architecture AB

AF Bygg Göteborg AB Dagon AB Haushild+Siegel Architecture AB 

AF Projektutveckling Danvikshem Heba Fastighets AB

Akademiska Hus Väst AB David Andersson Activebygg Hemgården Förvaltnings AB

Akelius DeLi Bygg & Montage AB HFAB Byggprojekt AB

Alexanderssons Fastighets AB Derome Förvaltning AB Higab

Allfast Din Bostad HMB Construction AB

Alliance Fastighetsutveckling Ditrix arkitekter HSB

Amlövs Fastighetsförvaltning AB E Husab

Anders Bodin Förvaltning AB EBAB Husvärden AB

Arbetsbostadsfonden Egnahemsbolaget I

Arcona AB Einar Mattsson Ikano Bostad AB

Areim AB Ekenman Index International AB

Arkitektmagasinet Bygg AB Eklandia Fastighets AB Ingemar Johansson Arkitektkontor

Arklab Sthlm Equator Stockholm AB Isaksson Bygg AB

Aros Bostadsutveckling AB Ericsson Bo Ittur Progressum AB (Skånemark)

Aspelin -  Ramm Fastigheter AB Ernst Rosén AB Ivar Kjellberg Fastighets AB

Attendo Care Essellge Bygg AB J

AxFast AB Estanica Fastigheter Jan Lundqvist arkitekter AB

Jarl Asset Management

och Helsingborg enligt data från kommunerna

B F Jarl Asset Management

Besqab AB F O Peterson & Söner AB JK Bygg

Bexelius & Co AB Arkitektkontor Fabege John Robert Nilsson Arkitektkontor AB

BoKlok Fabergé Fastighetsmäkleri AB Jålab Bygg AB

Bonum Seniorboende Fagerdala EPS System Järntorget Bostad AB

Boris Culjat Arkitekter AB Familjebostäder AB K

Boskaparna Fasad Glas AB KANFAST AB

Bostaden AB Fastighets AB Keron Kanozi arkitekter AB

Bostads AB Poseidon Finndomo Kask

Bostadsbolaget Folkhem KF Fastigheter AB

Botrygg Bygg AB Forsen Projekt AB KIAB Fastighetsutveckling AB

Bra Boende Centralt AB Fortis Fastigheter AB Kilanda Cementgjuteri AB

Bruzahem Fredrikssons Förvaltnings AB Klövern AB

BTH Bygg AB Frentab Fastighets AB Kompetensgruppen i Sverige AB

Bygg-Fast Föreningen Blomsterfonden Krebo Bygg AB

Byggmästargruppen AB Förvaltnings AB Framtiden Kullenberg Bygg & Förvaltning AB

Byggnadsfirman Erik Wallin AB Förvaltnings AB Stadsmuren Källfelt Byggnads AB

Byggnadsfirman Victor Hansson G Kärnhem Svenska AB

ByggPartner i Dalarna Genova Bostad AB L

ByggVesta AB GLG-Fastigheter Lelånghus AB

C GlobalHus Lennart Ericsson Fastigheter AB

CA Fastigheter AB Gothianen AB Lindberg Stenberg Arkitekt AB

Calles Bygg AB Gotska Fastighets AB Lindbäcks Bygg AB

Capolino Construction AB Granen Fastighetsutveckling AB Loggen Invest AB



Lucky Homes AB Seniorgården AB Vasakronan  - Stockholm

Lunneplan Seniorvillor Wasted Space

M Sh Bygg Fastigheter AB Veidekke Bostad AB

Magnus Ståhls Arkitektbyrå AB Sigillet Fastigheter Ab White arkitekter AB

Majklockan Fastigheter AB Sika Sverige AB Whålin Fastigheter AB

Mattsons Fastighetsutveckling AB SISAB Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg AB

Mauritz Bygg AB Sjaelsö Sverige AB Viktor Hanson Fastigheter AB

Maxera Bostad AB SKB Wingårds Arkitekter

Mecon Bygg AB Skrattmåsen Konceptbygg AB Wohnwerk Vasatorp AB

Metro Arkitekter AB Skärgårdens ByggTeknik AB VårgårdaHus

Micasa Småa AB Värmdö Byggentreprenad AB

Midroc Property Development AB SSM Bygg & Fastighets AB Wäst-Bygg Projektutveckling AB

Miland Projekt AB Stadigh&stone arkitekter Västerstaden fastigheter

Mjöbäcks Entreprenad Stena Fastigheter AB Västkuststugan AB

Mo Invest Skaraborg AB Stjernberg, Hultén, Ehrenborg Arkitekter Å

Myresjöhus AB StockholmsMaskiner AB Åke Sundvall Byggnads AB

Mäklarbolaget Stefan Nilsson AB STRABAG Projektutveckling AB

Mälardalens tomt och fastigheter Strukturinvest Fondkomission

N Studor Projektutveckling AB

Nenninge Förvaltning AB Svanberg och Sjögren Bygg AB

Niam AB Sveafastigheter

NILA Hus Swedehouse Projekt AB

Nobelli Svenska Bostäder AB

nordisk Kombination Arkitekter AB Svenska hem i Bromma Mark AB

Nordiska Kvalitetshus AB Svenska Hus Förvaltnings AB

Nordiska Teknikhus Svenska Stålbyggen AB

O Sverigehuset i Göteborg ABO Sverigehuset i Göteborg AB

Olav Lindgren AB Sätila Holding AB

Opalen Fastighetsförvaltning AB T

Oscar Properties TB Exploatering

P Teambuilder

Palmung Melin AB Teglet Fastigheter AB

Platzer Fastigheter AB TenRep

Primula Byggnads AB The Other Group AB

Proventum Tomas Saxborn Fastigheter

Q Tommy Byggare AB

Q-gruppen AB Tornet Bostadsproduktion AB

R Torslanda Fastigheter AB

Reinhold Gustafsson Förvaltning AB Trifam Fastighets AB

REKAB Entreprenad AB Trollängen Bostads AB

Rico Estate Development Trähjulet Stockholm AB

Riksbyggen AB Turako Fastighetsutveckling AB

Robusta Byggnads AB Tuve Bygg AB

Rydbergs Bygg AB Tvåtumfyra Byggnads AB

S Tyréns AB

SBC Mark AB U

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Uppsalahem AB

SEFA Byggnads AB UT-Byggen

Semrén & Månsson V-W

Senectus AB Wallenstam AB



Kategori
1

Förkortning

Alla

2. Byggherrar som tilldelats 0 markanvisningar 0

3. Byggherrar som tilldelats 1-4 markanvisningar 1-4

4. Byggherrar som tilldelats 5-10 markanvisningar 5-10

5. Byggherrar som tilldelats >10 markanvisningar >10

Fråga nr.1 Företagsnamn (frivillig uppgift)

Alla 0 1-4 5-10 >10

39 13 17 6 2

49 13 25 3 4

88 26 42 9 6

Fråga nr.2

Antal Svar %
2

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

3 3,5% 2 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7%

30 34,9% 17 65,4% 13 31,0% 0 0,0% 0 0,0%

27 31,4% 6 23,1% 17 40,5% 1 11,1% 0 0,0%

26 30,2% 1 3,8% 12 28,6% 8 88,9% 5 83,3%

2 0 0 0 0

86 26 42 9 6

Fråga nr.3

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

26 31,3% 26 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

42 50,6% 0 0,0% 42 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

9 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 0 0,0%

6 7,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0%

5 0 0 0 0

83 26 42 9 6

Fråga nr.4

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

31 36,0% 26 100,0% 3 7,1% 0 0,0% 1 16,7%

1 1,2% 0 0,0% 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0%

10 11,6% 0 0,0% 9 21,4% 0 0,0% 0 0,0%

13 15,1% 0 0,0% 12 28,6% 1 11,1% 0 0,0%

31 36,0% 0 0,0% 17 40,5% 8 88,9% 5 83,3%

2 0 0 0 0

86 26 42 9 6

Fråga nr.5

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

35 41,2% 9 36,0% 22 52,4% 3 33,3% 1 16,7%

10 11,8% 1 4,0% 4 9,5% 2 22,2% 1 16,7%

7 8,2% 0 0,0% 1 2,4% 3 33,3% 3 50,0%

33 38,8% 15 60,0% 15 35,7% 1 11,1% 1 16,7%

3 1 0 0 0

85 25 42 9 6

Fråga nr.6

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

27 32,5% 1 4,2% 14 34,1% 7 77,8% 4 66,7%

56 67,5% 23 95,8% 27 65,9% 2 22,2% 2 33,3%

5 2 1 0 0

83 24 41 9 6

>10Kategori

Hur många markanvisningar har ni tilldelats under de senaste fem åren?

Hur stort antal lägenheter har ni tilldelats via markanvisning under de senaste fem åren? 

Har ni sökt markanvisning i flera kommuner och i så fall hur många?

Har ni tilldelats markanvisning i flera kommuner?

>10Kategori

>10Kategori

Kategori

Kategori

Hur många markanvisningar har ni sökt under de senaste fem åren? 

51-100

>100

Svarat

1. Alla Byggherrar

>10

Kategori

Bilaga 3 - Besvarade enkäten - Med samlad statistik

Ja

Nej

Hoppat över

Svarat

Nej

Hoppat över

Svarat

Ja, i 2-5

Ja, i 5-10

Ja, i >10

>10

Hoppat över

Svarat

0

1-20

21-50

0 1-4 5-10

0

1-4

1-4

5-10

>10

Hoppat över

Svarat

Alla

0

Svarat

Hoppat över

Totalt

5-10

>10

Hoppat över

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10



Fråga nr.7

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

57 95,0% 12 85,7% 30 96,8% 8 100,0% 5 100,0%

3 5,0% 2 14,3% 1 3,2% 0 0,0% 0 0,0%

28 12 11 1 1

60 14 31 8 5

Fråga nr.8

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

32 55,2% 8 61,5% 19 61,3% 1 14,3% 3 60,0%

26 44,8% 5 38,5% 12 38,7% 6 85,7% 2 40,0%

30 13 11 2 1

58 13 31 7 5

Fråga nr.9

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

2 2,5% 0 0,0% 2 5,0% 0 0,0% 0 0,0%

24 30,0% 1 4,5% 12 30,0% 6 66,7% 4 66,7%

29 36,3% 7 31,8% 18 45,0% 2 22,2% 0 0,0%

25 31,3% 14 63,6% 8 20,0% 1 11,1% 2 33,3%

8 4 2 0 0

80 22 40 9 6

Fråga nr.10

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

6 7,3% 1 4,3% 3 7,3% 1 11,1% 0 0,0%

16 19,5% 0 0,0% 11 26,8% 4 44,4% 1 16,7%

28 34,1% 10 43,5% 12 29,3% 2 22,2% 3 50,0%

32 39,0% 12 52,2% 15 36,6% 2 22,2% 2 33,3%

6 3 1 0 0

82 23 41 9 6

Fråga nr.11 Markanvisningssystemet är positivt för konkurrensen i byggbranshen -

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

6 7,4% 1 4,3% 4 10,0% 0 0,0% 1 16,7%

24 29,6% 3 13,0% 13 32,5% 5 55,6% 2 33,3%

27 33,3% 6 26,1% 13 32,5% 3 33,3% 3 50,0%

24 29,6% 13 56,5% 10 25,0% 1 11,1% 0 0,0%

7 3 2 0 0

81 23 40 9 6

Fråga nr.12

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

43 52,4% 17 73,9% 20 48,8% 2 22,2% 2 33,3%

32 39,0% 6 26,1% 17 41,5% 4 44,4% 4 66,7%

6 7,3% 0 0,0% 3 7,3% 3 33,3% 0 0,0%

1 1,2% 0 0,0% 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0%

6 3 1 0 0

82 23 41 9 6

Fråga nr.13

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

25 31,3% 10 43,5% 10 25,6% 1 11,1% 3 50,0%

45 56,3% 11 47,8% 22 56,4% 7 77,8% 3 50,0%

9 11,3% 2 8,7% 7 17,9% 0 0,0% 0 0,0%

1 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0%

8 3 3 0 0

80 23 39 9 6

Instämmer inte alls

Instämmer till stora delar

Tidigare genomförda projekt är av stor betydelse vid tilldelning av markanvisning

Skiljer sig kommunernas markanvisningssystem åt vad gäller t.ex. bedömningskriterier och tilldelningsmetoder?

Kategori >10

Kategori

Nej

Kategori >10

Kategori

Svarat

Kategori

Om ja; utgör skillnaderna i kommunernas markanvisningssystem ett problem?

Markanvisningssystemet fungerar överlag bra - den kommunala marken hanteras på ett rationellt sätt

Markanvisningssystemet är transparent - det är enkelt att förstå vilka kriterier som är avgörande vid tilldelning

Goda kontakter med politiker och tjänstemän är av stor betydelse för att tilldelas mark via markanvisning

Instämmer till mindre delar

Svarat

Kategori

Instämmer helt

Instämmer till stora delar

Instämmer helt

Instämmer till mindre delar

Instämmer inte alls

Hoppat över

Kategori >10

Hoppat över

Alla 0 1-4

Instämmer inte alls

Hoppat över

Svarat

>10

>10

Instämmer helt

Instämmer till stora delar

Instämmer till mindre delar

Instämmer till mindre delar

Instämmer inte alls

Hoppat över

Svarat

Instämmer helt

Instämmer till stora delar

Instämmer till stora delar

Instämmer till mindre delar

Instämmer inte alls

Hoppat över

Svarat

>10

Instämmer helt

Ja

Nej

Hoppat över

Svarat

>10

Hoppat över

Svarat

Ja

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

5-10

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

alla byggherrar ges möjlighet att ansöka och nya byggherrar ges möjlighet att etablera sig

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4

5-10



Fråga nr.14

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

12 14,6% 5 21,7% 2 4,9% 1 11,1% 2 33,3%

33 40,2% 8 34,8% 17 41,5% 6 66,7% 1 16,7%

23 28,0% 8 34,8% 12 29,3% 1 11,1% 2 33,3%

14 17,1% 2 8,7% 10 24,4% 1 11,1% 1 16,7%

6 3 1 0 0

82 23 41 9 6

Fråga nr.15

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

30 39,0% 12 54,5% 14 36,8% 1 12,5% 2 33,3%

25 32,5% 9 40,9% 13 34,2% 1 12,5% 1 16,7%

16 20,8% 1 4,5% 8 21,1% 3 37,5% 3 50,0%

6 7,8% 0 0,0% 3 7,9% 3 37,5% 0 0,0%

11 4 4 1 0

77 22 38 8 6

Fråga nr.16

Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar % Antal Svar %

18 20,5% 8 30,8% 5 11,9% 3 33,3% 2 33,3%

70 79,5% 18 69,2% 37 88,1% 6 66,7% 4 66,7%

Noter:
1
Kategorierna av byggherrar är baserade på hur de besvarat fråga nr.3 

2
Procentsatserna baseras endast på de som besvarat frågan

Svarat

Hoppat över

Svarat

Instämmer helt

Instämmer till stora delar

Instämmer till mindre delar

Instämmer inte alls

Hoppat över

Svarat

Instämmer helt

Markanvisningssystemet är för resurskrävande – höga kostnader i samband med ansökningar utgör ett hinder 

Vissa byggherrar prioriteras framför andra med likvärdig kompetens

Kategori

Övriga kommentarer

Instämmer till stora delar

Instämmer till mindre delar

Instämmer inte alls

Hoppat över

>10

>10

Kategori

>10

Kategori 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

Alla 0 1-4 5-10

Alla
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