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Abstract 
This report presents result from a research project on prequalification in restricted com-
petitions. Three restricted architectural competitions are compared with three restricted de-
veloper competitions in the research project. The competition task includes both senior hous-
ing and ordinary apartments. All the six competitions have been organized by the public sec-
tor in Sweden.  
 
The overall aim was to describe and understand how organizers select design teams for 
restricted competitions. The methodology includes inventory of competitions, case studies, 
document reviews and interviews of 20 members in the organizers’ selection committees.  
 
The organizer starts prequalification by inviting candidates to competitions. General con-
ditions, submission requirements and criteria for the evaluation of applications are parts of an 
established practice. Demands in the invitation refer to requirements in the procurement law. 
Criteria for evaluations are based in professional practice. This is the case both for architect-
tural and developer competitions. 
 
One important difference between architectural competitions and developer competitions is 
the number of applications. The three architectural competitions generated 120 applications 
from architecture firms. The organizer invited 11 design teams (9%). The three developer 
competitions attracted 21 applications from constructing companies and real estate managers. 
16 became invited (76%). The selecting committees had only one meeting for choosing can-
didates in developer competitions. In architectural competitions the selection committees used 
three to four meetings. The procedure for selection was based on (a) identifying differences in 
professional quality, (b) personal preference and (c) scoring merits. Choosing candidates in 
the developer competitions was much more simplified, which can be explained by the less 
number of applicants.  
 
Key words: Architectural competitions, developer competitions, restricted competitions, 
invitation, prequalification, selection, organizer. 
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2012 
 
 

Förord 
 
 
Denna forskningsrapport behandlar prekvalificeringen av företag/team till arkitekttävlingar 
och till markanvisningstävlingar. Det är två vanliga tävlingsformer i samhällsbyggandet. Samt-
liga tävlingar i undersökningen har offentliga arrangörer.  
 
Forskningsprojektet omfattar två artiklar, en som behandlar prekvalificeringen i arkitekttäv-
lingar och en som fokuserar på prekvalificeringen i markanvisningstävlingar. Ett inledande 
avsnitt i forskningsrapporten jämför de två tävlingsformerna. 
 
Forskningsprojektet har genomförts med ekonomiskt stöd från Hjälpmedelsinstitutet, ARQ 
och Forum för vårdbyggnad. Delstudien om prekvalificering i arkitekttävlingar utgår från ett 
uppdrag som genomförts tillsammans med Jonas E Andersson. I uppdraget ingick att utvär-
dera tre arkitekttävlingar om bostäder för äldre som arrangerats inom ramen för regeringspro-
grammet Bo bra på äldre dar. Denna delstudie har kompletterats med en undersökning av hur 
begreppet hållbarhet hanterats i prekvalificeringen. 
 
Arkitekttävlingen är en institution med en lång tradition. Den moderna arkitekttävlingen med 
egna regler uppstod i slutet av 1800-talet genom industrialismens framväxt. Markanvisnings-
tävlingen har inte samma tradition. Det är en tävlingsform som blivit allt vanligare i Sverige 
under senare tid. Numera arrangeras fler markanvisningstävlingar än arkitekttävlingar. Där-
med blir det intressant att jämföra tävlingsformerna och belysa likheter respektive skillnader. 
 
Avslutningsvis vill jag passa på och tacka alla informanter som vänligt svarat på frågor och 
låtit mig få ta del av erfarenheter från prekvalificeringen.  
 
 
December 2012 
 
Stockholm – Uddevalla 
 
 
Magnus Rönn 



 - 1 - 

2012, Magnus Rönn 

 
Tävlingsprocesser 

- likheter och skillnader 
 

1. ÖVERSIKT 
Denna forskningsrapport innehåller två artiklar om urvalet av företag/team till tävlingar med 
begränsat deltagande. Den första artikeln undersöker prekvalificeringen i tre arkitekttävlingar. 
Den andra artikeln behandlar prekvalificeringen i tre markanvisningstävlingar. Centralt i in-
bjudna tävlingar är urval av företag/team. Artiklarna ingår i ett forskningsprojekt som under-
söker tävlingsprocessernas tidiga skeden. I denna sammanfattande översikt kommer jag att re-
dovisa utgångspunkterna för forskningsprojektet och jämföra tävlingsformerna. Jag avslutar 
översikten med att diskuterar några karaktäristiska skillnader mellan arkitekt- och markanvis-
ningstävlingar. Grunden för denna jämförelse är att fallen har samma tävlingsform (inbjuden 
tävling), liknande tävlingsuppgift (bostäder) och en offentlig arrangör (kommuner respektive 
kommunalt bolag). 
 
Forskningsprojektet har varit inriktat mot inbjudna tävlingar där deltagarna blir utsedda ge-
nom prekvalificering. Det är en utgångspunkt, gemensam för genomförda fallstudier. Prekva-
lificeringen är ett urvalsförfarande i tävlingar med begränsat deltagande. Arrangören utser i 
detta fall deltagare till tävlingsuppgiften bland de kandidater som skickat in intresseanmäl-
ningar. Forskningsprojektet omfattar sex tävlingar som syftar till nya bostäder. Tävlingsupp-
giften sträcker sig från äldreboenden, åldersintegrerade bostadsmiljöer till lägenheter i det or-
dinära bostadsbeståndet. Fem tävlingar i forskningsprojektet har arrangerats av kommuner. Så 
är fallet för tävlingarna i Burlöv, Danderyd, Linköping, Nacka och Trelleborg. I Gäve arran-
gerades tävlingen av AB Gavlegårdarna, som är ett kommunalt fastighetsbolag. 
 
Det finns, enligt min mening, fem viktiga skäl för att undersöka prekvalificeringen i arkitekt-
och markanvisningstävlingar. Skälen kan sammanfattas så här: 
  
• Det första skälet är en besvärande brist på kunskap om hur deltagare utses till inbjudna 

tävlingar. Så till exempel saknas forskning i Sverige om prekvalificering i arkitekt- och 
markanvisningstävlingar. Såväl de tävlande - arkitektkontor och fastighetsföretag - som ar-
rangörer av inbjudna tävlingar har behov av kunskap om prekvalificeringen. Inte minst för 
att kunna styra tävlingsprocesser och ta tillvara deras kreativa potential som ett profession-
ellt laboratorium för nytänkande och utveckling av innovationer. Utifrån arrangörens syn-
vinkel kan kunskap om prekvalificeringen ses som en fråga om beställarkompetens. 

 
• Det andra skälet är att inbjudan till prekvalificering i tävlingar lägger grunden för kom-

mande uppdrag för vinnare. Det är enbart företag som blir inbjudna som har möjlighet att 
ta fram förslag till lösningar på tävlingsuppgiften. Vinnare kan räkna med fortsatt arbete 
och implementering under förutsättning att kommunen fortsätter planeringen. Den som inte 
blir utvald är chanslös till uppdrag. Kvar blir dock de interna kostnaderna för framtagning-
en av ansökningshandlingar. Det är ett öde som drabbar många arkitektkontor (91%) i de 
tre tävlingarna. I markanvisningstävlingarna är konkurrensen om platserna mycket mindre. 
Bara 24% av fastighetsföretagen har blivit utslagna i prekvalificeringen. 

 
• Det tredje skälet är att upphandling via tävlingar reglerats i lag. Projekttävlingen är en upp-

handlingsform i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Markanvisningstävlingen saknar 
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specifika föreskrifter i LOU, men kan arrangeras som projekttävling eller användas för ur-
val av företag till entreprenader. Den rättsliga regleringen bygger på idén om att konkur-
rens resulterar i en effektivare användning av skattemedel. Därför ska offentliga arrangörer 
annonsera ut tävlingar och göra uppdragen tillgängliga i databaser. Föreskrifterna i LOU 
tar fasta på informationsskyldigheten. Offentliga arrangörer ska informera byggsektorn och 
redovisa de kriterier som läggs till grund för utvärderingen av intresseanmälningar. 

 
• Det fjärde skälet är att arrangörens krav i inbjudan till prekvalificering styr graden av för-

nyelse i byggsektorn. Sättet att bjuda in till tävlingar kan uppfattas som lockande och dra 
till sig intresseanmälningar eller stöta bort potentiella kandidater. Krav i inbjudan på att 
sökanden ska redovisa relevanta referensprojekt, varav några måste vara genomförda, gör 
det till exempel omöjligt för nya företag att bli inbjudna i tävlingar med begränsat delta-
gande. Risken är att arrangörens önskan om trygghet och säkerhet vid valet av deltagare till 
tävlingar får en konservativ effekt som motverkar tävlingssystemets möjlighet att bidra till 
förnyelse och utveckling av samhällsbyggandet.  

 
• Det femte skälet är att inbjudan till prekvalificering i tävlingar äger rum tidigt i kommu-

nala planeringsprocesser, innan tävlingsuppgiften preciserats i tävlingsprogram och mark-
användningen reglerats i detaljplaner. Inbjudan till projekt som genomförs bär på långsik-
tiga konsekvenser som är svåra att överblicka vid urvalet av kandidater. Implementerade 
tävlingsprojekt resulterar i byggnader som tar plats i det offentliga rummet och långsiktigt 
forma framtida upplevelser av miljön. Ur denna synvinkel är prekvalificeringen ett strate-
giskt skede i planeringsprocesser av stor betydelse i samhällsbyggandet.  

 
1.1 Modell  
Lagen om offentlig upphandling föreskriver att förslagen i projekttävlingar ska presenteras 
anonymt för juryn. Av detta skäl får det inte heller förekomma någon direktkommunikation i 
designfasen mellan juryn och tävlingsteamen. Anonymiteten är en garanti för rättvisa och 
likabehandling. Det är tävlingsförslagens egna kvaliteter som ska bedömas och fälla utslaget. 
I inbjudna tävlingar känner visserligen juryn till vilka företag/team som deltar, men inte vem 
som står bakom förslagen. Kravet på anonymitet innebär att arrangörens styrning av tävlings-
processer kan reduceras till två grundläggande principer. De sammanfattas så här: 
 
Modell: Styrningsprinciper i tävlingar  
 

 
 

 

 

Modellen visar två grundprinciperna för styrning i tävlingar där förslagen ska presenteras anonymt för juryn: ex-
ante respektive ex-post. Ex-ante är styrning av tävlingar ”i förväg”. Ex-post betyder att styrningen sker ”i efter-
hand”. De två sätten att styra tävlingsprocesser kombineras i arkitekt- och markanvisningstävlingar. 
 
De två grundprinciper för styrning av tävlingsprocesser som visas i modellen är ex-ante och 
ex-post. Ex-ante är en styrning av tävlingar ”i förväg” genom tävlingsform och tävlingspro-
gram. Valet av tävlingsform, öppen eller inbjuden tävling, är centralt i denna tidiga styrning 
av tävlingsprocesser tillsammans med tävlingsprogrammet och dess bestämning av tävlings-
uppgiften, syfte, planeringsförutsättningar, tävlingstekniska bestämmelser och ersättningsvill-

Ex-ante 
Tävlingsform: 
- inbjuden 
- öppen 
Tävlingsprogram: 
- tävlingsuppgift 
- tävlingsvillkor 
 

Ex-post 
Tävlingsförslag: 
- bärande idé 
- förslag till lösningar 
Juryns bedömning: 
- rangordning 
- val av vinnare 

 

Implementering 
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kor. I inbjudna tävlingar kan även arrangören styra processen genom inlämningskrav som 
företagen måste uppfylla för att de ska få vara med i tävlingen.   
 
Ex-post innebär att tävlingar styrs ”i efterhand”. Det sker genom deltagarnas gestaltning av 
tävlingsförslag. Tävlingsteamen levererar olika lösningar på samma uppgift. Därpå följer ju-
ryns bedömning av tävlingsförslagen. Juryns uppgift är att identifiera den sammantaget bästa 
lösningen på tävlingsuppgiften.  
 
I tävlingar med begränsat deltagande styr arrangören genom en kombination av ex-ante och 
ex-post; inbjudan, tävlingsdeltagare, tävlingsprogram, tävlingsförslag och juryns val av vin-
nare. Det är arrangören som självständigt styr inledningen på tävlingen genom inlämnings- 
krav i inbjudan, val av tävlingsteam och tävlingsprogram. Styrning via design delas mellan 
förslagsställare och juryledamöter, som värderar och rangordnar lösningarna. Ett förslag utses 
till vinnare. Arrangören svarar för implementeringen. I inbjudan utlovas fortsatta uppdrag för 
vinnaren, såvida inte projektets avbryts. Samma löfte återfinns i tävlingsprogrammen. 
 
1.2 Tävlingsprocessens skeden 
Det övergripande målet för forskningsprojektet är att förstå hur styrningen ”i förväg” fungerar 
i arkitekt- och markanvisningstävlingar. Tävlingsprocesserna studeras ur arrangörens synvin-
kel. Det är ett begränsat urval av fall som ingår i forskningsprojektet. Metodiken omfattar 
inventering, dokumentgranskning och intervjuer av personer som valt ut företag till tävlingar-
na. 20 informanter har redovisat sina erfarenheter av prekvalificeringen.  
 
Arkitekt- och markanvisningstävlingar är ett kunskapsfält av direkt betydelse för flera parter i 
samhällsbyggandet; arkitektkontor, fastighetsföretag, byggherrar och kommunala förvaltning-
ar. Som kunskapsfält betraktat kan inbjudna tävlingar delas in åtta typiska skeden, från plane-
ringen av tävlingsuppgiften till val av vinnare och implementering (Rönn, 2011): 
  
•  Förberedelse: Det första skedet är arrangörens förberedande planering av tävlingen, utred-

ning av behov och klarläggande av planeringsförutsättningar, bestämning av tävlingsupp-
giften och reglering av villkoren. Här ingår beslut om tävlingsform, ekonomi och uppdrag 
till en eller flera kommunala förvaltningar att organisera tävlingen. Stadsbyggnadskontoret 
brukar vara drivande förvaltning i arkitekttävlingar. Uppdraget att organisera markanvis-
ningstävlingar går till den förvaltning i kommunen som kontrollerar marken, normalt fas-
tighetskontoret eller exploateringskontoret.    

 
• Inbjudan: Det andra skedet är arrangörens arbete med inbjudan och annonsering. Inbjudan 

innehåller en sammanfattande beskrivning av tävlingsuppgiften, ekonomiska förutsättning-
ar och administrativa regler. Här ingår krav på dokument som ska ingå i företagens intres-
seanmälan, redovisning av kriterier som ska styra valet av kandidater och information om 
arrangörens granskare. Inbjudan kan antigen ge en översiktlig bild av tävlingsuppgiften el-
ler innehålla en utförlig beskrivning. Båda typer av inbjudan ingår i fallstudierna.   

  
•  Intresseanmälan: Det tredje skedet är företagens framtagning och inlämning av intresse-

anmälningar. Det är både enskilda företag och team av företag som väljer att delta i arki-
tekt- och markanvisningstävlingar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om sökandens 
ekonomiska status, förslag till projektorganisation, CV för nyckelpersoner, referensprojekt 
och kontaktuppgifter på referenspersoner till dessa projekt. Huvudsökanden i arkitekttäv-
ling är arkitektkontor. Huvudsökanden i markanvisningstävlingar är fastighetsföretag. 

 
•  Utvärdering: Det fjärde skedet är arrangörens utvärdering och val av företag/team till täv-
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lingen. En grupp tjänstemän hos arrangören granskar först ansökningshandlingarna utifrån 
”ska-kraven” i inbjudan. Kandidater med intresseanmälningar som uppfyller kraven blir 
föremål för utvärdering, som är en prövning av sökandens professionella meriter för täv-
lingsuppgiften. Utvärderingen avslutas med beslut om deltagare. De kriterier som styr ut-
värderingen ger arrangörens granskare ett stort handlingsutrymme.  

  
•  Tävlingsprogram: Det femte skedet är arrangörens utveckling av program för tävlingen 

och dess förutsättningar. Programmet beskriver tävlingsuppgiften, syfte och planeringsför-
utsättningar och tävlingstekniska bestämmelser. Fördjupad information finns i bilagor. Pro-
grammet redovisar krav, mål och kriterier för bedömning av tävlingsförslag, juryledamöter 
och ersättningsvillkor. I arkitekttävlingar kompletteras juryn i detta skede med ledamöter 
utsedda av Sveriges Arkitekter, såvida de inte redan blivit utsedda. 

 
•  Gestaltning: Det sjätte skedet är utveckling och gestaltning av tävlingsförslag. Nu är det 

tävlingsteam som står i centrum. Deltagarna analyserar tävlingsprogrammet, formulerar 
bärande gestaltningsidéer och visualiserar sina lösningar på tävlingsuppgiften. Förslagen 
redovisas i planscher med korta texter; situationsplaner, planlösningar, fasader, sektion, 
perspektiv, skalmodeller och illustration. I markanvisningstävlingar ingår ekonomiska re-
dovisningar och anbud när köp av mark ingår i tävlingsvillkoren. 

  
•  Juryns bedömning: Det sjunde skedet är juryns kvalitetsbedömning av tävlingsbidragen, 

val av vinnare och framtagning av juryutlåtande. Förtjänster och brister i förslagen identi-
fieras, analyseras, värderas och jämförs. Gestaltning, tekniska lösningar, ekonomi och an-
passning till platsen brukar vara viktigt utgångspunkter för juryns val av vinnare.  

  
• Implementering: Det åttonde och sista skedet är genomförandet av vinnande förslag. Täv-

lingen övergår nu till att bli en fråga om uppdrag och markanvisning. Vinsten i arkitekttäv-
lingar är ett projekteringsuppdrag till förstapristagaren. I markanvisningstävlingar består 
vinsten av ett markanvisningsavtal med kommunen. Det vinnande företaget får implemen-
tera byggprojektet genom köp av mark eller via avtal om tomträtt. Redan i inbjudan till ar-
kitekt- och markanvisningstävlingar informerar arrangörer om villkoren för fortsatt upp-
drag och under vilka förutsättningar som vinnande projekt ska genomföras. 

 
2. DISKUSSION  
Det är sex fall som jämförs i forskningsprojektet; tre arkitekttävlingar och tre markanvis-
ningstävlingar. Jämförelsen fokuserar på inbjudan, intresseanmälan och val av deltagare. På 
dessa punkter finns skillnader i ett begränsat antal fall som här tas upp till diskussion.  
 
Reglering och praxis 
En första skillnad gäller normeringen. Arkitektprofessionen har genom Sveriges Arkitekter ett 
betydande inflytande över villkoren i arkitekttävlingar. Prekvalificeringen av företag i arki-
tekttävlingar regleras i både lagen om offentlig upphandling och i nationella tävlingsregler. 
Den inbjuda arkitekttävlingen är en godkänd form för upphandling av arkitekttjänster. Täv-
lingsregler är antagna av både Sveriges Arkitekter och representanter för byggsektorn. Arki-
tekttävlingarna i Burlöv, Gävle och Linköping följer denna normerade praxis. Enligt tävlings-
reglerna har Sveriges Arkitekter rätt att utse två ledamöter i juryn. Tävlingsreglerna föreskri-
ver även att juryn ska godkänna tävlingsprogrammet. Sveriges Arkitekter har i de tre tävling-
arna överlåtet till Hjälpmedelsinstitutet att välja en av arkitektdomarna i juryn.  
 
Sveriges Arkitekter har ingen formell roll i markanvisningstävlingar. Deras medverkan styrs 
av arrangörens efterfrågan och behov av rådgivning. Enligt deras hemsida har enheten för täv-
lingsservice inom Sveriges Arkitekter under 2012 deltagit som konsult i tre markanvisnings-
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tävlingar. (www.arkitekt.se/tavlingar/aktuella). 
 
Det finns ingen nationell reglering av prekvalificerinen i markanvisningstävlingar. Danderyd, 
Nacka och Trelleborg har inte antagit några kommunala policydokument för styrning av  
markanvisningar. Markanvisningstävlingarna varierar också mellan kommunerna. Fallstudi-
erna visar att det inte heller utvecklats en enhetlig professionell praxis. Även om markanvis-
ningstävlingen saknar specifika föreskrifter i lagen om offentlig upphandling kan LOU an-
vändas för urval av företag till tävlingsuppgifter.  
 
Godkännande och rådgivning 
Det är arrangören som beslutar om tävlingsform och utser granskare till intresseanmälningar-
na. Så är fallet i både arkitekt- och markanvisningstävlingar. Det som skiljer är Sveriges Arki-
tekters medverkan. Organisation har haft en tydlig och aktiv roll som rådgivare i de arkitekt-
tävlingar som genomförts i Burlöv, Gävle och Linköping. Sveriges Arkitekter har varit efter-
frågade av arrangörerna och lämnat synpunkter på tävlingsformen och inbjudan till prekvali-
ficeringen, särskilt vad gäller priser till tävlande, utvärderingskriterier och inlämningskrav. 
Prekvalificeringen har genomförts av arrangörens tjänstemän med stöd av externa konsulter. 
 
Sveriges Arkitekter har medverkat som rådgivare vid prekvalificeringen i en av markanvis-
ningstävlingarna. Det var i tävlingen i Nacka som organisationen anlitades som konsult vid 
genomgången och utvärderingen av inkomna intresseanmälningar. 
 
Arrangörens organisation 
Kommunernas organisation av tävlingarna uppvisar en karaktäristisk skillnad. I arkitekttäv-
lingar intar stadsbyggnadskontoret en ledande roll genom stadsarkitekt och planchef. Det är 
ett framträdande drag i Burlöv och Linköping. I Danderyd och Nacka är det i stället kommun-
ledningskontoret och fastighetskontoret som genom exploateringschef och fastighetsdirektör 
intar en central position i tävlingarna. I Trelleborg är det samhällsbyggnadschefen och kom-
mundirektören som haft en ledande roll i markanvisningstävlingen.  
 
Arkitekt- och markanvisningstävlingarna speglar ett spänningsfält inom kommunen. En ökad 
användning av markanvisningstävlingar kan tolkas som en förskjutning av makten i samhälls-
byggandet från stadsbyggnadskontoret till fastighetskontoret, som förfogar över kommunens 
mark. Övriga förvaltningar som medverkat är miljökontor, socialkontor/omsorg och kommu-
nens upphandlingsenhet. Det är i tävlingar som syftar till bostäder för äldre som socialförvalt-
ningen/äldreomsorgsförvaltningen ingått i arrangörens organisation. Kommunernas upphand-
lingsenhet granskar i samtliga fall inlämningskraven i inbjudan. 
 
Inbjudan: Krav och kriterier  
Arrangörernas inbjudan till prekvalificering framträder som samrådshandling och följer ett 
typiskt mönster i fem av de sex tävlingarna. Inlämningskraven baseras på generella regler i 
lagen om offentlig upphandling. Genom ska-krav vill arrangörerna förvissa sig om att företa-
gen bakom intresseanmälan har ekonomiska resurser för uppgiften, förfogar över profession-
ell kompetens och betalat in skatter och avgifter. Kraven skapar en känsla av trygghet hos 
arrangören. Kriterierna i inbjudan för utvärderingen av företagens intresseanmälningar har en 
annan uppgift. Det är genom kriterierna som arrangören kan särskilja kandidaterna, välja bort 
företag och peka ut önskvärda deltagare till tävlingarna.  
 
Inbjudan till tävlingen om seniorbostäder i Danderyd har fått en avvikande utformning. Den 
har ingen tydlig åtskillnad mellan ska-krav och utvärderingskriterier. En annan skillnad är att 
rangordning av förslagen i tävlingar sker genom en matematisk modell. Utformningen av lä-
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genheter och gemensamma utrymmen kan i Danderydstävlingen tillskrivas plusvärden mot-
svarande 10% av markvärdet. Skillnaderna i gestaltning och miljömål kan maximalt uppgå till 
15% av markvärdet. Kriterierna i de övriga fem tävlingarna söker kvalitativa skillnader. Här 
är det bedömbara kvaliteter och kandidaternas professionella kompetens som identifieras med 
stöd av utvärderingskriterierna. Granskarnas omdöme avgör utfallet av utvärderingen. 
 
Deltagande och konkurrens 
Det finns tydliga skillnader mellan arkitekt- och markanvisningstävlingarna i fråga om delta-
gande och konkurrens om platserna. Det är 3-4 kandidater som bjudits in till respektive täv-
lingar i Burlöv, Gävle och Linköping. Inbjudan resulterade i sammanlagt 120 intresseanmäl-
ningar. Enbart 9% av arkitektkontoren blir inbjudna. Det är en hård konkurrens om platserna i 
de tre arkitekttävlingarna. Arrangörerna har kunnat välja deltagare bland ett stort antal mycket 
kompetenta tävlingsteam.  
 
I markanvisningstävlingarna är det 5-6 företag/team som deltar i respektive tävling i Dande-
ryd, Nacka och Trelleborg. Markanvisningstävlingarna genererade 21 intresseanmälningen 
från fastighetsföretag. Av dessa blev 16 (76%) inbjudna till tävlingarna. Konkurrensen om 
platserna är således mycket lägre i markanvisningstävlingarna. Samtliga fastighetsföretag med 
godkända ansökningshandling gick vidare till tävlingen i Danderyd.  
 
En annan skillnad gäller relationen mellan arkitektkontor och fastighetsföretag i tävlingarna. I 
arkitekttävlingar riktar sig inbjudan till arkitekter. Det är arkitektkontoren som sätter samman 
tävlingsteamen och står som huvudsökande. I markanvisningstävlingar är det fastighetsföre-
tagen som är huvudsökande. I Nacka och Trelleborg sökte arrangörerna fastighetsföretag som 
samarbetade med arkitektkontor. I Danderyd är det enbart fastighetsföretag som bjuds in till 
prekvalificering. Arkitektkontoren är osynliggjorda i dessa intresseanmälningar. De två täv-
lingsformerna kan utifrån denna synvinkel ses som en förskjutning av tyngdpunkten i bygg-
sektorn från arkitektkontor till fastighetsföretag.  
 
Priser och ersättningar  
Gestaltning och ekonomi bildar en spelplan för arkitekt- och markanvisningstävlingar. Intres-
seanmälan tas fram på egen bekostnad i båda tävlingsformerna. Det som skiljer är ersättning-
en till deltagarna i tävlingarna. Prissumman i de tre arkitekttävlingarna varierar från 650 000 
kr till 900 000 kr. Ersättningsnivån är lägst i Gävle med 150 000 kr per deltagande team för 
inlämning av godkänt förslag. Vinnaren får 50 000 kr extra i bonus. Högst är prissumman i 
Burlöv. Ersättningen till arkitekterna för godkänt förslag är i detta fall 300 000 kr. Tanken i 
arkitekttävlingen är att ersättningsnivån ska motsvara arbetstiden för utveckling och gestalt-
ning av tävlingsförslag. Vinsten i tävlingen består i ett kommande projekteringsuppdrag till 
förstapristagaren. 
 
Markanvisningstävlingarna har ett annat system för reglering av ersättning till deltagarna. I 
Danderyd och Nacka investerar företagen tid och resurser i tävlingarna. Tävlandet sker på 
egen bekostnad. Vinsten är ett avtal om markanvisning. Det är bara vinnaren som tilldelas 
markanvisning med tillhörande byggrätt. I Danderyd och Trelleborg ingår försäljningen av 
mark i markanvisningstävlingen. I Danderyd vann det företag som lämnade bäst anbud på 
marken. Tävlingen i Nacka har ingen markförsäljning. Markanvisning och byggrätt regleras i 
stället genom avtal om tomträtt. En ny detaljplan ska upprättas utifrån det vinnande tävlings-
förslag. I Trelleborg bestämdes markpriset i förväg. Detta för att inbjudna team av fastighets-
företag och arkitektkontor skulle konkurrera med kvalitet – inte med anbud på marken. Ar-
rangören i Trelleborg har även avsatt en prissumma på 300 000 kr till team för inlämning av 
tävlingsförslag. Varje förslagsställare fick 50 000 kr.  
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Offentlighet och transparens 
Det är en betydande skillnad i sättet som tävlingarna görs tillgängliga. Tävlingsprocesserna i 
Burlöv, Gävle och Linköping är transparanta och åtkomliga för kritisk granskning och kun-
skapsutveckling. Arkitekttävlingar som godkänts av Sveriges Arkitekters presenteras löpande 
på deras hemsida för tävlingsservice. Här redovisas vilka företag som blivit inbjudna till täv-
lingar. Följande tre nyckeldokument finns på hemsidan: (a) tävlingsprogram, (b) tävlingsför-
slag och (c) juryutlåtande. Tävlingsdokumenten är fritt tillgängliga och kan laddas ner. Arki-
tekttävlingarna framträder därigenom som en offentlig produktion av kunskap om framtiden 
genom arkitekturprojekt.  
 
Markanvisningstävlingarna är inte lika tillgängliga. Det finns ingen gemensam hemsida som 
fortlöpande presenterar tävlingsresultaten. I Danderyd är det möjligt att hitta inbjudan till täv-
lingen på hemsidan. Men det går inte att se vilka företag som blivit inbjudna. Inte heller täv-
lingsförslagen och juryns bedömning av dem står att finna på hemsidan. Det vinnande försla-
get presenteras som illustration i detaljplanen som tagits fram för implementeringen. I Nacka 
är utvärderingen av företagens intresseanmälningar utlagd på hemsidan. Också juryutlåtanden 
med illustrationer från tävlingsförslagen redovisas av kommunen. 
 
I Trelleborg är det lätta att hitta inbjudan till markanvisningstävlingen och information om 
vilka företag/team som levererat tävlingsförslag. Redovisningen av tävlingsförslag och juryns 
utlåtande är dock selektiv. Jag hittade bara vinnande förslag och juryns motivering till priset 
vid min sökning på hemsidan. Trots att det är möjligt att hitta delar av informationen på 
kommunernas hemsidor kan inte markanvisningstävlingarna anses vara lika transparanta som 
arkitekttävlingar som har en offentlig utsida med en systematisk presentation av tävlingspro-
gram, tävlingsförslag och juryutlåtande.    
 
3. ILLUSTRATIONER 
Denna sammanfattande genomgång av tävlingsformerna avsluts med illustrationer som visua-
liserar arkitekturen i vinnande förslag. Avsikten är att läsaren ska få in bild av förstapristagar-
na för att sedan i de två artiklar som följer återvänd till prekvalificeringen. Först presenteras 
bilder på vinnande förslag från arkitekttävlingar i Burlöv, Gävle och Linköping. Därefter re-
dovisas illustrationer från tävlingsvinster i Nacka och Trelleborg och Danderyd.  

 

 
Nya bostäder i en åldersintegrerad miljö i Burlöv. Fasadperspektiv. 
Arkitekttävling i Burlöv 2012. Vinnare: Johan Celsing Arkitektkontor. 
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Nya bostäder i Burlöv för en åldersintegrerad miljö. Fasader. 
Arkitekttävling i Gävle. Vinnare: Nyrén Arkitektkontor. 

    
Situationsplan till nya bostäder i Burlöv.              Miljöbild till nya bostäder för äldre i Gävle   
 

 
Nya bostäder för äldre i Gävle. Fasader. 
Arkitekttävling i Gävle. Vinnare: Nyrén Arkitektkontor. 
 

 
Nya bostäder för äldre i Gävle. Fasadperspektiv. 
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Nya vård- och omsorgs bostäder i Linköping. 
Arkitekttävling i Linköping. Vinnare: Marge Arkitekter + Land Arkitektur. 
 

 
Nya vård- och omsorgsbostäder i Linköping. Inredning. 
 

 
Situationsplan till nya vård- och omsorgsbostäder. 
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Nya bostäder i Nacka. Fasadillustration. 
Markanvisningstävling i Nacka. Vinnare: Wallenstam + Semrén & Månsson 
 

 
Situationsplan till nya bostäder i Nacka. 
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Nya bostäder i Trelleborg. Fasadillustration. 
Markanvisningstävling i Trelleborg. Vinnare: Riksbyggen + Arkitektlaget Skåne. 
 

 
Situationsplan till nya bostäder i Trelleborg. 
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Nya seniorbostäder i Danderyd. Markanvisningstävling i Danderyd. Vinnare: Strabag pro-
jektutveckling + Turako Fastighetsutveckling + Conara.  
Fasadillustrationer: Total Arkitektur och Urbanism. 
 

 
Illustrationer från restaurangen i Seniorboendet: Total Arkitektur och Urbanism. 
 
  



 - 13 - 

Referenser 
 
Andersson, J. E. och Rönn. M., 2012. Entreprenadtävling i Karlskrona, en utvärdering av 

prekvalificeringen. Stockholm: TRITA-ARK-Forskningspublikationer 2012:2. 
Jones, D.J. 1994. Picking a winner: the selection of a design team for a library project. Aus-

tralian library journal, No 43. 
Rönn, M., 2012. Att prekvalificiera arkitektkontor – erfarenheter från urvalet av arkitektkon-

tor till inbjudna tävlingar. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, No 1. 
Rönn. M., 2012. Prekvalificering – vem får delta i inbjudna arkitekttävlingar, i Adolfsson och 

Solli (Red) GPMS Proceedings 2012, Göteborg: Gothenburg Research Institute, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet. 

Rönn, M., 2011. Den prekvalificerade tävlingen – hur utses arkitekter till inbjudna arkitekt-
tävlingar? Stockholm: TRITA-ARK-Forskningspublikationer 2011:1.  

 
Hemsidor 
 
Sveriges Arkitekter, Genomförda tävlingar. Tävlingsprogram, Juryutlåtande och Tävlingsför-

slag, tillgängliga 2011-07-08: www.arkitekt.se/tavlingar/dokumentation 
 
Kammarkollegiet, Upphandlingsstödet. Tillgängliga handlingar 2012-12-20: 

www.kammarkollegiet.se/upphandlingsstodet 
 

 
 
  



 - 14 - 

Magnus Rönn och Jonas E Andersson, 2012. 
 
 

Delstudie 1 
 

Prekvalificering i arkitekttävlingar  
 
Abstract 
This article presents results from a study of prequalification in architectural competitions for 
senior citizen. The aim is to develop knowledge of how the organizer appoints candidates to 
restricted competitions. Prequalification is a selection procedure used early in the competition 
process to identify suitable candidates for the following design phase. Three teams have in his 
study been invited to develop design proposals. The overall research question is to understand 
how organizers select design teams for competitions aimed to develop innovative design solu-
tions on housing for old people in an ageing society. 
 
The method includes an inventory of competitions, case studies, document review and inter-
views of key-persons. Three municipal competitions have been examined in the study. In the-
se competitions 10 informants from the organizers selection committees have reported their 
experiences of prequalification. They responded to an interview guide with questions on the 
background of the competition, development of the invitation, the need for information about 
the candidates, assessment process and experience from the selection of design teams. 
 
The invitation emerges during negotiation at the organizing body, which includes discussion 
with the Swedish Association of Architects and the Swedish Institute of Assistive Technolo-
gy, who provide economic support to the competitions. General conditions, submission re-
quirements and criteria for the evaluation of applications are parts of an established practice in 
architectural competitions.  
 
The assessment procedure has two distinct stages in restricted architectural competition. First 
the selection committee check whether applications meet the specific "must requirements" in 
the invitation. Thereafter follows an evaluative assessment of the candidate's professional 
profile. Reference projects are important in this final stage. From the study nine general con-
clusion can be drawn starting with influence on the competition by the Swedish Association 
of Architects and the Swedish Institute of Assistive Technology on the process, starting by the 
decision to organize a competition and ending with how the selection committees has experi-
enced the prequalification. 
 
Keywords: prequalification, invitation, selection, architectural competition, organizer. 
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1. INLEDNING 
 Denna artikel studerar prekvalificeringen av arkitektkontor i inbjudna tävlingar som syftar till 
arkitektur för vård, omsorg och trygghet i boendet. I centrum för diskussionen är tre arkitekt-
tävlingar i Burlöv, Gävle och Linköping som genomförts inom ramen för regeringens pro-
gram Bo bra på äldre dar. Programmet administreras av Hjälpmedelsinstitutet och omfattar 
50 miljoner kr. i stöd till kommunala arkitekttävlingar, studier av behovsinventeringar samt 
till fysiska och regionala planeringen för ett åldrande samhälle. (www.hi.se/sv-se/Arbetsom 
raden/Projekt/bobrapaaldredar). Studien ingår en utvärdering av regeringens nationella sats-
ning på tävlingar som metod för utveckling av äldreboenden. Utvärderingen har gjorts på 
uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet- 
 
De tre tävlingarna i Burlöv, Gävle och Linköping börjar alla med en prekvalificeringsfas. Det 
är ett urvalsförfarande som används i tävlingar med begränsat deltagande. Arrangören inleder 
urvalet genom att skicka ut en inbjudan till branschen som innehåller en översiktlig presentat-
ion av tävlingsuppgiften, de kriterier som ska läggas till grund för valet av kandidater och 
vilka dokument som sökanden ska bifoga ansökan. De arkitektkontor som vill delta i tävling-
en svarar på inbjudan med att skicka in en intresseanmälan (ansökan). En grupp personer hos 
arrangören går sedan igenom ansökningshandlingarna och pekar ut lämpliga tävlingsteam. Så 
ser i korthet prekvalificeringen ut i tävlingar som organiseras av offentliga arrangörer.  
 
Prekvalificeringen är ett möte mellan två parter: arrangören och intresserade företag. Hur 
detta möte gestaltas kan studeras utifrån arrangörens synvinkel eller från företagens horisont. 
I denna studie granskar vi prekvalificeringen med utgångspunkt från hur tre offentliga arran-
görer utsett kandidater till arkitekttävlingar.  
 
Samtliga tävlingar i studien omfattas av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Tävlingarna 
används både för att utveckla nya äldreboenden och för upphandling av arkitekttjänster till 
dessa uppdrag. Också prekvalificeringen av kandidater och juryns bedömning av tävlingsför-
slagen är reglerat i LOU. Arrangörens inbjudan styrs genom en kombination av lagregler och 
branschpraxis. Centralt i inbjudan till tävlingar med begränsat deltagande är urvalet av kandi-
dater. Denna nyckelfråga regleras i LOU kap 14, § 4 på följande sätt: 
 

En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den upphandlande 
myndigheten skall ange kriterier för urvalet av deltagare.��� Antalet tävlingsdeltagare som 
inbjuds skall vara så stort att effektiv konkurrens uppnås. (LOU kap 14, § 4) 

 
Paragrafen om urvalet är kortfattad. Lagen ger arrangören ett stort handlingsutrymme, både 
vad gäller antal deltagare i tävlingen, utformningen av kriterier för utvärderingen av kandida-
ternas meriter och den påföljande bedömningen av intresseanmälningar. Arrangörer använder 
handlingsutrymmet till att anpassa inbjudan till sina önskemål. Så till exempel innehåller in-
bjudan till prekvalificering ett antal specifika krav som företagen måste uppfylla för att kunna 
vara med i utlyst tävling, vilket framgår tydligt i fallbeskrivningarna. 
 
Bestämmelserna om juryns kompetens och uppgift i projekttävlingar finns i LOU, kap 14, § 7. 
Minst en tredjedel av ledamöterna ska ha samman kvalifikation som de tävlande i arkitekttäv-
lingar. Juryns uppgift är att peka ut en vinnare. Ordalydelsen i föreskriften är: 
 

En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i juryn skall vara fy-
siska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det 
krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta i en projekttävling, skall minst 
en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer. (LOU kap 14, § 7) 
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Bedömningen av tävlingsförslagen regleras i LOU, Kap 14, § 8. Juryn ska granska förslagen i 
tävlingen självständigt utifrån kriterierna i inbjudan (annonsen). Ledamöterna får inte heller 
känna till upphovspersoner bakom tävlingsförslagen. Av detta skäl kan upphandling av tjäns-
ter via tävling uppfattas som rättvist. Det är förslagens kvaliteter som antas ligga till grund för 
juryns identifiering av en bästa lösning på tävlingsuppgiften. Föreskriften ser ut så här: 
 

Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut. ���Ett tävlingsbidrag får presenteras 
för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bi-
drag. Anonymiteten skall gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat 
sitt beslut.���Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om projekttäv-
lingen beaktas. (LOU kap 14, § 8) 

 
Enligt LOU ska juryn protokollföra bedömningen av tävlingsförslagen. I LOU, kap 14, § 9 
föreskrivs att juryn skriftligen dokumenterar, motiverar och redovisar sina överväganden:  
 

Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilken tävlingsbidragen 
rangordnas. Protokollet skall innehålla en motivering till rangordningen samt de kommen-
tarer och klargöranden som det kan finnas behov av att göra. Tävlingsdeltagarna kan vid 
behov uppmanas av juryn att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att 
klargöra projektets alla aspekter. Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen 
mellan ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna. (LOU kap 14, § 9) 

 
Forskningsfältet 
Den akademiska forskningen innehåller två typer av avhandlingar om tävlingar, dels studier 
av arkitekttävlingar utifrån ett arkitekturhistoriskt perspektiv (Wærn, 1996; Tostrup, 1999; 
Sauge, 2003; Rustad, 2009; Bloxham Zettersten, 2000; Hagelqvist, 2010), dels analyser av 
samtida tävlingar (Blomberg 1995, Östman, 2005; Svensson 2008; Volker, 2010; Katsakou, 
2011; Andersson, 2011, Ramberg 2012). En anledning till att samtida tävlingar behöver stu-
deras är att projekttävlingen reglerats av EU via ett särskilt beslut (Direktiv 2004/18/ EG) som 
överförts till lagen om offentlig upphandling, LOU. Tävlandet har till följd av regleringen 
blivit både (a) en metod för att få fram goda lösningar på gestaltningsproblem och (b) ett 
verktyg för offentlig upphandling av arkitekttjänster. Denna dubbla roll framträder mycket 
tydligt i granskade tävlingar.  
 
Prekvalificeringen lägger grunden till kommande uppdrag för vinnaren. Enbart utvalda kon-
tor/team får vara med i tävlingen och utveckla förslag till lösningar på tävlingsuppgiften. 
Trots urvalsförfarandets avgörande betydelse för upphandlingen av arkitekttjänster är det för-
vånande få studier som undersökt hur kandidater blir inbjudna till tävlingar med begränsat 
deltagande. Vi har enbart funnit ett handfull studier av prekvalificering i arkitekttävlingar i 
Sverige, Holland och Danmark.  
 
Leentje Volker (2010) har undersökt hur offentliga byggherrar i Holland beställer arkitekt-
tjänster via arkitekttävlingar. Det finns ett stort missnöje bland arkitekter mot byråkratisering 
och kostsamma inlämningskrav från offentliga beställare (Kroese, Meijer & Visscher, 2009; 
Volker 2010). Volker och Lauche (2008) noterar att utvärderingen av arkitekter till tävlingar 
och bedömningen av tävlingsförslag liknar varandra, även om kriterierna skiljer sig åt. Valen 
baseras på en kombination av erfarenheter, rykte, referenser och arkitektoniska kvaliteter. 
 
Magnus Rönn (2011, 2012) har studerat prekvalificeringen av arkitektkontor/team i tio täv-
lingar som haft kommunala och statliga arrangörer. Resultaten bygger på en genomgång av 
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tävlingsdokument och intervjuer av arrangörer. Tävlingarna genererade sammanlagt 375 an-
sökningar. 11 % av arkitektkontoren gick vidare till designfasen i tävlingarna. Det krävdes 
mycket goda referenser och en lämplig professionell profil för att blir uttagna till tävlingarna. 
Kraven på genomförda referensprojekt i inbjudan, relevanta för tävlingsuppgiften, innebär att 
unga arkitekter och nystartade kontor får svårt att hävda sig i konkurrensen. Prekvalificering-
en framstår ur denna synvinkel som en konservativ kraft i tävlingsprocessen. 
 
Kristian Kreiner och Merete Gorm har 2008 och 2009 granskat prekvlificeringen i Danmark. 
Kartläggningen från 2008 redovisar byggherrarnas perspektiv. Den danska studien avviker 
från vår undersökning på två viktiga punkter. Kreiner och Gorm söker kunskap via enkäter till 
offentliga och privata byggherrar. Vi samlar in data om prekvalificering genom en kombinat-
ion av dokumentgranskning och intervjuer av offentliga arrangörer. Den andra skillnaden gäl-
ler arrangören. Respondenterna i den danska studien är både offentliga och privata företag. Vi 
har undersökt tre tävlingar som arrangeras av kommunala aktörer som fått ekonomiskt stöd av 
Hjälpmedelsinstitutet. Det är offentliga arrangörer, som till skillnad mot privata byggherrar, 
måste utse kontor/team i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Gemensamt är att vi 
båda studerat samtida tävlingar utifrån arrangörens urval av arkitektkontor.   
  
Syfte och forskningsfrågor 
I centrum för forskningsintresset i denna studie är inbjudan, intresseanmälan och urval av 
deltagare till arkitekttävlingar. Arrangören startar processen genom att bjuda in till prekvali-
ficering. De arkitektkontor som vill delta i tävlingen svarar med att skicka in en intresseanmä-
lan (ansökan). Det är ett aktivt val hos intresserade arkitektkontor. Uteblivna ansökningar är 
också resultat av ett val - aktivt eller passivt - som kan bero på ointresse, bristande resurser 
och kompetens eller att chansen till uppdrag bedöms som alltför låg utifrån en analys av täv-
lingsuppgiften och inlämningskraven i inbjudan. 
 
Studien utgår från hypotesen att arrangörer utser arkitektkontor till tävlingar som har en tillta-
lande professionell profil. Antingen söker arrangören en passande mix av kandidater som 
kompletterar varandra eller så väljs sökanden enbart utifrån sina egna meriter. Om det är 
många fler intresseanmälningar än antalet platser i tävlingarna tvingas arrangören göra ett 
värderande urval. Några kandidater måste ses som bättre än andra för tävlingsuppgiften. Här 
återfinns studiens grundläggande problematik, gemensam för alla tävlingsprocesser med be-
gränsat deltagande.  
 
Denna artikel beskriver och analyserar prekvalificeringen i tre arkitekttävlingar. Avsikten är 
att utveckla kunskap om valet av kandidater till tävlingsuppgiften. Följande forskningsfrågor 
ska belysas i artikeln: 
 
• Varför arrangeras inbjudna arkitekttävlingar?  
• Hur formuleras inbjudan, inlämningskrav och kriterier för utvärdering av intresseanmäl-

ningar (ansökningar)? 
• Hur behandlas frågor om hållbarhet vid urval av kandidater? 
• Hur väl uppfylls arrangörernas informationsbehov i prekvalificeringen? 
• Hur organiseras och genomförs bedömningen av kandidater? 
• Vilka aktörer har en aktiv roll i prekvalificeringen? 
• Vilka erfarenheter har arrangören från urvalet av kontor/team till tävlingarna? 
 
Teori och metod 
Den teoretiska referensramen omfattar fallstudier, dokumentgranskning och intervjuer. Sam-
spelet mellan arkitekten och byggherren ses som avgörande för kvalitetsutvecklingen i arki-
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tekturprojekt (Arge & Blelike, 2003). Grunden till samspelet läggs i prekvalificeringen. Me-
todiken för insamling och bearbetning av data är:  
 
 
• Fallstudier: Tre arkitekttävlingar har undersökts. Två av dessa är arrangerade kommuner; 

Linköping kommun och Burlöv kommun. En tävling arrangerades av AB Gavlegårdarna, 
som är ett kommunalt bolag. Genom förfrågan till arrangörerna har vi fått tillgång till in-
bjudan, intresseanmälningar från utvalda kandidater och interna tävlingsdokument från be-
dömningsprocessen som protokoll, beslutsunderlag och mötesanteckningar. 

 
• Dokumentgranskning: Tävlingsdokumenten beskriver prekvalificeringens formella ”ut-

sida” och har använts på tre sätt. Dels som källa till kunskap om urvalet av kandidater till 
tävlingarna. Dels för identifiering av informanter hos arrangörer som granskat ansöknings-
handlingarna och medverkat i urval av arkitektkontor/team till tävlingarna. Dels som un-
derlag till en intervjuguide med frågor om tävlingsprocessen som belyser prekvalificering-
ens informella ”insida”. Genom ”närläsning” av dokumenten har jag fått en bild av proces-
sen från inbjudan till slutligt val av kandidater. 

 
• Intervjuer: Information om hur arrangören upplever prekvalificeringen av kandidater för-

medlas av de personer som deltagit i urvalet och bedömt ansökningshandlingar. Intervjuer-
na baseras på en intervjuguide med öppna frågor som tar upp bakgrunden till tävlingarna, 
tävlingsformen, inbjudan, bedömningsprocessen och granskarnas erfarenheter från prekva-
lificeringen. Informanterna har skrivit in sina svar direkt i intervjuguiden. Svaren förmed-
lar personliga erfarenheter och ger fördjupad information om urvalet utifrån arrangörernas 
horisont.  

 
Informanterna 
Det är sammanlagt 10 informanter hos tävlingsarrangörerna som redovisat sina erfarenheter 
från kvalificeringen i intervjuguiden. Svarsfrekvensen är god. 10 av 12 personer som deltagit i 
urvalet av kandidater till tävlingarna har besvarat frågorna i intervjuguiden. Informanterna är 
en mycket erfaren grupp av granskare. Deras professionella profil ser ut så här: 
 
• Kön; 6 kvinnor och 4 män. 
• Ålder; 7 av 10 informanter är över 50 år.  
• Antal år i yrket; 8 av 10 informanter har minst 20 år i yrkeserfarenhet. Av dessa har 5 över 

31 års yrkeserfarenhet.  
• Professionell bakgrund; 4 informanter är arkitekter, 2 är stadsplanerare. 3 har vård och 

omsorg som professionell hemvist och 1 redovisar ”annan” bakgrund. 
• Arbetsuppgifterna; 6 informanter arbetar med byggnads- och samhällsplanering. Här åter-

finns arkitekter och stadsplanerare. 3 informanter arbetar med upphandling och anger be-
ställarkompetens. 2 av dessa informanter arbetar inom vård och omsorg med planering och 
upphandling. 1 är inriktad mot byggandet.  

 
Det är en jämn könsfördelning bland informanterna. En majoritet har fyllt 50 år. De flesta har 
minst 20 års yrkeserfarenhet. Arkitekterna är den enskilt största gruppen. En nästan lika stor 
grupp har kompetens inom vård och omsorg. Sammanfattningsvis visar genomgången att det 
är erfarna personer hos arrangörerna som haft i uppgift att granska företagens ansöknings-
handling och peka ut lämpliga kandidater till tävlingarna. Deras professionella meriter har en 
multidisciplinär karaktär med bas i arkitektur, samhällsbyggande och äldreomsorg. Det finns 
således ingen anledning att anmärka på granskarnas samlade kompetens för uppgiften. 
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2. FALLEN 
Arrangören beskriver kortfattat tävlingsuppgiften i inbjudan, dess allmänna villkor, vilka 
handlingar som ska bifogas ansökan, hur kandidater blir utvärderade och vilka personer som 
kommer att granska intresseanmälningarna. Det är utifrån denna information som arkitektkon-
toren bestämmer om man ska ta fram en ansökan om prekvalificering. 
 
Fall 1: Bostäder för äldre i Gävle 
AB Gavlegårdarna bjuder 2011 in till prekvalificering (Annons Prekvalifcering Projekttäv-
ling). Enligt inbjudan har tävlingen två syften. Dels vill arrangören få fram förslag till attrak-
tiva och ändamålsenliga bostäder för äldre i stadsdelen Fridhem. Dels handla upp arkitekt-
tjänster för fortsatt uppdrag. Fyra arkitektkontor ska väljas ut till tävlingen. Vinnaren kommer 
att få utforma bostäderna under förutsättning att projektet drivs vidare av arrangören. 
 
Det finns en kortfattad beskrivning av tävlingsuppgiften i inbjudan. Tävlingsområdet omfattar 
13 000 kvadratmeter och består av radhus från 1960-talet. Byggnaderna har tekniska brister 
och tillgänglighetsproblem. Arrangören vill rusta upp området och komplettera radhusbebyg-
gelsen med nya bostäder som möjliggör kvarboende för äldre. Behovet av nya bostäder är 
oklart. Enligt tävlingsprogrammet ska området kompletteras med minst 50 lägenheter (Boin-
flytande för äldre i Gävle, 2011-10-10). 
 
De allmänna villkoren i inbjudan till prekvalificering är: 
 
• Tävlingsform: Projekttävling. 
•  Antal inbjudna: 4 företag (arkitektkontor/tävlingsteam). 
• Ersättning: 150 000 SEK per deltagare efter inlämning av godkänt förslag. Vinnaren erhål-

ler ytterligare 50 000 SEK. 
•  Språk: Intresseanmälan ska vara på svenska som också är projektspråk. 
 
Ska-kraven i inbjudan är: 
 
•  Förteckning: Ansökan ska innehåll en förteckning över inlämnat material. 
•  Företagsinformation: Namn, organisationsnummer, postadress, telefon, e-post och webb-

adress till företagen i ansökan. 
•  Skatter: Intyg om att alla skatter och avgifter har betalats. Intyget får inte vara äldre än tre 

månader. 
•  Ekonomi: Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag som innehåller information om 

ekonomiska nyckeltal och risker. Intyget får inte vara äldre än tre månader. 
•  Referensprojekt: Redovisning av tre referensprojekt som sökanden anser relevanta för täv-

lingsuppgiften, varav minst ett ska vara genomfört. 
•  Referenspersoner: Kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post) till referenspersoner för 

samtliga referensprojekt. 
•  CV: Redovisning av CV för nyckelpersoner och deras roll i referensprojekten. 
•  Projektorganisation: Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt upp-

drag. Teamet ska ha erfarenhet och kunskap om svenska normer och krav. 
 
Kandidater med godkända intresseanmälningar ska utvärderas med stöd av följande kriterier:  
 
•  Arkitektonisk gestaltningsförmåga med hänsyn till gestaltning av bostäder i befintlig miljö, 

anpassning till grönområden, ombyggnad, nybyggnad och tillgänglighet. 
•  Bostadsutformning för äldre och kunskap om äldres behov inklusive förutsättningar samt 

personellt och tekniskt stöd. 
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•  Kompetens i projekteringsorganisation och erfarenhet av planering och projektering. 
 
Enligt inbjudan har arrangören tillsatt en grupp på tre personer för bedömning av kandidater-
nas professionella meriter. Gruppen består av en teknisk chef, en planarkitekt och en extern 
arkitekt som konsult. Det kom in sammanlagt 36 intresseanmälningar. Följande fyra arkitekt-
kontor/team valdes ut till tävlingen av gruppen: 1) Basark AB, 2) Nyréns Arkitektkontor, 3) 
RB Rahel Belatchew Arkitektur AB & Uribo AB samt 4) White Arkitekter AB (Projekttäv-
ling Almvägen, 2011-09-19). 
 
Fall 2: Vård- och omsorgsbostäder i Linköping 
Linköping kommun bjuder 2011 in till prekvalificering genom äldrenämnden och samhälls-
byggnadsnämnden (Framtidens vårdboende i Majelden, Linköping, 2011-08-21). Enligt in-
bjudan har tävlingen har två syften. Dels vill arrangören få fram förslag till vårdboende på 
anvisad tomt i stadsdelen Majelden, dels avser kommunen handla upp arkitekttjänster Arran-
gören önskar förslag som har både bredd och varierande utformning. Fyra team ska väljas ut 
till projekttävlingen. Vinnare utlovas fortsatt uppdrag under förutsättning att kommun beslutar 
att genomföra projektet. 
 
Bakgrunden till tävlingen är att stadsdelen saknar vårdbostäder till den åldrande befolkningen 
i området. Genom tävlingen vill kommunen öka möjligheten till kvarboende. Tävlingsuppgif-
ten omfattar cirka 40 nya vårdbostäder med gemensamhetsutrymmen. I tävlingsuppgiften 
ingår även att anpassa den yttre miljön i område till äldre och deras behov. 
 
De allmänna villkoren för prekvalificering i inbjudan är: 
 
•  Tävlingsform: Projekttävling. 
•  Antal inbjudna: 4 företag (arkitektkontor/tävlingsteam). 
•  Ersättning: 200 000 SEK per deltagare efter inlämning av godkänt förslag. 
•  Språk: Tävlings- och projektspråk är svenska. Intresseanmälan ska lämnas in på svenska 

med undantag för dokument som publikationer, artiklar, juryutslag och liknande som får 
vara på norska, danska eller engelska. 

 
Ska-krav i inbjudan är: 
 
•  Förteckning: Ansökan ska innehålla en förteckning över inlämnat material. 
•  Företagsinformation: Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-posts och webb-

adress till företagen i tävlingsteamet. 
•  Företagsform: Intyg som visar företagsform för de företag som ingår i tävlingsteamet. 
•  Ekonomi: Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag som innehåller information om 

ekonomiska nyckeltal och riskvärdering av medverkande företag. Intyget får inte vara äld-
re än tre månader. 

•  Referensprojekt: Redovisning av fyra referensprojekt som sökanden anser relevanta för 
tävlingsuppgiften. Rent marknadsföringsmaterial ska inte sändas in. 

•  Referenspersoner: Kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post) till referenspersoner för 
samtliga referensprojekt. 

•  CV: Redovisning av CV för nyckelpersoner, deras roll i referensprojekten och i ett eventu-
ellt fortsatt uppdrag. 

•  Projektorganisationen: Redovisning av projektorganisation för eventuellt fortsatt uppdrag. 
Teamet ska ha erfarenhet och kunskap om svenska normer och krav. Sökanden ska även 
ange hur krav på kapacitet och tillgänglighet vid projektering i Linköping tillgodoses. 

•  Kvalitet och miljö: Redovisning av kvalitets- och miljöledningssystem för de företag som 
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ingår i ansökan. 
 
Kandidater med godkända intresseanmälningar ska utvärderas stöd av följande kriterier:   
 
•  Relevant kompetens inom gestaltning och funktionell utformning. 
•  Annat för uppdraget relevant kompetens. 
• Kandidater som sammantaget ger bred och varierad belysning av tävlingsuppgiften. 
 
Enligt inbjudan är det en grupp på experter som ska utse kandidater till tävlingen. Av dessa är 
två arkitekter anställda i kommunen och två personer som har kompetens inom vård och om-
sorg. Inbjudan resulterade i 33 intresseanmälningar. Gruppen valde ut dessa fyra kontor/team 
till tävlingen: 1) Fojab Arkitekter AB & JJW Arkitekter, 2) MAF Stockholm AB & Argark 
AB, 3) Marge Arkitekter AB & Land Arkitektur AB samt 4) Semrén + Månsson AB & 
Rubow Arkitekter (Förslag till urval av arkitektteam för deltagande i projekttävling om fram-
tidens vårdbostäder i Linköping, 2011-11-01). 
 
Fall 3: Bostäder för åldre i Burlöv 
Burlöv kommun arrangerade 2011 en inbjuden tävling i samarbete med markägaren, Krone-
torps Park AB (Tävlingsinformation till projekttävling, 2011-09-26). Också denna tävling har 
ett tvådelat syfte. Dels vill arrangören få fram förslag till nya bostäder och miljöer med extra 
hög kvalitet inklusive aktiviteter för äldre vid Kronetorps gård och park, som ska vara ett 
centrum för bebyggelsen. Dels handla upp arkitekttjänster för projektering av 100 lägenheter 
och framtagning av detaljplan till bebyggelsen i området. Det är ett uppdrag som är större och 
vidare formulerat jämfört de två andra tävlingarna i Gävle och Linköping. 
 
Kronetorp är den största kvarvarande markresursen i kommunen och har ett strategiskt läge 
mellan Malmö och Lund med direkt tågförbindelse till Köpenhamn. Burlöv kommun har pla-
ner på att omvandla Kronetorp till en åldersintegrerad stadsdel för 60 000 innevånare med 
arbetsplatser, kultur och fritidsaktiviteter. 
 
De allmänna villkoren i inbjudan till prekvalificering är: 
 
•  Tävlingsform: Projekttävling. 
•  Antal inbjudna: 3 arkitektföretag/team. 
•  Ersättning: 300 000 SEK efter inlämning av godkänt förslag. 
•  Språk: Tävlings- och projektspråk är svenska. Ansökan ska vara inlämnad på svenska. 

Bifogade dokument som publikationer, artiklar och jurybeslut får vara på annat språk. 
 
Ska-krav i inbjudan är: 
 
•  Förteckning: Ansökan ska innehålla en förteckning över inlämnat material. 
•  Företagsinformation: Namn, organisationsnummer, adresser, telefon och webbadresser till 

företagen i ansökan. 
•  Företagsform: Intyg som visar företagsformen för de företag som ingår i ansökan. 
•  CV: Redovisning av CV för nyckelpersoner i tävlingsprojektet. 
•  Projekteringsorganisation: Redovisning av projekteringsorganisation för ett eventuellt 

fortsatt uppdrag inklusive nyckelpersoner och deras arbetsinsats i procent. Temat ska ha er-
farenhet och kunskap om svenska normer och krav. 

•  Referensprojekt: Högst fem relevanta referensprojekt, varas minst två skall vara genom-
förda. Materialet i ansökan kan bestå av planer, illustrationer, publikationer och planscher i 
tryckt form. 
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•  Referenspersoner: Redovisning av referenspersoner till referensprojekten med namn, 
adress, telefon och e-mail. 

 
Kandidater med godkända intresseanmälningar utvärderas med hänsyn till följande kriterier: 
 
•  Arkitektonisk förmåga. 
•  Förmåga till nytänkande. 
•  Hög kompetens inom miljöområdet. 
•  Kompetens om äldres behov. 
•  Erfarenheter och resurser. 
 
Enligt inbjudan har arrangören tillsatt en grupp på fem personer för urvalet av kandidater till 
tävlingen. Två personer i gruppen representerar markägaren. Från kommunen deltar tre per-
soner; socialchefen, planchefen och stadsarkitekten. Arrangörens inbjudan generade 51 intres-
seanmälningar. Gruppen utsåg följande tre arkitektkontor/team till tävlingen: 1) Johan Celsing 
Arkitektkontor, 2) Tema landskapsarkitekter + Chroma Arkitekter AB och 3) White Arkitek-
ter AB (Utvärderingsprotokoll 2011-12-06). 
 
3. RESULTAT 
De tre arkitekttävlingarna genererade sammanlagt 120 intresseanmälningar (51, 36 och 33 st). 
11 av 120 tävlingsteam (9%) har blivit inbjudna till tävlingarna. Konkurrens om platser i täv-
lingen har varit mycket hård. 91% av kandidaterna slogs ut i prekvalificeringen.  
 
Table 1: Arkitekttävlingar. 
Inbjuden arkitekttävling Antal  

Sökande 
Inbjudna 
kandidater 

Vinnande företag/team  

2012, Arkitekttävling, Gävle 36 4 (11%) Nyréns Arkitektkontor  
2012, Arkitekttävling, Linköping 33 4 (12%) Marge Arkitekter + 

 Land Arkitektur 
 

2012, Arkitekttävling, Burlöv 51 3 (6%) Johan Celsing  
Arkitektkontor 

 

Summa:  120 11 (9%)   
 
Antalet sökande varierar. Flest ansökningar (51 st) har lämnats in till tävlingen om bostäder 
för äldre i Burlöv. Denna tävling erbjuder också störst ekonomiskt ersättning, 300 000 kr per 
tävlande team. Förstapris ger vinnaren både plan- och byggnadsuppdrag. Tävlingens förmåga 
att dra till sig intresseanmälningar från arkitektkontor påverkas således i hög grad av de eko-
nomiska villkor som arrangören erbjuder i inbjudan till prekvalificeringen. Samtliga vinnare 
är välkända arkitektkontor. 
 
3.1 Tävlingsformen 
Arrangörerna har valt att bjuda in 3-4 arkitektkontor/team till tävlingarna. Ingen har valt att 
arrangera en allmän arkitekttävling. Beslutet att arrangera tävlingar motiveras med det eko-
nomiskt stödet från Hjälpmedelsinstitutet, HI. ”Vi fick pengar från HI och då var kravet att 
anordna en riktig arkitekttävling”, är ett belysande svar. Men varför arrangeras bara inbjudna 
arkitekttävlingar? De skäl som arrangörerna anför till valet av tävlingsform handlar om be-
gränsade planeringsresurser, erfarenheter av tävlingar, styrning och upphandling av arkitekt-
tjänster till fortsatt uppdrag.  
 
Arrangörer som motiverat valet av tävlingsform med goda erfarenheter, önskemål om förenk-
ling och upphandlingsregler svarar: 
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Vi har provat den formen tidigare och det har fungerat bra. En allmän tävling innebär mer 
arbete för arrangören, och en rätt stor del mindre bra förslag som ändå kräver viss upp-
märksamhet. (Intern granskare) 
 
Arkitekttävlingen ger förutsättningar att få fram goda idéer på komplexa problem. Hjälp-
medelsinstitutet gav förutsättningarna för tävlingen med delfinansiering av förstudie och 
arkitekttävling. Projekttävling valdes som tävlingsform eftersom det uppfyller upphand-
lingskrav i LOU. Prekvalificering valdes för att säkra en kvalitetsnivå på inlämnade för-
slag och dels för att underlätta efterkommande juryarbete och urvalsprocess. (Intern 
granskare) 
 
Politiskt vill man gärna utveckla kvalitén och utformningen av vårdbostäder inför framti-
den... Valet av tävlingsform skedde på grundval av att det inte bedömdes möjligt att ha en 
öppen tävling då det skulle bli för arbetskrävande. (Intern granskare) 

 
Arrangörer som hänvisar till styrning svarar: 
 

Vid en inbjuden tävling känner man till processen, den är mer överblickbar och man vet 
att alla inblandade team kan klara av att projektera. Det kan man inte veta med säkerhet i 
en allmän tävling. (Extern konsult) 

 
3.2 Inbjudan 
Arrangörens inbjudan till prekvalificering utformas tidigt i tävlingsprocessen. Sättet att for-
mulera allmänna villkor, inlämningskrav och kriterier för bedömning av kandidaternas pro-
fessionella meriter ingår i en normerande praxis och har en reglerande verkan. Kraven för-
medlar en känsla av trygghet i ett osäkert sökande efter innovativa lösningar, men har en kon-
servativ inverkan som begränsar förnyelse i tävlingssystemet. Kraven gynnar svenska arki-
tektkontor med gott rykte som kunnat bygga upp en portfölj med genomförda projekt, rele-
vanta för tävlingsuppgiften. Utländska kontor, nya företag och unga arkitekter missgynnas. 
Det är således inte överraskande att arrangörerna valt att bjuda in 11 välkända arkitektkon-
tor/team till tävlingarna. Även om det i två tävlingar finns konstellationer som innehåller 
danska arkitektkontor (JJW och Rubow Arkitekter) bland inbjudna team är den svenska do-
minansen tydlig i undersökta arkitekttävlingar. 
 
Enligt informanterna har inbjudan tagits fram i samråd med Sveriges Arkitekter och Hjälp-
medelsinstitutet. Tävlingsspråk, ekonomiska ersättningar och antal tävlande team har be-
stämts i samråd med Sveriges Arkitekter. Deras rekommendationer har varit styrande. Att 
tävlings- och projektspråket ska vara svenska motiveras med praktiska argument. Informativa 
svar på frågor om hur de allmänna villkoren i arrangörens inbjudan tagits fram är: 

 
Sveriges Arkitekter var … inblandade i fastställandet av ersättningar och tävlingsspråk. 
Att tävlingsspråket blev svenska var naturligt eftersom tävlingen är förhållandevis liten 
och knappast förväntades dra till sig intresse från exempelvis kontinenten. (Intern 
granskare) 
 
Prissummorna bestämdes i samråd med Sveriges arkitekter… Min egen uppfattning är att 
prissummorna ska vara justa och dimensionerade så att de i rimlig mån motsvaras av ar-
betsinsatsen samtidigt som det finns en viss sporre i och med tävlingen. (Intern granskare) 
 
Svenska kändes som det enda alternativet eftersom förståelsen för förslagen är helt avgö-
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rande för utfallet i tävlingen. Projektet bygger på en dialogprocess ... Där utgör det 
svenska språket en viktig faktor. Svenska normer och krav är också en av förutsättningar-
na som måste uppfyllas i denna typ av boende. De ekonomiska ersättningarna diskuterades 
fram i samråd med Sveriges Arkitekter. (Extern konsult) 
 
Handläggande tjänstemän gjorde en gemensam bedömning i samråd med representanten 
från Sveriges arkitekter... Det beviljade bidraget från Hjälpmedelsinstitutet var också väg-
ledande för prissummans nivå. Val av tävlingsspråk, svenska, gjordes av praktiska skäl, 
för att underlätta handläggningen. (Intern granskare) 
 

Arrangörerna svarar påfallande kortfattat på frågorna om hur inlämningskraven och utvärde-
ringskriterierna tagits fram. Få reflekterar över kravens träffsäkerhet och förmåga dra till sig 
tävlingsteam med hög kompetens inom äldreområdet. Arrangörerna hänvisar i stället till 
praxis, upphandlingsregler och samråd med Sveriges Arkitekter. Formerna för tävlingen 
framstår som mer styrande än tävlingsuppgiften och dess fokus på arkitektur för vård, omsorg 
och trygghet i boendet för äldre. Så här kortfattat beskrivs hur kraven växte fram: 
 

Utöver de formella kraven så gäller det att ”hitta” de företag som har bäst och mest rele-
vant erfarenhet av det projekt man vill få belyst via tävlingen. Inbjudan togs fram inom 
(arrangörens) tekniska enhet med hjälp av konsult i samråd med Sveriges Arkitekter och 
Hjälpmedelsinstitutet. (Intern granskare) 
 
Projektledaren … gjorde ett förslag utifrån goda exempel, vi andra läste och kommente-
rade. Sveriges Arkitekter var till god hjälp. (Intern granskare) 
 
Inbjudan utformades gemensamt mellan omsorgskontoret och teknik- och samhällsbygg-
nadskontoret. Den togs fram utifrån anvisningar och de erfarenheter vi har av att arbeta 
med förfrågningsunderlag och upphandlingar. (Intern granskare) 

 
3.3 Hållbarhet 
Det finns ingen uttalade krav på hållbarhet i arrangörernas inbjudan. Utvecklingen av hållbara 
lösningar överlämnas till tävlingsteamen. Inlämningskrav och utvärderingskriterier prioriterar 
andra aspekter som professionella meriter för tävlingsuppgiften, kandidaternas referensprojekt 
och ekonomisk kapacitet. I tävlingsprogrammet behandlas hållbarhet enbart på ett övergri-
pande sätt. Så till exempel har programmet i Gävle bara allmänna hänvisningar om att utvalda 
arkitektkontor ska ge förslag till ”ett långsiktigt hållbart, levande bostadsområde med tydliga 
kopplingar till omkringliggande områden” som uppfyller ”krav på låg energiförbrukning och 
liten miljöpåverkan” (Boinflytande för äldre i Gävle, 2011). Preciseringar saknas dock. På 
samma sätt innehåller tävlingsprogrammen i Burlöv och Linköping enbart allmänna önskemål 
om tävlingsförslag som tillgodoser krav på miljö.  
 
Det är bara tävlingsprogrammet i Linköping som uttryckligen har med energieffektivitet och 
miljöaspekter som kriterier för utvärderingen av tävlingsförslagen. Ingen av arrangörerna ser 
inbjudan som instrument för utveckling av byggnadstekniska hållbara lösningar. Social håll-
barhet i programmen handlar om tillgänglighet, kvarboende och åldersintegrering. 
 
3.4 Informationsbehovet 
Genom inbjudan har arrangörerna fått tillgång till en stor mängd informativa ansökningar från 
arkitektkontor. Informanterna är nöjda med ansökningshandlingarnas innehåll. Arrangörerna 
har inte haft något behov av kompletterande upplysningen. Inte ens i slutet av urvalet då det 
bara är favoriter kvar efterfrågades erfarenheter från andra byggherrar. Det är bara en infor-
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mant som önskar ett förtydligande, att arbetsinsatsen för nyckelpersoner i presenterade pro-
jektorganisationer borde redovisas på ett tydligare sätt. I övrigt att känner sig arrangörerna 
välinformerade om kandidaternas professionella meriter för tävlingsuppgiften. Så här svarar 
informanterna på frågan om informationen i arkitektkontorens ansökningar: 
 

Vi bedömde informationen vi fick som tillräcklig och kunde göra vårt val utan kompletter-
ande upplysningar. (Intern granskare) 
 
Information om kandidaternas referenser framgick tydligt i ansökningarna. (Extern kon-
sult) 
 
Upplysningarna var omfattande. Stort arbete att gå igenom... Inga referenser togs ef-
tersom det var välkända kontor som gick vidare. (Intern granskare) 
 

Informationen i ansökningshandlingarna genererar arkitekturkritiska omdömen som används 
för att motivera valet av kontor/team till tävlingen. Tre typiska motiveringar är: 
 

Relevanta och väl genomförda referensprojekt, ofta småskaliga. God kunskap och gedigen 
erfarenhet om äldre boende. Projektorganisation är väl genomtänkt med såväl spetskom-
petens och stor bredd i kompetens. (Projekttävling Almvägen 2011-09-19, AB Gavlegård-
arna) 
 
Kontorets referensprojekt visar på hög arkitektonisk nivå med förmåga att skapa karak-
tärsstarka byggnader... Teamet som avser arbeta med ”vårt projekt” är också de som ar-
betat med referensprojekten. Kontoret har erfarenhet av ombyggnad och tillägg i äldre 
miljöer och har nominerats/erhållit ett antal priser såsom EU:s Mies van der Rohe-priset, 
Kasper Salinpriset, Lunds stadsbyggnadspris, Betongföreningens arkitekturpris… (Utvär-
deringsprotokoll 2011-12-06, Burlöv kommun) 
 
Goda referensobjekt med speciell, annorlunda utformning med exempel på korridorlösa 
boenden. Projekt som visar på god anpassning av byggnader i besvärlig terräng. Nytän-
kande vad gäller utformning av grupper i ett vårdboende. (Förslag till urval av arkitekt-
team för deltagande i projekttävling om framtidens bostäder i Linköping 2011-11-01, Lin-
köpings kommun) 

 
3.5 Bedömningsprocessen 
Kandidaterna utses i en bedömningsprocess som har två tydliga skeden. Urvalet börjar med 
en formell kontroll av ansökningshandlingar följt av en värderande prövning av professionella 
meriter för uppgiften. Ofullständiga och för sent inkomna ansökningar slås ut i den inledande 
kontrollen. Det andra skedet i bedömningsprocessen beskriver informanterna som en succes-
siv utslagning av kandidater genom jämförelse, värdering och rangordning. Det är enbart kan-
didater som får ett aktivt stöd som går vidare till slutbedömningen. Då måste granskarna välja 
bland favoriterna. En informant beskriver processen som en kritisk utvärdering av kandidater 
baserat på kriterierna i inbjudan: 
 

Skallkraven… gick tävlingsfunktionären och jag igenom. Två kom in för sent. Varje utvär-
derare gick runt i en stor lokal där… intresseanmälningarna låg utlagda på bord, Var och 
en läste och gick igenom ”högarna” individuellt. Man fick tio post-it-lappar och en lista 
med bedömningskriterier som var som skulle placera vid de förslag man tyckte bäst om. 
De förslag som inte fått någon lapp, lades åt sidan. Vid nästa tillfälle fick var och en tre 
A4-sidor med kriterierna, som skulle fyllas i. De förslag som efter detta inte fått någon 
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lapp togs bort... Vid sista tillfället återstod åtta intressenter som vi gick igenom och moti-
verade tillsammans. (Intern granskare) 

 
En informant beskriver urvalet som en turnering med utslagning: 
 

(Urvalet) kan beskrivas som en turnering i tre steg med en slutlig semifinal. I ett första steg 
sållades de ansökningar bort som inte kändes relevanta för uppgiften. Var för sig föreslog 
vi vilka som inte skulle gå vidare. I fall där vi tyckte olika lät vi kontoret gå vidare till 
nästa omgång. I ett andra steg gick vi djupare i ansökningshandlingarna, studerade rele-
vansen i angivna referensobjekt och det arkitektoniska uttrycket som presenterades. Ur 
detta steg fick vi sedan fram en semifinalsomgång där vi noggrant gick in och granskade 
föreslagen projektorganisation, CV för nyckelpersoner i projektet och läste mer kring före-
tagens filosofi osv. Slutligen försäkrade vi oss om att de formella kriterierna uppfylldes. Vi 
var otroligt samstämmiga kring vårt slutgiltiga urval. (Extern konsult) 

 
En formell beskrivning av urval ser ut så här: 
 

Processen går kortfattat till så att en tjänsteman med upphandlingsansvar granskar an-
sökningarna i fråga om ska-krav och formalia. Rapport om detta sammanställs till urvals-
gruppen. Urvalsgruppen läser därefter igenom alla ansökningar och gör, var för sig, ett 
preliminärt urval. Därefter jämför urvalsgruppen sina förslag och diskuterar ansökning-
arna utifrån urvalskriterierna. Urvalsgruppen enas om ett urval och formulerar moti-
veringar till urvalet. Urvalsgruppens förslag till beslut tas upp som ärende i respektive 
facknämnd för politiskt beslut. Efter beslut informeras alla ansökande om beslutet och mo-
tiven till detta. (Extern konsult) 
 

En informant lyfter fram fördelarna med att ha flera kompetenser representerade vid bedöm-
ning av kandidater till tävlingar som syftar nya bostäder för äldre: 
 

Vi var nöjda med att vi var så olika yrkesgrupper och intressebärare i juryn eftersom dia-
logen och granskningen blev så mycket bredare! Vi blev samtidigt mycket förvånade över 
hur lika vi valde och hur lätt det var att slutligen komma överens trots att vi var noga med 
att gå runt och bedöma var och en för sig! Jag tror att förutom kriterierna så har vi gått på 
en slags magkänsla för vilka kontor som verkligen vill/tycker det ska bli intressant att anta 
utmaningen och också har den kompetens och erfarenhet som vi känner behövs. (Intern 
granskare) 

 
Granskarna behöver träffas tre till fyra gångar för att komma fram till vilka kandidater som 
ska bjudas in till tävlingen. Ofullständiga och för sent inkomna ansökningar blir utslagna di-
rekt i den första kontrollen utifrån ska-kraven. Det efterföljande valet är en kombination av 
individuella omdömen och kollektiva jämförelser. Tävlingsteam med goda meriter uppfattas 
som ”mycket intressanta” och blir valda i slutbedömningen. Valet motiveras med arkitektur-
kritiska kommenterar. Referensprojektens arkitektoniska kvaliteter lyfts fram tillsammans 
med professionella meriter och hur sökanden satt samman kompetenser i sin projektorganisat-
ion. De skriftliga motiveringarna i protokollen används för att förklara och legitimera beslu-
ten. Det slutliga valet präglas av konsensus. ”Stor enighet i gruppen”, är ett typiskt svar från 
informanterna på frågor om hur tävlingsteman utsågs. 
 
3.6 Medverkan och bedömningsmodell 
Arrangörerna har i samtliga tre fall använt sig av en expertmodell för utvärderingen av ansök-
ningshandlingar. Det är en grupp experter på arkitektur, upphandling och äldreomsorg som 
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valt ut team till tävlingarna. Grupperna har en multidisciplinär kompetens. Det fanns ingen 
medverkan från företrädare för de äldre eller närstående i urvalet. Också politikerna och re-
presentanter från pensionärsorganisationer saknas. Däremot framgår det av inbjudan från Bur-
löv kommun och Linköping kommun att juryn kommer att tillsättas enligt kommittémodellen1 
som kommer att inkludera lekmän på arkitektur. I Gävle har även boende i området och före-
trädare för pensionärerna två platser i juryn. I förstudier till tävlingen har också anhöriga och 
äldre varit representerade i fokusgrupper. Expertmodellen är således tydligt avgränsad till 
prekvalificeringen. 
 
Av beskrivningen framgår att tävlingsprocesserna ändrar karaktär från inbjudan av arkitekt-
kontor till juryn och deras val av vinnare. Experterna styr prekvalificeringen. Lekmannainfly-
tandet visar sig när ledamöterna till juryn ska utse. Det är beslut som bygger på kommittémo-
dellen och som ger tävlingen en bredare politisk förankring bland berörda grupper. Fler in-
tressen får då möjlighet att göra sig hörda i tävlingen. Arkitektur en angelägenhet ”för alla”. 
Juryns uppgift är att bedöma förslagen till lösningar på tävlingsuppgiften och identifiera en 
förstapristagare. Men det är inte bara lekmän som tillförs juryn efter prekvalificeringen. Juryn 
har även utökats med två experter på arkitektur utsedda av Sveriges Arkitekter och Hjälpme-
delsinstitutet. De äldre som ska flytta in de nya bostäderna och deras anhöriga har inte samma 
inflytande i tävlingarna utan måste förlita sig på experter, förtroendevalda och representanter 
utsedda av pensionärsorganisationer.  
 
3.7 Erfarenheter från prekvalificeringen 
Arrangörerna redovisar positiva erfarenheter från prevalificeringen. Ingen klagar på administ-
rativt merarbete, höga kostnader, byråkrati eller krångliga regelverk. Tvärt om. Urvalet av 
kandidater beskrivs som en spännande uppgift och en lärorik erfarenhet. Det finns inget i in-
formanternas svar som tyder på prekvalificeringen skulle vara ovanlig eller avvika från praxis 
på något anmärkningsvärt sätt.  
 
De 120 intresseanmälningarna uppfattas som ett tecken på stort intresse för tävlingarna från 
arkitekternas sida. ”Vi fick fler intresseanmälningar än vi hoppas på”, svarar en informant. 
Arrangörerna är också glatt överraskade över kvaliteten på ansökningarna. Det har funnits 
gott om kunniga kandidater att välja mellan. Några granskare lyfter fram kommunernas behov 
av äldreboenden som förklaring till attraktionskraften i inbjudan till prekvalificering: 
 

Det var ett oväntat stort intresse som visade sig… Det stora intresset är sannolikt bero-
ende på att det handlar om en ”het” sektor. (Intern granskare) 

 
Intresset var mot bakgrund av projektet mycket stort. Får känslan att offentliga beställare 
som vill bygga bostäder för äldre är intressanta kunder för arkitekterna och att man ser ett 
ökat antal uppdrag framöver. Troligen spelar även hjälpmedelsinstitutets program in som i 
sin tur leder till större exponering av tävlingsresultat än normalt. (Intern granskare) 

 
Antalet ansökningar överraskade mig! Och nivån på layouten hos ett par av ansökningar-
na. Prekvalificeringen är ju verkligen att betrakta som en tävling i tävlingen! (Extern kon-
sult) 
 
 

                                                
1 Kommittémodellen bygger på att de intressen som är berörda också skall vara representerade i utredningen. I 
tävlingssammanhang betyder det att en jury som är sammansatt enligt kommittémodellen brukar innehålla repre-
sentanter för arrangören (beställare/byggherre), verksamheten i lokalerna (brukare/brukarorganisation), profes-
sionen (arkitekter) och allmänheten (politiker). 
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
Arrangörer har tillgång till två grundprinciper för styrning av tävlingsprocesser: ex-ante och 
ex-post. Ex-ante betyder att arrangörer försöker kontrollera tävlingsprocessen ”i förväg” ge-
nom tävlingsuppgiften, tävlingsvillkoren och valet av tävlande arkitektkontor. Centralt i 
denna styrning är inbjudan till prekvalificering. Ex-post innebär att tävlingsprocessen styrs ”i 
efterhand” genom design och juryns bedömning av tävlingsförslagen.  
 
Jag försöker förstå hur styrningen av tävlingar ”i förväg” fungerar. Det är därför som jag un-
dersökt prekvalifieringen. Avsikten har varit att beskriva prekvalificeringen från arrangörens 
synvinkel och analysera aktörernas roll. Det har jag gjort genom att efterfråga personliga erfa-
renheter från valet av team och granska dokument hos arrangörerna. Studiens svar på forsk-
ningsfrågor kan nu sammanfattas i sex punkter: 
 
• Tävlingen: Tävlingsprocesser i Burlöv, Gävle och Linköping följer ett generellt mönster. 

Skillnaden mot andra inbjudna tävlingar ligger i den bakomliggande satsningen från rege-
ringen. I övrigt finns det inga betydelsefulla avvikelser, varför slutsatserna kan antas äga 
generell giltighet och speglar gällande tävlingskultur. Arrangörerna lyfter fram tre skäl till 
beslutet att utlysa tävlingar: ekonomiskt stöd från Hjälpmedelsinstitutet, goda erfarenheter 
av tävlingar och behov av bostäder. Motiveringarna stödjer varandra. Arrangörerna använ-
der också tävlingarna för att handla upp arkitekttjänster till fortsatt uppdrag. Valet av täv-
lingsform - inbjuden projekttävling - motiveras med kontroll och begränsade resurser. In-
bjudna tävlingar med begränsat deltagande uppfattas inte lika arbetskrävande som öppna 
tävlingar. En första slutsats är att arrangörerna i studien föredrar tävlingsformer som ger 
dem inflytande redan i början av processen genom krav i inbjudan och val av tävlingsteam. 
En andra slutsats är att bidraget från Hjälpmedelsinstitutet varit en utlösande faktor. De tre 
kommuner som fick stöd hade alla identifierat ett behov av bostäder för äldre och påbörjat 
planeringen när de fick information om möjligheten att söka ekonomiskt bidrag till täv-
lingar. 

 
• Inbjudan: Det sätt som arrangören bjuder in till tävlingar är en kombination av lagkrav och 

professionella praxis. Ska-kraven är baserade på föreskrifter i LOU, Lagen om offentlig 
upphandling. Utvärderingskriterierna är erfarenhetsbaserade. Inbjudan har tagit fram i sam-
råd med Sveriges Arkitekter och Hjälpmedelsinstitutet. En tredje slutsats är att inbjudan är 
en ”samrådhandling” som speglar praxis som bygger på en kombination av lagkrav och 
professionella erfarenheter från tävlingsverksamheten. Rådgivningen från Sveriges Arki-
tekter har varit särskilt viktig för besluten om ekonomisk ersättning till arkitekterna, hur 
många team som bör bjudas in inklusive kravet på svenska som språk i tävlingen. Ut-
ländska kontor får svårt att bli inbjudna till sådana tävlingar. Språkkravet gynnar svenska 
arkitektkontor. 9 av 11 inbjudna team består också enbart av svenska arkitektkontor. I två 
team ingår danska företag med upparbetade kontakter bland svenska arkitektkontor. Kravet 
på relevanta referensprojekt i inbjudan, varav några ska vara genomförda, premierar väl-
kända företag med gott rykte i branschen. Nya företag är chanslösa. Arrangörens sätt att 
bjuda in till tävlingar motverkar förnyelsen i tävlingssystemet. Nytänkande vid identifie-
ring av lämpliga kandidater till tävlingsuppgiften begränsas. En fjärde slutsats är därför att 
tävlingens potential som experimentell arena inte utnyttjats fullt i prekvalificeringen. Den-
na brist hade delvis kunnat repareras senare i processen i samband med utvecklingen av 
tävlingsprogram och gestaltningen av förslag till lösningar. Så blev dock inte fallet. 

 
•  Hållbarhet: Arrangörerna behandlar hållbar arkitektur på ett övergripande sätt i inbjudan 

till prekvalificeringen. Det är ingen prioriterad aspekt när inlämningskrav och utvärde-
ringskriterier bestäms. Inbjudan innehåller enbart allmänna skrivningar om önskvärdheten 
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av ”långsiktigt hållbara lösningar” eller att tävlingsförslagen kommer att bedömas av juryn 
utifrån energieffektivitet. Den femte slutsatsen är att arrangörerna inte utarbetat någon po-
licy för hur begreppet hållbarhet ska användas vid urvalet av tävlingsteam till tävlingar. 
Andra kompetenser ses som uppenbarligen viktiga i lyfta fram i inbjudan till prekvalifice-
ring. Hållbar arkitektur framstår som en angelägenhet som lämnas över till programarbetet 
och tävlingsteamens framtagning av lösningar på tävlingsuppgiften.  

 
• Informationsbehovet: Arrangören har kunnat välja kandidater till tävlingarna med stöd av 

ett informativt beslutsunderlag. Företagen har svarat på inbjudan till prekvalificering med 
ansökningar som ger en tillräckligt god bild av deras professionella meriter för tävlings-
uppgiften. Granskare är nöjda med ansökningarna. Ingen efterfrågar kompletterande upp-
lysningar inför valet av tävlingsteam. En sjätte slutsats är att arrangören fått sitt informat-
ionsbehov tillgodosett. Inbjudan till prekvalificering har resulterat i ansökningar från kom-
petenta tävlingsteam med informativa ansökningshandlingar.  

 
• Bedömningsprocessen: Arrangörens val av kandidater sker i en bedömningsprocess som 

har två typiska skeden. Ett första skede med kontroll av ansökningshandlingar utifrån ska-
kraven i inbjudan följt av ett andra utvärderande skede som fokuserar på företagens pro-
fessionella meriter för uppgiften. Utvärderingen sker genom en successiv utslagning. En-
bart team som gillas blir kvar till slutbedömningen. En sjunde slutsats är att bedömnings-
processen går från kontroll av ”hårda” ska-krav till en värderande prövning av meriter med 
stöd av ”mjuka” kriterier som ger arrangören handlingsutrymme vid val av tävlingsteam. 
Granskarna använder vanligen tre till fyra möten för att identifiera lämpliga kandidater. 
Det slutliga valet präglas av konsensus. Besluten baseras på jämförelse, värdering och 
rangordning. En åttonde slutsats är att arrangörerna tillämpat tre olika urvalsmetoder i be-
dömningsprocessen. Den första metoden går ut på att finna kvalitativa skillnader mellan 
kandidaterna. Teamen delas in grupper med hänsyn till hur intressanta deras professionella 
meriter framstår för arrangören. Den andra metoden bejakar valets subjektiva moment och 
går ut på att peka ut tilltalande kandidater i en helhetsbedömning. Granskarnas individuella 
omdömen sammanfaller påfallande ofta, vilket skapar trygghet i det subjektivt baserade 
valet. Den tredje metoden är ett sökande efter en rationell grund till valet. Arrangörernas 
granskare upprättar tabeller och poängsätter kandidaterna utifrån kriterier i inbjudan till 
prekvalificering. De kontor/team som får flest poäng bjuds sedan in till tävlingen. Metoden 
marknadsförs som en objektiv bedömning av professionella meriter för arkitektuppdrag. 

 
•  Medverkan i prekvaliceringen: Bakom valen av tävlingsteam ligger en expertmodell. Det 

är en grupp av experter på arkitektur, äldreomsorg och samhällsbyggande som utvärderat, 
rangordnat och valt ut kandidater till tävlingarna. I dessa grupper har det inte funnits före-
trädare för äldre, anhöriga, politiker eller pensionärsorganisationer. En nionde slutsats är 
således att prekvalificeringen är en verksamhet styrd av experter utan medverkan från lek-
män. I detta tidiga skede av tävlingsprocessen har inflytandet varit ojämnt fördelat bland 
aktörerna. Politiker, äldre, anhöriga och pensionärsorganisationer har inte haft någon roll i 
prekvalificeringen. Lekmannainflytandet uppträder först i tävlingsprocessernas senare fa-
ser; under programarbetet när tävlingsuppgiften preciseras och genom representanter i ju-
ryn när förslagen i tävlingen ska bedömas. Tävlingsteman består av arkitektkontor med 
deltagare som representerade flera designprofessioner. En tionde slutsats är att teamens 
projektorganisation har ett designorienterat perspektiv på tävlingsuppgiften. Tävlingstea-
mens kompetens ligger främst inom arkitektur och arkitekterna har en dominerande ställ-
ning. Kompletterande kunskapsfält är inredning, landskap, miljö och byggande. 

 
• Erfarenheter från prevalificeringen: Informanterna redovisar positiva erfarenheter från ur-
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val av kandidater till tävlingen. Det har varit utmanande, spännande och lärorikt att 
granska ansökningshandlingarna i jakten på lämpliga tävlingsteam. Flera informanter blev 
glatt överraskade av antalet ansökningar, vilket tolkas om ett tecken på stort intresse från 
arkitektkontoren. En elfte slutsats är det funnits ett stort intresse för tävlingarna bland arki-
tektkontoren med hård konkurrens om platserna som följd. Enbart 11 av 120 intresserade 
kandidater har blivit inbjudna till tävlingar, vilket motsvarar 9% av ansökningarna. Från 
arkitekternas horisont framträder inbjudna tävlingar som en osäker väg till nya framtida 
uppdrag. Med tanke på arrangörernas positiva erfarenheter av prekvalificeringen är det 
förvånande att så få arkitekttävlingar arrangeras i Sverige. Att tävla om bostäder för äldre 
framstår som en engångshändelse, en arbetsmetod för upphandling av arkitekttjänster som 
bara används i undantagsfall. Den låga tävlingsfrekvensen står i skarp kontrast till grans-
karnas goda erfarenheter av prekvalificeriengen. Det är också påfallande få kommuner som 
varit i kontakt med Hjälpmedelsinstitutet och sökt information om utlysta medel till arki-
tekttävlingar. Bara sex kommuner har ansökt om ekonomiskt stöd. Slutsatsen nummer tolv 
blir därmed att kommunerna visat ett svagt intresse för att arrangera tävlingar som syftar 
till vård, omsorg och trygghet för äldre i boendet. Det kan i sin tur bero på att äldreboenden 
är en uppgift som inte lockar fram byggherrar med höga arkitektoniska ambitioner. Arki-
tekturen uppfattas som vardaglig. En annan förklaring är att regeringsprogrammets alltför 
snäva tidsramar enbart gjorde det möjligt för kommuner med redan förberedda planer att 
söka ekonomiskt stöd till arkitekttävlingar. Kravet på genomförandet av programmet Bo 
bra på äldre dar har inte samordnats med den tidsåtgång som krävs i lokala processer för 
planering och utformning av bostäder för äldre.  
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Delstudie 2 
 

 Prekvalificering i markanvisningstävlingar 
 

Abstract 
This paper presents results from a research project studying prequalification in restricted de-
veloper competitions aimed at housing in Sweden. The competition task includes both senior 
housing and ordinary apartments. The methodology includes an inventory of competitions, 
case studies, document reviews and interviews of members in the organizers selection com-
mittees. The case studies include three restricted developer competitions in Danderyd, Nacka 
and Trelleborg organized by the municipalities. The design teams are appointed by prequalifi-
cation in restricted competition. 
 
The developer competition is a real estate competition organized by the public sector. The 
organizer starts prequalification by inviting candidates (builders, constructors and real estate 
mangers) to competitions. The invitations are advertised at websites, and sent to candidates in 
the building sector and into electronic databases. The organizer's invitation contains a short 
description of the competition task, the aim of the competition and presentation of conditions, 
submission requirements and criteria for evaluation of applications. The must-demands are 
general and based on the law on public procurement. Evaluation criteria are experience 
founded and reflect professional merits for the competition. 
 
The three developer competitions have generated a total number of 16 applications from can-
didates, teams of construction companies in cooperation with architect firms. The lead appli-
cant is the construction company in these competitions. 11 candidates have been invited to the 
developer competitions after prequalification.  
 
Winners in developer competitions receive building permission and can implement their de-
sign proposal, either by purchase of the land or through leasehold of the site. Building costs 
and design quality are key factors for the organizers. The invited teams take part in the devel-
oper competitions at their own expense. This is the case in two of the competitions. But in one 
of the three competition in the study, the six invited teams got 50 000 SEK each for their de-
sign proposals. This is a very low compensation for design proposals compared to architec-
tural competitions and did not attract more teams than the other two competitions. 
 
The organizers are pleased with the information in the candidates’ applications and the selec-
tion committees could easily choose teams for the competitions, which can be explained by 
the low number of applications. According to the selection committees, the prequalification 
works fine, although organizers had expected a wider interest from the construction industry 
and was expecting more applications from companies. 
 
Key words: Developer competitions, prequalification, selection, organizer. 
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1. INLEDNING 
Denna artikel redovisar resultat från ett forskningsprojekt som studerar prekvalificeringen i 
markanvisningstävlingar som syftar till nya bostäder. Tävlingsuppgiften omfattar både seni-
orbostäder och lägenheter flerbostadshus. Det är tre inbjudna markanvisningstävlingar arran-
gerade av kommunerna i Danderyd, Nacka och Trelleborg som undersöks. Typiskt för täv-
lingsformen är att tävlingsteamen utses genom prekvalificering. Det är detta urvalsförfarande 
som står i fokus för intresset i artikeln.  
 
Arrangören startar prekvalificeringen genom att bjuda in till tävlingen. Inbjudan marknadsförs 
på hemsidor, via riktade utskick till företag och i elektroniska databaser för upphandling. Ar-
rangörens inbjudan innehåller en kortfattad beskrivning av tävlingsuppgiften, syftet med täv-
lingen och en redovisning av tävlingsvillkoren. Centralt i inbjudan är inlämningskraven och 
de kriterier som arrangören lägger till grund för urvalet av tävlingsteam. Intresserade företag 
svarar på inbjudan med att skicka in en intresseanmälan. Det är en ansökningshandling på 10-
40 sidor, inklusive bilagor. Intresseanmälan ska ha en beskrivning av medverkande företag 
och deras meriter för tävlingsuppgiften, CV för nyckelpersoner i projektorganisationen och 
referensprojekt. Dessutom krävs dokument som visar företagens ekonomiska ställning samt 
att skatter och avgifter är betalda. Med utgångspunkt från företagens intresseanmälningar ut-
ser sedan arrangören deltagare till tävlingen. 
 
Antalet inlämnade intresseanmälningar är ett mått på konkurrensen i tävlingar. Ansökningar-
na berättar om hur attraktiv tävlingsuppgiften är för företagen i byggsektorn. Sättet som ar-
rangörer bjuder in till prekvalificering i tävlingar kan antingen dra till sig ansökningar eller 
stöta bort potentiella kandidater. Attraktionskraften påverkas av inlämningskraven och täv-
lingsuppgiften. De tre fallen i Danderyd, Nacka och Trelleborg drog till sig 21 intresseanmäl-
ningar. Av dessa fick 16 delta i tävlingen. Enbart inbjudna företag har möjlighet att delta i 
tävlingen och lägga fram förslag till lösningar. Arrangörer använder pris och kvalitet på två 
olika sätt i markanvisningstävlingar. I 2011 års tävling om ett nytt seniorboende i Danderyd 
ingick att vinnaren skulle köpa marken till ett marknadspris. I Trelleborg bestämde kommu-
nen försäljningspriset på marken i förväg. De inbjudna företagen skulle konkurrera med kvali-
tet i stället för att lägga anbud på marken. Dessa två principer för bestämning av värdet på 
marken har betydelse för kvalitetsfrågornas genomslag i markanvisningstävlingar. 
 
Reglering 
Markanvisningar är ett sätt för kommuner att förmedla kommunal mark till fastighetsföretag 
inför planering av ny bebyggelse, verksamhetslokaliseringar och utveckling av befintliga om-
råden. Kommunerna reglerar markanvändningen i detaljplaner, som upprättas i anslutning till 
tävlingarna. Utan tillstånd att bygga är marken ointressant för exploatering. Markanvändning-
en regleras i Plan och bygglagen (2010:900). Det finns ingen rättslig reglering specifikt för 
markanvisningstävlingar. Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) används därför i mark-
anvisningstävlingar för urval av fastighetsföretag.2 Planeringen och genomförandet av bygg-
projekten preciseras i markanvisningsavtal mellan kommunen och förstapristagaren. Begrep-
pet markanvisning definierar kommunerna så här: 

 
En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en begränsad period, med 
vissa i förväg givna förutsättningar, få samarbeta med kommunen för att bebygga eller ut-
veckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. (Markanvisning i Sol-
lentuna, 2012, s 3) 

                                                
2 Kommunernas anvisning av mark till byggherrar påverkas även av Jordabalken (1970:999), Kommunallagen 
(l991:900), Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) samt EU-rättsliga föreskrifter (Direktiv 2004/18/EG). 
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Statskontoret (2012) noterar att det blivit allt vanligare att kommuner upprättar mål- och styr-
dokument för anvisning av mark. Så till exempel har Stockholm, Göteborg, Malmö, Linkö-
ping, Uppsala, Jönköping, Västerås, Sollentuna, Strängnäs och Gotland markanvisningspolicy 
antagen av kommunfullmäktige, tekniska nämnder eller fastighetsnämnder. Mål- och styrdo-
kumenten innehåller en serie övergripande målformuleringar. I Sollentuna ska kommunen (a) 
eftersträva konkurrensutsättning, (b) tillgodose kommunala och samhälleliga behov, (c) alltid 
väga in miljö- och klimatpåverkan, (d) skapa variation och (e) beakta hur företagen tidigare 
presterat. Liknande avsiktsförklaringar finns hos andra kommuner. Enligt policyn i Sollentuna 
bör markanvisningstävlingar användas i speciella fall ”när platsen eller ändamålet så kräver” 
(Markanvisning i Sollentuna, 2012, s 5). Som exempel anges projekt där arkitektur, nytän-
kande, teknikutveckling, ekonomi eller en utmanande topografi är viktiga. Andra motiv är 
önskan om landmärken. Också i Malmö framställs tävlingen som ett undantag. För att locka 
deltagare arrangeras markanvisningstävlingar ”nästan uteslutande på mycket attraktiva tomter 
eller för speciella projekt” (Markanvisningspolicy, 2007, s 13). Det finns ingen närmare dis-
kussion om tävlingsformerna i policydokumenten; inbjudan respektive allmän markanvis-
ningstävling. Praxis måste därför sökas i den konkreta användningen av tävlingsinstrumentet. 
 
Forskningsläget 
Det saknas forskning om prekvalificering i markanvisningstävlingar, vilket får anses synner-
ligen förvånande, inte minst med hänsyn till urvalets betydelse för kommunernas anvisning av 
mark till företag. Vid litteratursökningen hittade jag bara ett forskningsarbete som behandlar 
markanvisningstävlingar. Det var Leif Östman som i en konferensartikel undersökt markan-
visningstävlingar i Finland med Helsingfors som belysande fall. Litteraturen om markanvis-
ningstävlingar i Sverige domineras av utredningsrapporter och examenarbeten vid universitet 
och högskolor respektive myndighetsrapporter och kommunala program. Men inte i någon av 
undersökningarna har prekvalificeringen haft en framträdande roll. Rapporterna klargör sällan 
om det är allmänna eller inbjudna markanvisningstävlingar som behandlas. Det är en besvä-
rande brist. Min studie ger därför ny kunskap som är viktig för att förstå tävlingarna och deras 
villkor. Jag lyfter fram empiriska data som baseras på prekvalificeringen av tävlingsteam till 
tre kommunala markanvisningstävlingar i Danderyd, Nacka och Trelleborg. 
 
Regeringen gav 2011 Statskontoret i uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala mark-
anvisningsprocessen för bostadsbyggandet. Statskontoret skulle analysera kommunernas för-
medling av mark till byggherrar och konkurrenssituationen inom konsult- och byggsektorn. 
(Regeringsbeslut 2011, Socialdepartementet). I rapporten Hur fungerar bostadsförsörjningen 
av Statskontoret (2006) undersöks anvisningen av mark i sex kommuner. Mål med medel för 
bostadsförsörjningen kartläggs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Upp-
sala. Ett 20-tal byggherrar har intervjuats i utredningen. Statskontoret konstaterar att kommu-
nerna i Sverige använder sig av tre metoder för anvisning av mark till företag: 
 

1. Anbud 
2. Direktanvisning 
3. Markanvisningstävling 

 
Enligt Statskontoret är direktanvisning den vanligaste metoden i kommuner för fördelning av 
mark till flerbostadsbyggandet. Byggherrarna i studien föredrar direktanvisning. Anbudsförfa-
randet uppfattas som oförutsägbarhet och dyrt. Företagen är inte heller positiva till tävlingar. 
Markanvisningstävlingar ses som ”kostsamt för små byggherrar” (Stadskontoret, 2006, s 37). 
Företagen tror också att tävlingen förlänger planeringsprocessen. Bilden är dock inte entydig. 
De fastighetsföretag som vill etablera sig i Stockholm är positiva till markanvisningstävlingar. 
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Det är tack vare tävlingarna som företagen fått möjlighet att visa upp sig och kunnat bygga i 
Stockholm, antingen genom vinst i en allmän markanvisningstävling eller senare genom 
marktilldelning som följd av tävlingar (Ibid, s 28). Statskontoret är försiktigt positiv i sin be-
dömning av tävlingar. Ett av förslagen i rapporten är att kommunerna bör använda ”markan-
visningstävlingar med jämna mellanrum för att öppna upp marknaden” (Ibid, s 13).  
 
I rapporten Mark, bostadsbyggande och konkurrens från 2012 fortsätter Statskontoret kart-
läggningen av kommunernas anvisning av mark till byggherrar. Totalt ingår 16 kommuner i 
undersökningen. Statskontoret noterar att Linköping bytt strategi för markanvisning. Sedan 
2010 utnyttjas markanvisningstävlingar i stor omfattning, medan direktanvisning endast sker i 
undantagsfall. Andra tävlingsintensiva kommuner är Botkyrka, Danderyd, Norrtälje, Tyresö, 
Vaxholm och Österåker (Krönmark, 2010). Relativt få intervjuade byggherrar i Statskontorets 
utredning är odelat positiva. Nackdelar är tävlingskostnader, svårtolkade utvärderingskriterier 
och att priset på marken alltför ofta får ett för stort genomslag. Samtidigt finns det företag i 
utredningen som är positiva till tävlingar. För dem är tävlingskostnaderna inget problem. Väl 
genomtänkta markanvisningstävlingar uppfattas som ”det bästa sättet att ge samtliga intresse-
rade möjlighet att etablera sig i kommunen på lika och för alla kända villkor” (Statskontoret, 
2012, s 105). Statskontoret konstaterar att det i princip endast är markanvisningstävlingar med 
tydliga utvärderingskriterier som kan garantera att företagen behandlas på samma sätt av ar-
rangörer. Men planeringen blir då ”längre och mer kostsam”, vilket kan leda till att resurs-
svaga byggherrar avstår från att medverka tävlingar (Ibid, s 130). Tydliga motiveringar till 
valet av byggherrar finner Statskontoret framför allt i markanvisningstävlingar och vid mark-
tilldelning via jämförelser. Det empiriska stödet i rapporten för att tävlingar ger en längre pla-
nerings- och byggprocess är mycket svagt. Markanvisningstävlingarna utgör, trots allt, bara 
en mindre del av samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Boverket (2005) utreder markanvisningar i en studie av markpolitiken i 13 kommuner. Bo-
verket uppger i rapporten att mindre byggherrar är kritiska till användningen av markanvis-
ningstävlingar. Företagen ser tävlingen som ett resurskrävande verktyg för att skapa goda 
bostäder. En närmare granskning visar att källan är ett examensarbete vid KTH från 2003. I 
examensarbetet har 13 informanter hos privata företag intervjuats. Men kritiken mot tävlingar 
är inte så stor om Boverket gör gällande eftersom en ”klar majoritet ansåg att det var accepta-
belt med anbud och markanvisningstävlingar” (Norrman och Remnäs, 2003, s 33). En anled-
ning till att det är dyrt att delta i allmänna markanvisningstävlingar är att tävlandet oftast sker 
på egen bekostnad. Konkurrensen gör tävlingen till en riskfylld investering i framtiden. Vins-
ten är ett avtal som ger fastighetsföretaget rätt att ensam förhandla med kommunen om ge-
nomförandet av byggprojektet, antingen genom köp av mark eller via tomträtt. Av detta följer 
att det bara är vinnaren i markvisningstävlingar som kan täcka sina tävlingskostnader med 
framtida inkomster. Övriga byggföretag och fastighetsförvaltare tävlar ”gratis”. Prekvalifice-
ring är en metod för att begränsa kostnaderna i tävlingar. Ekonomisk ersättning till de täv-
lande skulle lösa problemet med höga kostnader för utveckling och gestaltning av tävlingsför-
slag. 
 
Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie omfattar prekvalificering i tre markanvisningstävlingar arrangerade av Dande-
ryds kommun, Nacka kommun och Trelleborgs kommun. I centrum för forskningsintresset i 
fallstudien är inbjudan, intresseanmälan och urval av deltagare till markanvisningstävlingar. 
Arrangören startar processen genom att bjuda in till prekvalificering. De företag som vill delta 
i tävlingen svarar med att skicka in en intresseanmälan (ansökan). Uteblivna ansökningar kan 
bero på ointresse från byggsektorn, bristande kompetens och resurser hos företag eller att 
chansen till vinst bedöms som alltför låg i förhållande till insatsen.  
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Studien utgår från hypotesen att arrangörer utser företag till tävlingar som har en tilltalande 
professionell profil och tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna genomföra byggpro-
jekteten. Antingen söker arrangören en mix av tävlingsteam med olika profil som komplette-
rar varandra eller så väljs sökanden utifrån sina egna meriter. Om det finns fler sökande än 
antalet platser i tävlingar tvingas arrangören att göra ett värderande urval. Några kandidater 
måste ses som bättre än andra. Här återfinns forskningsprojektets grundläggande problematik, 
gemensam för alla tävlingsprocesser med begränsat deltagande. 
 
Studien av prekvalificeringen i markanvisningstävlingar har en undersökande karaktär. Av-
sikten är att utveckla kunskap om urvalet av företag till tävlingarna. Följande forskningsfrågor 
riktas till undersökningsobjektet: 
 
• Varför arrangeras inbjudna markanvisningstävlingar?  
• Hur formuleras inbjudan, inlämningskrav och kriterier för utvärdering av intresseanmäl-

ningar (ansökningar)? 
• Hur behandlas frågor om hållbarhet vid urval av kandidater? 
• Hur väl uppfyller företagens ansökningar arrangörernas informationsbehov? 
• Hur organiseras och genomförs bedömningen av kandidater? 
• Vilka aktörer har en aktiv roll i prekvalificeringen? 
• Vilka erfarenheter har arrangören från urvalet av företag/team till tävlingarna? 
 
Teori och metod 
Den teoretiska referensramen omfattar inventering, val av tävlingar till fallstudier, dokument-
granskning och intervjuer. Metodiken för insamling och bearbetning av data i studien är:  
 
•  Inventering: Studien började med en inventering av markanvisningstävlingar arrangerade 

under perioden 2010-2012. Följande sökbegrepp kombinerades med markanvisningstäv-
ling; prekvalificering, seniorbostäder, äldrebostäder, trygghetsbostäder, bostäder, flerbo-
stadshus och bostadsbebyggelse. Detta för att kunna jämföra med inbjudna arkitekttävling-
ar som syftar till bostäder för äldre. Sökningen visade att de flesta markanvisningstävling-
arna har arrangerats som öppna tävlingar. På denna punkt råder således motsatta förhållan-
den jämfört med arkitekttävlingar.  

 
• Fallstudier: Inventeringen resulterade i ett urval av markanvisningstävlingar som haft bo-

endemiljöer som tävlingsuppgift för fördjupad analys. Tre av dessa tävlingar har valts ut 
till fallstudier. Det är markanvisningstävlingar som arrangerats av Danderyds kommun, 
Nacka kommun och Trelleborgs kommun. Genom förfrågan till arrangörerna har jag fått 
tillgång till inbjudan, intresseanmälningar från utvalda kandidater och interna tävlingsdo-
kument från bedömningsprocessen som protokoll och beslutsunderlag. 

 
• Dokumentgranskning: Tävlingsdokumenten beskriver prekvalificeringens formella ”ut-

sida” och har använts på tre sätt. Dels som källa till kunskap om urvalet av kandidater till 
de tre tävlingarna. Dels för identifiering av informanter hos arrangörer som granskat an-
sökningshandlingarna och medverkat i urval av företag till tävlingar. Dels som underlag till 
en intervjuguide med frågor om tävlingsprocessen som belyser prekvalificeringens infor-
mella ”insida”. Genom ”närläsning” av dokumenten har jag fått en översiktlig bild av pro-
cessen från inbjudan till slutligt val av kandidater. 

 
• Intervjuer: Information om hur arrangören upplever prekvalificeringen av kandidater er-

hålls av de personer som deltagit i urvalet och bedömt ansökningshandlingar. Intervjuerna 
baseras på en intervjuguide med öppna frågor som tar upp bakgrunden till tävlingarna, täv-
lingsformen, inbjudan, bedömningsprocessen och granskarnas erfarenheter från prekvalifi-
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ceringen. Informanterna har skrivit in sina svar direkt i en intervjuguide. Svaren förmedlar 
personliga erfarenheter och ger en fördjupad bild av hur urvalet av företag görs utifrån ar-
rangörernas horisont. Det är deras perspektiv på prekvalificeringen som redovisas. 

 
Informanterna 
Det är totalt 10 informanter hos arrangörerna som redovisat sina erfarenheter från prekvalifi-
ceringen i intervjuguiden. 2 är politiker och 8 är kommunala tjänstemän. Svarsfrekvensen är 
god. 10 av 12 personer som deltagit i urvalet av kandidater till tävlingarna har besvarat frå-
gorna i intervjuguiden. Informanterna är en erfaren grupp av granskare med varierande bak-
grund. Deras professionella profil ser ut så här: 
 
• Kön; 4 är kvinnor och 6 män. 
• Ålder; 7 av 10 informanter är över 40 år. 4 är över 50 år.  
• Antal år i yrket; 5 av 10 informanter redovisar 10-20 år i yrkeserfarenhet. 3 har längre erfa-

renhet och 2 har mindre erfarenhet än 10 års yrkeserfarenhet.  
• Professionell bakgrund; 4 informanter är samhällsplanerare/ingenjörer, 2 är arkitekter. 2 

har vård och omsorg som professionell hemvist och 1 redovisar ”annan” bakgrund. 
• Arbetsuppgifterna; 6 informanter arbetar med samhällsplanering/stadsplanering. Här åter-

finns planerare och arkitekter. 2 informanter arbetar inom vård och omsorg. Övriga 2 upp-
ger ”andra” arbetsuppgifter. Flera informanter har också arbetsledande befattningar.  

 
Det en jämn könsfördelning bland informanterna. En majoritet har fyllt 40 år. De flesta, 8 av 
10 informanter, har minst 10 års yrkeserfarenhet. Samhällsplanerare är den enskilt största 
gruppen. Övriga informanter är arkitekter, anställda inom vård och omsorg eller har annan 
professionell bakgrund. Genomgången visar att är en mångsidigt sammansatt grupp av perso-
ner i kommunerna som granskat företagens ansökningshandlingar och pekat ut kandidater till 
tävlingarna. Deras professionella meriter har en multidisciplinär karaktär med bas i samhälls-
planering, arkitektur och äldreomsorg. Det finns ingen anledning att anmärka på granskarnas 
samlade kompetens för uppgiften. 
 
2. FALLEN 
Här följer en kortfattad beskrivning av fallen. Beskrivningen utgår från arrangörernas inbju-
dan till markanvisningstävlingar. Det är utifrån denna information som företag väljer att orga-
nisera ett tävlingsteam och ansöka om prekvalificering. 
 
Fall 1: Seniorbostäder i Danderyd 
Danderyds kommun bjuder 2011 in till en markanvisningstävling om seniorbostäder i Kv Da-
len. Intresserande företag uppmanas att gå in på kommunens hemsida för närmare information 
av tävlingen. Kommunen gör även ett särskilt utskick till 15 fastighetsföretag i Storstockholm 
(Kommunledningskontoret, 2011-04-01). Enligt inbjudan har markanvisningstävlingen två 
huvudsyften. Dels har kommunen för avsikt att sälja marken till vinnaren. Dels vill kommu-
nen som arrangör få fram förslag på cirka 35 seniorlägenheter som är anpassad för äldre och 
deras behov (www.danderyd.se). Kommunen ska träffa ett markanvisningsavtal med option 
till vinnaren att ensam förhandla om köp av fastigheten och genomförandet av vinnande för-
slag. (Markavisningsavtal, KS 2010/03 00) 
 
Bakgrunden till tävlingen är att kommunen under många år uppvaktats av byggföretag och 
bostadsrättsföreningar som efterfrågat mark för uppförandet av seniorboenden. Det är skälet 
till att kommunstyrelsen 2009 ger kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett täv-
lingsprogram med inriktning om seniorboende (PM 2011-01-20). Stadsbyggnadskontorets roll 
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är att ta fram förslag till detaljplan och redovisa arkitektoniska avsikter.3 Den tillåtna bostads-
arean bestäms till 1 100 kvm. Byggnaderna får uppföras med 2-4 våningar. 50% av lägenhet-
erna på tomten ska ha en tyst sida mot gemensam gård för minimera trafikstörningar från mo-
torvägen E18 (SBK, 2011-04-05). 
 
De allmänna villkoren i inbjudan är: 
 
•  Tävlingsform: Markanvisningstävling följt av markanvisningsavtal. 
•  Antal inbjudna: 3-6 byggentreprenörer eller fastighetsföretag. 
•  Ersättning: Tävlingen sker på egen bekostnad. Vinnaren erbjuds att köpa fastigheten med 

tillhörande byggrätt.  
•  Språk: Inga krav redovisade i inbjudan. 
 
Ska-krav som intresseanmälningar ska uppfylla är: 
 
•  Företagspresentation: Presentation av det egna företaget och dess erfarenheter av byggan-

det av seniorbostäder. 
•  Byggnadsprogram: Presentation av generellt program för bostädernas utformning och ut-

rustning för att underlätta boende vid hög ålder. Typlösningar ska redovisas.  
•  Livskvalitet: Presentation av generellt program med åtgärder/aktiviteter för att skapa ett 

rikt socialt liv inom byggnaden. Typlösningar ska redovisas. 
•  Gestaltningsidén: Skissartad presentation av gestaltningsidé för byggnaden och tomten. 
•  Referensprojekt: Redovisning av referenser för liknande genomförda projekt. 
•  Ekonomiska värden: Indikation på värdet för marken och byggrätten.  
 
Det finns inga kriterier redovisade i inbjudan för utvärderingen av intresseanmälningar. Enligt 
exploateringschefen var avsikten att använda samma kriterier för urvalet av företag i pre-
kvalificeringen som till bedömningen av förslag i tävlingsfasen.4 Utvärderingskriterier kan 
utifrån denna uppgift beskrivas så här: 
 
• Utformning: Lägenhetslösningar och gemensamhetsfunktioner kan vid granskningen tillde-

las ett plusvärde på maximalt 10% av markvärdet. Plusvärde är merkvalitet i relation till de 
andra ansökningarna. 

 
• Gestaltning: Referensprojektens gestaltning kan generera ett plusvärde på maximalt 10% 

av markvärdet. Plusvärde är merkvalitet i gestaltning jämfört med andra referensprojekt. 
 
• Miljömål: Referensprojektens utformning, miljöprogram och uppvärmning kan ge ett plus-

värde på maximalt 15% av markvärdet. Plusvärde ges för lågenergihus och lösningar som 
har en passiv-hus-karaktär. 

 
Det är en arbetsgrupp på tre personer som utvärderar företagens intresseanmälningar. Exploa-
teringschefen granskade avtal och teknik, stadsarkitekten bedömde gestaltningsfrågor och en 
representant från socialkontoret hade till uppgift att gå igenom boendefrågor. Arbetsgruppen 
                                                
3 För gestaltningen rekommenderas en tät byggnad mot söder och öster på grund, hög arkitektonisk kvalitet, 
tidlöst eller traditionellt formspråk, sadeltak, entréer mot gata, varierade material i tak och fasader som åldras 
vackert, detaljer och fönster i trä samt parkering i garage under mark. 
4 Utvärderingskriterier redovisas under rubriken ”Steg 2 Tävlingen” i inbjudan. Avsnittet ”Steg 1 Intresseanmä-
lan” beskriver ska-kraven. Här får företagen bara veta att kommunen tillsatt en arbetsgrupp som ska granska 
ansökningarna och att kommunens arbetsutskott ska ta ställning till vilka företag som går vidare i tävlingen. 
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noterar att inbjudan genererat 6 intresseanmälningar från företag som alla uppfyllde inläm-
ningskraven. Samtliga företag med godkända ansökningar föreslås därför gå vidare till täv-
lingen (Tjänsteutlåtande 2011-05-19), vilket också blir kommunens beslut. Därmed görs ing-
en gallring bland sökanden. Följande företag bjuds in till markanvisningstävlingen: 1) Bonum 
Seniorboende, 2) NCC Construction, 3) RCC Stockholm, 4) Seniorgården, 5) Skanska och 6) 
Strabag Projektutveckling + Turako Fastighetsutveckling + Conara.  
 
Fall 2: Hyresbostäder i Nacka 
2010 bjuder Nacka kommun in företag till prekvalificering i en markanvisningstävling som 
har ny bostadsbebyggelse vid Lokomobilsvägen/Fyrspannvägen som tävlingsuppgift. Jämsi-
des påbörjas en ändring av markanvändningen i området till bostadsändamål (Tjänsteskrivelse 
2010-03-09). Syftet med tävlingen är att utse en byggherre som ska uppföra flerbostadshus 
med en egen långsiktig förvaltning. De nya bostäderna ska vara ett föredöme och gynna ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart byggande (Inbjudan till markvisning för hyres-
bostäder, 2010-03-16). Området antas passa för 30-50 lägenheter i flerbostadshus. Kommu-
nen har för avsikt att sluta avtal om markanvisning med vinnaren. Marken ska upplåtas med 
tomträtt. Detaljplaneringen av den nya markanvändningen ska ske i samråd med vinnaren.  
 
Bakgrunden till planerna är att fastighetskontoret i kommunen 2009 fick i uppdrag att arran-
gera en markanvisningstävling i samarbete med miljö-, plan- och exploateringsenheterna. 
Eftersom marken var avsatt till allmänt ändamål behövdes en ny detaljplan. Parallellt med 
tävlingsförberedelserna påbörjas därför ett planarbete för att göra området tillgängligt för bo-
stadsändamål. Inför tävlingen kallar kommunen till möte för att sondera fastighetsföretagens 
intresse. Ett 20-tal företag kommer till mötet (Tjänsteskrivelse 2010-03-09). Därefter bjuder 
kommun in till prekvalificering. Kommunen efterfrågar attraktiva bostäder med hög arkitek-
tonisk kvalitet.5 Bostadsbyggnaderna ska vara klimateffektiva med låg energianvändning (In-
bjudan till markvisning för hyresbostäder, 2010-03-16). 
 
De allmänna kraven i inbjudan är: 
 
•  Tävlingsform: Markanvisningstävlingen är reglerad enligt LOU, kap 14, (projekttävling) 

följt av markanvisningsavtal med vinnaren. 
•  Antal inbjudna: 3-5 företag/team (fastighetsföretag och arkitektkontor). 
•  Ersättning: Tävlandet sker på egen bekostnad. Det vinnande företagen erhåller markanvis-

ning för uppförandet av bostäder via tomträtt. Avtal sluts när detaljplanen upprättats.  
•  Språk: Tävlings- och projektspråk är svenska. Intresseanmälan ska vara på svenska. Bifo-

gade publikationer, tidningsartiklar och juryutslag/motsvarande får vara på engelska. 
 
Ska-krav i inbjudan som intresseanmälningar ska uppfylla är: 
 
• Förteckning: Intresseanmälan ska innehålla en förteckning över inlämnat material. 
•  Företagsinformation: Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail, webbadress 

samt intyg om företagsform ska bifogas ansökan. Om flera företag samverkar ska vart och 
ett av dessa lämna motsvarande uppgifter. 

• Ekonomi: Intyg som visar företagets ekonomiska ställning och företagsform. Sökanden ska 
vara ett registrerat företag och får inte vara föremål för konkurs eller obestånd (LOU, 10 
kap, § 2). Sökanden ska uppfylla minst rating 3 på upplysningscentralens bedömnings-
skala. Intyget får inte vara äldre än 3 månader räknat från sista ansökningsdagen. Kommu-

                                                
5 Inbjudan är på 10 sidor och ger en god bild av tävlingsuppgiften och planeringsförutsättningar. Inbjudan inne-
håller bilagor med karta, energikrav och förslag till avtal (markanvisningsavtal, tomrättsavtal, sidoavtal, skattere-
servation och avtal om tryckprovning/årsenergimätning).  
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nen har rätt att ta in kompletterande ratingintyg från oberoende bolag för att kontrollera 
uppgifterna. Utländska företag ska redovisa motsvarande uppgifter. 

• Nya företag: Nystartade företag ska lämna in intyg från bank eller verifiera sin ekonomiska 
ställning på annat sätt (LOU, 11 kap, § 7). Koncerngaranti accepteras. 

•  Skatter: En av skatteverket ifylld blankett (SKV4820) som inte är äldre än 3 månader räk-
nat från sista ansökningsdagen. 

• Referensprojekt: 3-5 referensprojekt som visar sökandes förmåga och ambition till klimat-
smart byggande med låg energiförbrukning och god anpassning till platsen. 

•  Bolagsstrategi och referensobjekt: Planerad förvaltningsorganisation för de blivande hy-
resbostäderna och referensobjekt för fastighetsförvaltning. 

• Projektorganisation: Organisation för tävlingsprojektet. CV för nyckelpersoner som kom-
mer att engageras i tävlingsprojektet. Nyckelpersonernas roll i referensprojekten ska anges. 
Nyckelpersonerna ska ha erfarenheter och kunskap om svenska normer och krav. 

• Kvalitets- och miljöledningssystem: Sökandens kvalitets- och miljöledningssystem. 
• Hyresnivåer och inriktning: Redovisning av hyresnivåer på referensobjekten samt inrikt-

ning och ambitioner för hyresnivåer i tävlingsprojektet. 
 
Företagens intresseanmälningar ska utvärderas med hänsyn till följande kriterier: 
 
• Erfarenhet av långsiktig förvaltning, företrädesvis hyresrätter. 
• Relevanta referensobjekt, företrädesvis hyresrätter, flerbostadshus i kuperad terräng och 

energieffektiva byggnader. 
• Ekonomisk ställning, projektorganisation, framtida förvaltningsorganisation och tävlings-

projektets hyresnivåer. 
 
Enligt inbjudan är det en grupp på tre personer hos Nacka kommun som ska utse deltagare till 
tävlingen. Det kom in 7 intresseanmälning från företagskonstellationer i Mälardalen. 5 team 
blev utvalda. Gruppen som gjorde urvalet bestod av kommunens teknik- och fastighetsdirek-
tör, stadsarkitekten och chefen för miljöenheten. Kommunens projektledare närvarade vid 
mötet tillsammans med en extern konsult som sekreterare. Efter genomgång av intressean-
mälningarna utsågs följande fem team till tävlingen: 1) Botrygg Gruppen AB + Erséus Arki-
tekter, 2) Bygg Vesta Bo AB + White Arkitekter/Johan Kirsh, 3) Peab Bostad AB + Eng-
strand och Speek, 4) Stockholms kooperativa Bostadsförening/ kooperativ hyresgästförening 
+ Kjellander och Sjöberg Arkitekter/Ola Kjellander samt 5) Wallenstam AB + Semrén & 
Månsson (Utvärderingsprotokoll 2010-05-20, Företeckning över anbudsgivare 2010-10-28). 
 
Fall 3: Flerbostadshus i Trelleborg 
Trelleborgs kommun bjuder 2011 in företag till prekvalificering för en markanvisningstävling 
om flerbostadshus med lokaler i bottenplan för utåtriktad verksamhet (Inbjudan till intresse-
anmälan, Trelleborgs kommun). Tävlingen marknadsförs både på kommunens hemsida och 
genom riktat utskick till 24 fastighetsföretag (Exploateringsforum, Trelleborgs kommun, 
2011). Kommunen redovisar två syften med markanvisningstävlingen. Dels är avsikten att 
bjuda in fem team av byggföretag och arkitektkontor till tävlingen. Deltagarnas uppgift är att 
berika Trelleborgs centrum med ett projekt som har stadsbyggnadskvaliteter, nyskapande ar-
kitektur och är miljömässigt hållbart. Dels ska kommunen teckna markanvisningsavtal med 
företaget bakom det vinnande tävlingsförslaget, som ska bilda grund för fortsatt planläggning 
och genomförande (Inbjudan till intresseanmälan, Trelleborgs kommun). 
 
Enligt inbjudan söker arrangören tävlingsteam som visar ett starkt intresse att ta sig an framti-
den för Trelleborgs centrum. Platsen för markavisningstävlingen är en centralt tomt i Trelle-
borg. Marken ska användas till bostäder med lokaler i bottenplan. Kommunen beskriver täv-
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lingstomten som en outnyttjad potential. Den har ett strategiskt läge i anslutning till Stadspar-
ken. Tomten ska förädlas i tävlingen och bidra till stadens attraktivitet. Priset på marken har 
fastställts av kommunen till 2 000 kr per kvm BTA. De finns två byggnader på tävlingstomten 
som ska rivas för att ge plats åt vinnande tävlingsförslag. Träden ska dock bevaras. Det under-
jordiska garaget på tomten kan antingen rivas eller renoveras. Kostnaden för exploateringen 
ska i sin helhet betalas av fastighetsföretaget bakom det vinnande tävlingsförslaget.  
 
De allmänna villkoren i inbjudan är: 
 
• Tävlingsform: Markanvisningstävling följt av markanvisningsavtal och markförsäljning. 
• Antal inbjudna: 5 team av fastighetsföretag och arkitektkontor. 
• Ersättning: 50 000 kr för varje inlämnat förslag. Juryn disponerar 300 000 kr i prispengar.  
• Språk: Intresseanmälan och tävlingsförslag ska vara utfört på svenska. 
 
Ska-krav i inbjudan som sökanden ska uppfylla är: 
 
• Förteckning: Intresseanmälan ska ha en förteckning över innehållet i ansökan. 
•  Företagsinformation: Beskrivning av fastighetsföretaget med kontaktuppgifter för ombud. 
• Samarbetsparter: Uppgifter om medverkande arkitektkontor, ansvariga arkitekter respek-

tive handläggare vid arkitektkontoren. 
• Referensprojekt: Redovisning av referenser och material från två projekt liknande tävlings-

uppgiften utförda av sökande företag och medverkande arkitektkontor. Tidpunkt, omfatt-
ning och företagens roll i referensprojekten ska redovisas. 

• Ekonomi: Ratingintyg från upplysningscentralens soliditets- och likviditetsbedömning (el-
ler motsvarande). Intyget får vara högst 3 månader gammalt. 

• Skatter: Skatteverkets blankett SKV ifylld av Skatteverket. Intyget får vara högst 3 måna-
der gammalt. 

 
Intresseanmälningarna ska utvärderas med stöd av följande kriterier: 
 
•  Kompetens, erfarenheter och tävlingsteamets referenser. 
• Organisatorisk och ekonomisk förmåga samt stabilitet hos fastighetsföretag (exploatörer). 
• Förmåga att lösa komplexa stadsbyggnadsuppgifter som kräver kreativitet i alla led från 

skiss till genomförande. 
 
Det är fyra personer från tävlingsjuryn som utvärderar inlämnade ansökningshandlingar och 
utser team till markanvisningstävlingen. Inbjudan resulterade i sammanlagt 8 ansökningar 
från fastighetsföretag i samverkan med arkitektkontor. Följande fem tävlingsteam utsågs till 
tävlingen: 1) JM/Seniorgården + Plan och byggnadskonst i Lund, 2) Peab Sverige + Grotmij, 
3) Riksbyggen + Arkitektlaget Skåne, 4) TrelleborgsHem + White Arkitekter och 5) Veidekke 
Bostad + Metro Arkitekter (Protokoll 2012-02-27). 
 
3. RESULTAT 
De tre markavisningstävlingarna resulterade i sammanlagt 21 intresseanmälningar (6, 7 och 8 
st). 16 av 21 företag/team (76%) blev inbjudna till tävlingarna. 5-6 företag har bjudits in till 
respektive tävling. Konkurrensen om platserna är påtagligt lägre i markanvisningstävlingarna 
jämfört med arkitekttävlingarna i studien. Vinsten för fastighetsföretagen består i markanvis-
ningsavtal med tillhörande byggrätt, antingen genom att vinnaren köper marken eller att mar-
ken upplåts via avtal om tomträtt. I Danderyd och Nacka deltar teamen på egen bekostnad, 
vilket är praxis i markanvisningstävlingar. Trelleborg kommun ersätter inbjudna tävlingsteam 
med 50 000 kr för deras utveckling och gestaltning av förslag. Centralt placerande tjänstemän 
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vid samhällsbyggnads- och fastighetskontor har haft en ledande roll i planeringen av tävling-
arna och samordnat förvaltningarnas insatser. En översikt över urvalet av företag ser ut så här: 
  
Table 2: Markanvisningstävlingar. 
Inbjuden markanvisningstävling Antal  

Sökande 
Inbjudna 
Kandidater 

Vinnande företag/team  

2011, Markanvisningstävling, Danderyd 6 6 (100%) Strabag Projektutveckling   
2012, Markanvisningstävling, Nacka 7 5 (71%) Wallenstam  

+ Semrén & Månsson 
 

2012, Markanvisningstävling, Trelleborg 8 5 (63%) Riksbyggen  
+ Arkitektlaget Skåne 

 

Summa:  21 16 (76%)   
 
Det är en jämn fördelning av intresseanmälningar i tävlingarna. I Trelleborg har försäljnings-
priset på marken bestämts i förväg. Den bakomliggande tanken är att inbjudna tävlingsteam 
ska konkurrera med kvalitet i stället för med markpris. Trelleborgs kommun har också försökt 
locka företag/team till tävlingen genom att erbjuda ekonomisk ersättning för deras utveckling 
och gestaltning av tävlingsförslag. Prissumman är 300 000 kr.6 De bättre ekonomiska förut-
sättningarna i Trelleborgstävlingen har dock inte resulterat i ett ökat intresse från byggsek-
torn. Konkurrensen om platser är fortsatt svag. 
 
I Nacka och Trelleborg är det stora svenska fastighetsföretag som vunnit tävlingarna i sam-
verkan med välkända arkitektkontor. Vinnare i Danderyd är Strabag projektutveckling, som 
ingår i ett internationellt byggbolag med verksamhet i Europa. Strabag projektutveckling har 
tagit fram ansökan i samarbete med Turako Fastighetsutveckling och Conara, som är två små 
fastighetsföretag. Målet för Strabag projektutveckling är ”att öka omsättningen från 2 miljar-
der till 6 miljarder inom Skandinavien” (Intresseanmälan 2011-05-13). En avgörande skäl till 
vinsten i Danderyd är att Strabag projektutveckling lämnade ett pris för köp av marken som 
var påtagligt högre än konkurrenternas. Tävlingen blev en priskonkurrens. Det finns inget 
medsökande arkitektföretag i intresseanmälningarna. 
 
3.1 Tävlingsformen 
Beslutet att arrangera en markanvisningstävling motiveras framför allt på tre sätt av informan-
terna i Danderyd, Nacka och Trelleborg. För det första hänvisas till konkurrensutsättning och 
marknadsanpassning. Kommunerna har fått förfrågningar från fastighetsföretag som vill köpa 
mark och bygga nya hus. Det andra skälet är ekonomiskt. Markanvisningstävlingen ses som 
en bra metod för att få ut ett konkurrenskraftigt pris för marken. Det tredje skälet för att ar-
rangera en tävling, som informanterna för fram, gäller tomtens strategiska läge i kommunen. 
Platsen lockar fram arkitektoniska ambitioner. Genom att bjuda in till tävlingar får kommunen 
tillgång till en handfull gestaltade lösningar. God arkitektur är dock inte ett lika framträdande 
motiv för markanvisningstävlingen som ekonomi, efterfrågan på bostäder och information om 
företagens byggintresse.  
 
Tre informanter lyfter fram efterfrågan, en positiv kommunledning och en önskan om att få 
klarhet i företagens intresse som skäl för att arrangera markanvisningstävlingar: 
 

Vi har haft ett antal spekulanter som ville köpa fastigheten för olika ändamål. Tävlingen 
var ett sätt för kommunen att visa vad vi vill ha på fastigheten och samtidigt ge aktörerna 

                                                
6 Jämfört med arkitekttävlingar är det en mycket låg ersättning för utvecklingen av förslag till lösningar på täv-
lingsuppgiften. Ersättningen i arkitekttävlingar är normalt 150 000 kr – 200 000 kr till tävlande för motsvarande 
tävlingsuppgift. Prissumman i de tre arkitekttävlingar som ingår i forskningsprojektet är 650 000 – 900 000 kr. 
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möjlighet att på lika villkor presentera sina idéer. (Intern granskare) 
 
Kommunen hade många förfrågningar... Den politiska ledningen var positiv. Läget var 
bra… Tävlingsformen var ett sätt att brett gå ut och öppna upp för byggare och förvaltare 
att anmäla intresse. Vi var osäkra på hur många som kunde vara intresserade och ville i 
en första vända att de utan att behöva lägga ner ett omfattande arbete visa sitt intresse och 
sin kompetens. (Intern granskare) 

 
(Kommunen) tillämpar konkurrensutsättning i de sammanhang det är möjligt och ända-
målsenligt... Vi hade en lång lista på företag som hade anmält intresse för markanvis-
ning…, men ingen aning om hur stort det faktiska intresset var, därför gjordes en öppen 
inbjudan. Det var ett pilotprojekt för att få grepp om intresset för att bygga hyresbostä-
der... (Intern granskare) 
 

En informant lyfter fram platsens strategiska läge: 
 

Eftersom tomten och läget är lite unikt, så resonerade kommunledningen sig fram till att 
man kanske skulle satsa på ett annat upplägg än det traditionella. Olika förslag presente-
rades och fördelar och nackdelar vägdes, men det fanns personer i gruppen med goda er-
farenheter av denna typ av tävling, så det vann gehör. (Intern granskare) 
 

3.2 Inbjudan 
Inbjudan till prekvalificering utformas tidigt i tävlingsprocessen. Arrangören annonserar om 
tävlingen på hemsidan och i elektroniska databaser. Dessutom förekommer riktade utskick till 
företag som antas vara intresserade av markanvisningar. Trots annonseringen är det bara 21 
kandidater som skickat in ansökningar i de tre markanvisningstävlingarna. Inbjudan är ett 
strategisk betydelsefullt dokument i tävlingsprocesser som är föremål för ett internt samråd 
hos arrangörer. Trots det framstår sättet att ställa krav på sökanden som en fråga om att till-
lämpa regler i LOU och följa praxis i branschen. Ska-krav tas fram i samverkan med kommu-
nens upphandlingsenhet. Valet av språk och ekonomiska villkor kommenteras kortfattat av 
informanterna. Kriterierna i inbjudan för utvärdering av intresseanmälningar är erfarenhetsba-
serade och har en öppen karaktär. Arrangören får ett avgörande inflytande över valet av team 
till tävlingen. Handlingsutrymmet begränsas av fastighetsföretagens svaga respons på arran-
görernas inbjudan.  
 
Belysande svar på frågan om hur arrangören bestämt inlämningskrav och kriterier för utvärde-
ringen av kandidaterna är: 
 

Inbjudan utarbetades av en tjänstemannagrupp bestående av kommundirektör, samhälls-
byggnadschef, plan- och byggchef, teknisk chef och VD för kommunens näringslivsbolag. 
Krav och kriterier togs fram av denna grupp. (Intern granskare)  
 
Jag som projektledare höll i arbetet med inbjudan. Ska-kraven utarbetades i samråd med 
upphandlingsenheten med LOU som förlaga (markanvisningar lyder inte under LOU, men 
vi valde att tillämpa den processen eftersom den borde vara känd av byggföretagen och 
säkerställa ett brett deltagande). Den blivande bedömningsgruppen bidrog till dokumentet, 
som först godkändes av uppdragsgivaren … och sedan av kommunstyrelsen arbetsutskott. 
(Intern granskare) 
 
Jag utarbetade programmet... Intentionen var att stadsarkitekten skulle bedöma förslagen 
utifrån lämplighet/möjlighet att inrymma dem inom planprogrammet. Äldreomsorgen skul-
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le bedöma funktionerna för de boende. Exploateringschefen skulle stå för uppföljning av 
företagen, den ekonomiska prövningen samt skriva avtal. Alla som anmält intresse till-
skrevs... Tävlingen annonserades ut via företag som bevakar byggmarknaden för byggare 
och konsulter. (intern granskare) 

 
Regleringen av tävlingsspråk och ekonomiska villkor beskrivs så här: 
 

Projektet är ganska litet så man kunde inte förvänta sig några jätteinsatser för tävlingsför-
slagen och inte heller något stort internationellt intresse. Vi valde därför att begränsa det 
inlämnade materialet till det absolut nödvändiga, och att inte erbjuda några priser. Mark-
anvisningen var ju ”vinsten”. (Interna granskare) 
 
Dåvarande exploateringschefen bestämde formerna. De allra flesta byggherrar som age-
rar i Sverige har svenska som språk. Detta är en anbudstävling med fokus på pris, ingen 
arkitekt- eller projekttävling därför utges ingen ersättning. (Interns granskare) 
 
Kommunen hade goda erfarenheter av ett likartat tillvägagångssätt för exploateringen av 
(ett) handelsområde. Den tävlingen har stått modell för upplägget. Tävlingsspråk funde-
rade vi inte över. Tävlingsvinsten var att få markanvisningen. (Intern granskare) 

 
3.3 Hållbarhet 
Kraven på ett hållbart byggande varierar i prekvalificeringen. Danderyd kommun ställer inte 
några krav i inbjudan på att sökanden ska kunna projektera och bygga hållbara bostäder. Där-
emot framgår det indirekt av inbjudan att kunskap om hållbarhet är viktigt vid utformningen 
av lösningar på tävlingsuppgiften. Förslagen på nya seniorbostäder i tävlingen kommer att 
bedömas av arrangören med hänsyn till miljömål. Plusvärde ges för byggnader med lågener-
gilösning och passiva energisystem. Skillnaderna uppvärmningen kan uppgå till 15% av vär-
det på marken (PM 2011-01-20).   
 
Inbjudan till prekvalificering i Trelleborg ger en god bild av tävlingsuppgiften och dess plane-
ringsförutsättningar, men den innehåller inga preciserade krav på hållbarhet. Att kunna pro-
jektera och bygga hållbara lösningar på tomten är en angelägenhet som lämnas över till senare 
skeden i tävlingen. Kommunen prioriterar en sammanhållen och effektiv stadsbyggnadspro-
cess vid valet av företag till tävlingen. Målet är att kombinera kreativitet i alla led med ett 
team som kan leverera ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och fullfölja ingångna av-
tal. Tävlingsteamet ska visa att deras förslag till lösning av tävlingsuppgiften är ”ekonomiskt 
realiserbart och miljövänligt” (Inbjudan till intresseanmälan, Trelleborgs kommun). 
 
Nacka kommun ställer höga hållbarhetskrav på sökanden redan i inbjudan. Enligt ska-kraven i 
inbjudan till markanvisningstävlingen måste företagen i sin intresseanmälan redovisa 3-5 re-
ferensprojekt som har klimatsmarta lösningar och låg energiförbrukning. Inbjudan till tävling-
en är ett dokument på 10 sidor exklusive bilagor; tomtkarta, energikrav, skattereservation 
samt förslag till avtal om markanvisning, tomträtt, sidouppdrag och tryckprovning (Inbjudan 
till markanvisning för hyresbostäder, 2010). Här framgår tydligt att bebyggelsen ska vara 
klimateffektiv. Kravet är max 12 W per kvm vid dimensionerande utetemperatur samt max 60 
kWh per kvm som årsenergianvändning. Vinnaren ska successivt under planeringsprocessen 
visa att planerad bebyggelse uppfyller kraven. Uppföljning ska göras under byggnadens drift-
skede inför tecknandet av tomträttsavtal och efter 2 års drift. Bilagan med energikraven är på 
3 sidor och innehåller en serie kriterier på ett energieffektivt byggande (Markanvisning hyres-
rätter – Nacka kommun: Energikrav). Förutom energikraven innehåller inbjudan till prekvali-
ficering en preciserad beskrivning av tävlingsområdet (exploateringsområdet) och dess plane-
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ringsförutsättningar. Inbjudan ger således sökanden en god bild av kraven på hållbarhet som 
en energiteknisk aspekt på byggandet. 
 
3.4 Informationsbehovet 
Arrangörernas inbjudan har resulterat i informationsrika intresseanmälningar från företagen i 
byggsektorn. Informanterna är nöjda med informationsinnehållet i ansökningshandlingarna. 
”Vi hade tillräckligt med information”, är ett vanligt svar. Kraven i inbjudan har tillgodosett 
arrangörens behov av upplysningar om sökanden. Utvärderingsgrupperna har inte haft behov 
av kompletterande uppgifter från referenspersoner. Det är först i samband med slutbedömning 
som granskarna i ett fall har begärt kompletterande uppgifter från sökanden.  
 
Följande svar från informanterna på frågor om innehållet i intresseanmälningarna och deras 
behov av kompletterade upplysningar inför valet av deltagare till tävlingen ger en god bild av 
informationsbehovet:  
 

Det fanns tillräckligt med information om företagen. Jag har inte haft någon kontakt med 
företagen i samband med tävlingen. (Intern granskare) 
 
Vi bedömde att uppgivna referensprojekt var tillräckliga för att utse tävlande. I många av 
fallen var referensprojekten kända sedan tidigare, liksom för övrigt de medverkande bygg-
herrarna och arkitektkontoren. (Intern granskare) 

 
I en av tävlingarna förekom kontakter mellan granskare och sökande vid prekvalificeringen.  
 

Vi hade en del frågor (ville ha förtydliganden) efter första gallringen, som tjänstemän vi-
darebefordrade till företagen för komplettering. Företagen hade i sin tur frågor till kom-
munen och dessa fick de svar på via ett gemensamt mail till alla. (Interna granskare) 

 
3.5 Bedömningsprocessen 
Deltagarna i markanvisningstävlingarna har utsetts i en bedömningsprocess som har en in-
formell karaktär. Den är inte är lika välstrukturerad och protokollförd som arkitekttävlingarna 
i forskningsprojektet. Bedömningsprocessen innehåller två tydligt avgränsade moment. Dels 
en kontroll av företagens intresseanmälningar, om de uppfyller kraven och ska gå vidare till 
nästa skede. Dels en värderande prövning av kandidaternas professionella kvaliteter utifrån 
utvärderingskriterierna. Granskarna har gjort urvalet på ett möte. Bedömningsprocessens in-
formella karaktär visar sig i ett fall i följande svar från en informant: 

 
… det finns inget annat dokument som mer i detalj reglerar vare sig ska-krav, kriterier el-
ler modell för uttagning/värdering av byggherrarnas anmälningar… Man ska komma ihåg 
att detta i första hand är en markanvisningstävling där högst pris vinner, ingen arkitekt-
tävling... Jag tror inte att det finns några minnesanteckningar från de möten som ägde rum 
i samband med utvärderingarna för intresseanmälningarna. (Intern granskare) 
 

Bedömningsprocessen i Danderyd förenklades på grund av få ansökningar. Det är enbart sex 
fastighetsföretag/team som skickat in intresseanmälningar. Samtliga företag med godkända 
ansökningar utsågs till markanvisningstävlingen. ”Vi såg tidigt att alla inkomna företag var 
intressanta och att vi ej behövde välja”, är ett belysande svar från en informant i gransk-
ningsgruppen. Enligt informanterna gjordes det slutliga valet av kommunens exploaterings-
chef. De övriga ledamöterna i gruppen fick kopior på ansökningshandlingen och kunde 
lämna synpunkter på valet av företag till exploateringschefen. Det finns inga arkitektkontor i 
Danderydstävlingen som medsökande i fastighetsföretagens intresseanmälningar. 
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I två kommuner – Nacka och Trelleborg - innehåller bedömningsprocessen ett värderande 
urval av företag/team till markanvisningstävlingarna. I både fallen framställs bedömningen 
av sökande som enkel och okomplicerad. Det är få företag/team som behöver sållas på 
grund av lågt intresse från företagen i byggsektorn. Så här svarar två informanter:  

 
Det var bara de som gick vidare som kunde vara aktuella. Processen var därför tämligen 
enkel. (Intern granskare) 
 
Utvärderingsgruppen lade stor vikt vid företagens reella förutsättningar att förverkliga 
sina projekt, det vill säga att bolaget har egna finansiella förutsättningar att genomdriva 
ett byggprojekt av denna karaktär. En annan viktig parameter var referenser från projekt 
som är genomförda, såväl avseende byggherren som medverkande arkitektkontor. (Intern 
granskare) 
 
Av sju intressenter kunde två gallras bort ganska enkelt. De övriga uppfyllde de krav vi 
hade satt upp. Det fanns ingen anledning att gallra bort fler, därför fick alla fem vara 
med… Urvalet syftade till att hitta företag som hade långsiktig förvaltning av hyresbostä-
der som fokus, eftersom det troligen skulle innebära långsiktigt hållbara lösningar. Att ha 
erfarenhet av att bygga för egen förvaltning var därför intressant information. Vi hade 
också ganska höga ambitioner för gestaltningen eftersom tomten är besvärlig, och tittade 
därför på referensexempel som var relevanta för den typen av utmaningar. (intern gran-
skare) 

 
Utvärderingsprotokollet från prekvalificeringen i Nacke innehåller ett antal värderande om-
dömen som beskriver, motiverar och legitimerar urvalet av team. De bortsållade kandidaterna 
faller på att de anses sakna ett långsiktigt intresse för fastighetsförvaltning, att de redovisat 
oklara referensprojekt eller utelämnat uppgifter som hyresnivåer. De inbjudna tävlingsteamen 
tillskrivs i stället motsvarande kvaliteter. Så här motiveras urvalet:  
 

Uppvisar mycket gott långsiktigt förvaltarskap med boendefokus. Mycket goda referensob-
jekt med bebyggelse i komplicerade lägen som visar att man väl satt sig in i uppgiften. 
Uppfyller kraven på rimliga hyresnivåer och energiförbrukning. (Utvärderingsprotokoll 
2010-05-50, Nacka kommun) 

 
3.6 Medverkan och bedömningsmodell 
Arrangörerna i Danderyd och Nacka har använt sig av en expertmodell i prekvalificeringen. 
En grupp kommunala tjänstemän med expertkompetens inom arkitektur, ekonomi och upp-
handling har haft en dominerande roll i urvalet av företag/team till markanvisningstävlingar-
na. Utvärderingsgrupperna har granskat intresseanmälningar och pekat ut deltagare. Det finns 
inget lekmannainflytande i prekvalificeringen hos Danderyd och Nacka. I Trelleborg svarar 
tävlingsjuryn för prekvalificeringen. Valet av team till denna tävling baseras på en kommitté-
modell. Det är en beslutsmodell som utgår från idén om att berörda grupper/intressen ska vara 
representerade i frågor som angår dem.  
 
Gemensamt för expert- och kommittémodellen är att urvalet av företag har en kollektiv karak-
tär. Det är 3-4 personer hos arrangören som bestämt vilka kandidater som ska få vara med i 
markanvisningstävlingarna. Besluten har skett på ett möte. I Danderyd och Nacka består ut-
värderingsgrupperna av kommunala chefstjänstemän. Uppdraget att organisera tävlingen lig-
ger hos tjänstemännen vid kommunlednings- och fastighetskontor. Det har varit enkelt att utse 
tävlingsteam, vilket förklaras av få ansökningar från företag i byggsektorn. Trelleborgs kom-
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mun har organiserat markanvisningstävlingen som en arkitekttävling med jury. I detta fall ut-
såg ledamöterna i tävlingsjuryn både tävlingsteamen och det vinnande förslaget i tävlingen. 
 
Planen i Trelleborg var att prekvalificeringen skulle genomföras av en jury med två ledande 
tjänstemän, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören, och sex poli-
tiker från kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Ledamöterna var utsedda av kom-
munstyrelsen och innebar ett stort lekmannainflytande. På grund av jäv och förhinder deltog 
dock bara fyra juryledamöter i urvalet av team. Tjänstemännen som gick igenom handlingar-
na i prekvalificeringen tog fram förslaget till beslut i juryn. Så här beskrivs urvalet av före-
tag/team till tävlingen i Trelleborg: 
 

Det var ett tydligt önskemål att politiken skulle ha en aktiv roll i juryarbetet. Utöver sex 
politiker utsågs kommundirektör och samhällsbyggnadschef som tjänstemannarepresen-
tanter… Utvärderingsgruppen utgjordes av juryn exklusive de externa arkitekterna (de var 
ännu inte engagerade vid denna tidpunkt). Två av juryns medlemmar anmälde jäv på 
grund av koppling till en av de tävlande, två ytterligare hade förhinder den aktuella tiden. 
(Interna granskare) 

 
Och valet beskrivs så här: 

 
Utvärderingsgruppen träffades vid ett tillfälle, dessförinnan hade materialet beretts på 
tjänstemannanivå vid ett tillfälle. (Intern granskare) 

 
I Danderyd och Nacka sker prekvalifieringen i en expertmodell. I Danderyd är det exploate-
ringschefen som i egenskap av handläggare för markanvisningstävlingen tillsatte gruppen för 
val av företag/team med kommunstyrelsen som beslutande organ. Gruppen bestod av tre le-
dande tjänstemän; exploateringschefen, stadsarkitekten och en representant från socialkon-
toret med uppgift att bedöma ansökningshandlingarna ur omsorgsynpunkt. Ledamöterna träf-
fade bara en gång. Beslutet av lätt. Samtliga sökande med godkända ansökning kunde bjudas 
in till tävlingen. Också i Nacka är prekvalificeringen okomplicerad. Det är tre kommunala 
tjänstemän som utser deltagarna; fastighetsdirektören stadsarkitekten och miljöchefen. Grup-
pen tillsattes av fastighetsdirektören. Som stöd för utvärderingen har gruppen haft tillgång till 
en extern konsult och kommunens projektledare. Enligt informanterna gjordes urvalet av före-
tag/team till tävlingen även i detta fall på ett möte.  
 
7. Erfarenheter från prekvalificeringen 
Informanterna är positiva till prekvalificering som urvalsmetod i markanvisningstävlingar, 
men besvikna över det låga intresset från fastighetsföretag och arkitektkontor. Det finns ingen 
kritik mot byråkratisering eller alltför omfattande krav i inbjudan. Granskarna är nöjda med 
informationen från företagen. Trots att det är erfarna och kompetenta tjänstemän som deltagit 
i urvalet av kandidater så är deras erfarenheter från prekvalificering i markanvisningstävlingar 
begränsad hos en majoritet av granskarna. Så här redovisas två erfarna informanter: 
 

Det var första gången i denna form för mig (markanvisningstävling), men jag har varit 
med i många andra utvärderingar i olika former. (Intern granskare) 
 
Det var första gången som jag fick möjlighet att medverka i en tävling av detta slag, jag 
har tidigare bara erfarenhet av att utvärdera anbud på större konsultupphandlingar. Det 
finns trots allt en del likheter. (Intern granskare) 
 

Några informanter har tidigare deltagit i prekvalificeringar. Så här svarar de på frågan om er-
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farenheter från urval av kandidater till tävlingar: 
 

Jag har varit med vid flera tillfällen. Tvåstegsmodellen7 tycker jag är en bra metod för att 
få en bra nivå på gestaltning i kombination med ett marknadsmässigt pris. (Intern 
granskare) 
 
Jag har omfattande erfarenhet av upphandlingar av entreprenader, konsulter och markan-
visningar/exploateringsavtal (Intern granskare) 
 

Överraskningen är att markanvisningstävlingarna genererat så få intresseanmälningar. ”Jag 
hade förväntat mig ett större antal intresseanmälningar”, är ett typiskt svar från informanterna. 
En informant noterar att överraskningen låg i att ”några inte hade följ tävlingsunderlaget” och 
att ”det fanns en relativ stor prisskillnad på anbuden”. Ett belysande svar är: 

 
Vi tyckte det var lite för få (intresseanmälningar), med tanke på läget i staden men förstår 
att det är ekonomiskt svåra tider för många byggare. Processen har i övrigt fungerat 
mycket tillfredställande. (Intern granskare) 

 
4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Arrangören av markanvisningstävlingar kan styra tävlingsprocessen genom två grundprinci-
per; ex-ante respektive ex-post. Ex-ante innebär att arrangören försöker reglera tävlingspro-
cessen ”i förväg” genom tävlingsformen, tävlingsuppgiften, tävlingsvillkoren och urvalet av 
tävlingsteam. Det är styrning genom prekvalificering. Centralt i denna styrning ”i förväg” är 
inbjudan till byggsektorn. Sättet att bjuda in till tävlingen avgör i vilken grad arrangören 
förmår väcka företagens intresse och dra till sig intresseanmälningar. Ex-post betyder att ar-
rangören försöker styra tävlingsprocessen ”i efterhand” genom design och juryns bedömning 
av tävlingsförslagen. En väsentlig skillnad mot arkitekttävlingen är att markpriset och bygg-
rätten i markanvisningstävlingen får genomslag i juryns bedömning. Relationen mellan ge-
staltning och ekonomi framstår som viktig i denna tävlingsform. 
 
Jag försöker förstå hur styrningen av markanvisningstävlingar ”i förväg” fungerar. Det är där-
för som prekvalificeringen står i fokus för mitt forskningsintresse. Svaren på studiens sex 
forskningsfrågor kan nu sammanfattas i sex punkter:  
 
• Tävlingen: Målet är att markanvisningstävlingarna ska resultera i bostäder. Kommunerna i 

Danderyd, Nacka och Trelleborg har alla för avsikt att reglera villkoren för genomförandet 
av vinnande bostadsprojekt i markanvisningsavtal. Fallstudierna visar att tävlingsproces-
serna skiljer sig åt och inte följer ett enhetligt mönster. En första slutsats är därför att mark-
anvisningstävlingarna saknar en tydlig och enhetlig professionell praxis. Tävlingshand-
lingarna förklarar inte valet av tävlingsform; inbjuden markanvisningstävling. Orsaken får 
i stället sökas hos arrangören. Politikerna i Danderyd och Nacka har gett kommunlednings- 
och fastighetskontoret i uppdrag att organisera tävlingarna i samverkan med berörda för-
valtningar. Markanvisningstävlingen är tydligt kopplat till avtal om markförsäljning och 
byggrätt. En andra slutsats är att markanvisningstävlingar speglar en maktförskjutning i 
stadsbyggandet där fastighetskontoret blir en nyckelaktör. Som förklaringen till valet av 
tävlingsform hänvisar informanterna till en vilja att klargöra fastighetsföretagens ”verk-
liga” intresse bakom förfrågningar. Den inbjudna tävlingen anses minimera kostnaderna 
för planeringen och framtagningen av förslag till nya bostäder. Tävlingen uppfattas som ett 

                                                
7 Med två-stegsmodellen menas inbjuden markanvisningstävling. Steg ett avser inbjudan med urval av företag 
till själva tävlingen, som är steg två. 
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spännande alternativ till fördelning av mark via direktanvisning och anbud. Trelleborg av-
viker genom en inbjudan, som på ett tydligare sätt lyfter fram en önskan om kvaliteter i ar-
kitektur och stadsbyggnad. Förebilden kommer från arkitekttävlingen. 

 
•  Inbjudan: Arrangörernas inbjudan till prekvalificering i markanvisningstävlingar refererar 

till föreskriver i lagen om offentlig upphandling och kriterier för utvärdering av intresse-
anmälningar, som är anpassande till tävlingsuppgiften. Kriterierna är erfarenhetsbasade, de 
har en öppen karaktär och ger arrangörerna ett mycket stort handlingsutrymme vid valet av 
deltagare till tävlingen. Inbjudan tas fram i samråd av en grupp tjänstemän vid samhälls-
byggnadsförvaltningar, fastighetskontor, exploateringskontor och upphandlingsenheter i 
kommuner. En tredje slutsats är att inbjudan utgör en intern samrådshandling, utarbetade 
av kommunala tjänstemän, som bygger på en kombination av lagkrav och erfarenhetsbase-
rade utvärderingskriterier. Regleringen framstår som oproblematisk för informanterna. In-
bjudan i Nacka och Trelleborg har samma struktur, innehåll och uppläggning som inbjudan 
till arkitekttävlingar. Inbjudan i Danderyd är inte lika genomarbetad och saknar tydligt an-
givna utvärderingskriterier. En annan skillnad är att inbjudan i detta fall enbart vänder sig 
till fastighetsföretag. Inlämningskraven gör det i samtliga tre fall mycket svårt för nystar-
tade och små företag att bli inbjudna till markanvisningstävlingar, trots att konkurrens om 
platserna i tävlingarna inte hård. En fjärde slutsats är att inbjudan till prekvalificering i 
markanvisningstävlingar stänger ute potentiella tävlingsteam och gynnar ekonomiskt star-
ka företag med verksamhet i Sverige. Eftersom arrangörerna i Danderyd och Nacka inte 
ersätter företagen för deras framtagning av tävlingsförslag blir deltagandet en osäker inve-
stering i framtiden. Det är bara vinnaren som erhåller markanvisning. Prissumman på 50 
000 kr per tävlande i Trelleborg har inte dock inte lockat fler kandidater. Inbjudan behöver 
förändras för att tävlingen ska bli ett aktivt instrument i förnyelsen i byggsektorn och attra-
hera fler lokala, regionala och nationella företag. 

 
•  Hållbarhet: Arrangörernas krav på hållbarhet i inbjudan till prekvalificering i markanvis-

ningstävlingarna varierar. Danderyds kommun har inga preciserade krav i inbjudan. Däre-
mot framgår det att förslagen till nya seniorbostäder senare i tävlingen kommer att bedö-
mas med hänsyn till energilösningarna. Inte heller Trelleborgs kommun ställer tydliga 
hållbarhetskrav i inbjudan. En femte slutsats är att två av tre arrangörer överlåter krav på 
hållbarhet till arrangörens programarbete och tävlingsteamens utveckling av lösningar på 
tävlingsuppgiften. Det är bara Nacka kommun som i inbjudan till prekvalificering redovi-
sar utförliga föreskrifter på energiförbrukning. Ett tekniskt orienterat hållbarhetsbegrepp 
präglar inbjudan. Arrangören redovisar preciserade krav, både på energiförbrukningen och 
hur den ska följa upp i fastigheten i en bilaga till inbjudan.  

 
• Information: Arrangörerna är mycket nöjda med informationen i företagens intresseanmäl-

ningar och har utan problem kunnat utse deltagare till markanvisningstävlingarna. Det är 
bara i en tävling som arrangören och intresserade företag efterfrågat kompletterade upplys-
ningar. Den sjätte slutsatsen blir därmed att inbjudan genererar ett tillräckligt bra besluts-
underlag för arrangören som tillgodoser deras informationsbehov. Det finns inga kritiska 
synpunkter från informanterna som att inbjudan ger alltför omfattande ansökningshand-
lingar, byråkratiserar tävlingar eller leder till ett onödigt ”pappersarbete”.  

 
•  Bedömningsprocessen: Arrangörernas urval av företag/team till markanvisningstävlingarna 

sker i en förenklad bedömningsprocess som har två tydliga skeden som följer på varandra. 
I det första skedet kontrolleras intresseanmälningarna utifrån ska-kraven i inbjudan. Däref-
ter följer ett andra skede där företagens meriter för uppgiften prövas mot utvärderingskrite-
rierna. Kriterierna i inbjudan ger arrangören ett stort handlingsutrymme vid valet av delta-
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gare. En sjunde slutsats är bedömningsprocessen på samma sätt som vid inbjudna arkitekt-
tävlingar i prekvalificeringen går från en kontroll av ”hårda” ska-krav till en värderande 
bedömning av ”mjukna” kvaliteter hos sökanden. Det är först senare i tävlingen som eko-
nomi i form av markpriser, byggrätt och byggkostnader fått genomslag och blir domineran-
de när vinnande förslag ska utses. En åttonde slutsats är att bedömningsprocessen uppvisar 
en påtagligt informell karaktär. Protokollen är mycket kortfattade. Det finns heller inga 
minnesanteckningar i kommunernas akter. En förklaring till den informella karaktären är 
det varit lätt att utse deltagare på grund av få ansökningar. Utvärderingsgrupperna har kla-
rat av urvalet på ett mötestillfälle. En andra kompletterande förklaring är att markanvis-
ningstävlingen saknar gemensamma tävlingsregler och extern kontroll. Urvalet framträder 
som en intern angelägenhet för grupp kommunala chefstjänstemän. Så är fallet även även 
om Nacka kommun tog hjälp av en extern konsult vid urvalet av företag till tävlingen. De 
externa juryledamöterna i Trelleborg utsågs efter det att arrangören utsett tävlingsteam. 

 
•  Medverkan i prekvalificeringen: Valet av deltagare till markanvisningstävlingarna i Dande-

ryd och Nacka baseras på en expertmodell. Det är experter vid fastighetskontor och exploa-
teringsavdelningar som har en ledande roll i markanvisningstävlingar. Den nionde slutsat-
sen är att markanvisningstävlingen flyttar över initiativet i stadsbyggandet till tjänstemän-
nen i den förvaltning som kontrollerar fastighetsresursen. Arkitekterna på stadsbyggnads-
kontoret får en stödjande funktion med uppgift att svara för detaljplaneringen av marken. 
Deltagandet från övriga förvaltningar i utvärderingsgrupperna är beroende av tävlingsupp-
giften. Trelleborg avviker genom politikernas medverkan i prekvalificeringen, som följer 
av kommittémodellen. Det är ett överraskande stort antal politiker i juryn. Sammansätt-
ningen av tävlingsteam varierar. Tävlingsteamen har i två av tre markanvisningstävlingar 
bestått av fastighetsföretag och arkitektkontor. I Danderyd är det enbart fastighetsföretag 
som skickat in intresseanmälningar. Arkitektkontoren är osynliggjorda i tävlingen. Slutsats 
nummer tio är att fastighetsföretagen har dominerande roll vid sammansättningen av täv-
lingsteam i markanvisningstävlingar. Det är också fastighetsföretaget som är avtalspart i de 
markanvisningsavtal som följer på tävlingen. Arkitekterna har inte en lika tydliga roll i 
markanvisningstävlingar, varken hos arrangören eller i tävlingsteamen.  

 
 • Erfarenheter från prekvalificeringen: Informanterna är nöjda med prekvalificeringen som 

metod för identifiering av lämpliga tävlingsteam. Det är en elfte slutsats. Inbjudan har re-
sulterat i ett informationsrikt beslutsunderlag. Det har gått snabbt och enkelt att utse kandi-
dater till markanvisningstävlingarna. Informanterna framför ingen självkritik mot sättet att 
bjuda in och peka ut deltagare. Den kritiska punkten ligger i byggsektorns bristande re-
spons på arrangörernas inbjudan. Informanterna är besvikna över att så få företag ansökte 
om prekvalificering. Det blev ingen större konkurrens om platser i tävlingarna. Den tolfte 
slutsatsen är att markanvisningstävlingar genererar mycket färre intresseanmälningar jäm-
fört med arkitekttävlingar. Förklaringen till det låga intresset från företagen finns sannolikt 
i sättet som arrangörerna bjuder in till prekvalificering. Små, nystartade lokala och region-
ala företag ser sig uppenbarligen som chanslösa och attraheras inte av inbjudan. Det är 
främst resursstarka nationella företag som kunnat bygga upp en portfölj med relevanta re-
ferensprojekt som skickar in intresseanmälningar. 
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Intervjuguide: Prekvalificering till (arkitekttävling resp markavisningstävling) 
 
Namn:  
 
Anonymitet (sätt ett kryss) 
[  ] ja, jag vill vara anonym 
[  ] nej, jag behöver inte vara anonym 
 
Personliga uppgifter (sätt ett kryss) 
[  ] Man 
[  ] Kvinna 
 
Ålder (sätt ett kryss) 
Din ålder 
[  ] yngre än 30 år 
[  ] 31- 40 år 
[  ] 41 - 50 år 
[  ] 51 – 60 år 
[  ] äldre än 60 år 
 
Profession /yrkestillhörighet (sätt ett kryss) 
[  ] Arkitekt 
[  ] Stadsplanerare/Samhällsplanerare 
[  ] Ingenjör 
[  ] Ekonom 
[  ] Jurist 
[  ] Vård/omsorg 
[  ] Annat 
 
Erfarenhet 
Antal år i yrket/befattningen 
[  ] 1- 5 år 
[  ] 5-10 år 
[  ] 10-20 år 
[  ] 20-30 år 
[  ] 31 år eller mer 
 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter (sätt högst två kryss) 
[  ] Arkitektur/byggnadsplanering 
[  ] Stadsplanering/samhällsplanering/detaljplanering 
[  ] Äldreomsorg/motsvarande 
[  ] Beställare/upphandlare 
[  ] Projektledare 
[  ] Avdelningschef/motsvarande 
[  ] Chef/stabsfunktion 
[  ] Annan 
 
 
 
 
 



Frågor om tävlingen till (namn)  
 
1) Tävlingen och tävlingsform 
Hur kom det sig att kommunen valde att arrangera en inbjuden tävling för nya bostäder 
(namn). Beskriv din minnesbild av bakgrunden till tävlingen och valet av tävlingsform (in-
bjuden tävling med intresseanmälan och prekvalificering). 
 
Svar: 
 
 
 
2) Utvärderingsgrupp – granskare av intresseanmälningarna 
Enligt underlaget till tävlingen skulle utvärderingen av intresseanmälningar göras en grupp 
med bland annat företrädare för stadsarkitekten och exploateringschefen m.m. Vem tillsatte 
granskningsgruppen? Hur bestämdes vilka personer som skulle bedöma företagens intresse-
anmälningar?  Hur kom det sig att du ingick i arbetsgruppen och att den sattes samman av 
flera personer, enligt din mening? 
 
Svar: 
 
 
 
3) Ska-kraven i inbjudan 
Enligt inbjudan ska kommunen brett bjuda in företag till tävlingen. Intresseanmälan ska inne-
hålla en presentation av det egna företaget, redovisning erfarenheter, ett generellt program för 
bostädernas utformning och gemensamma lokaler, gestaltningsidé, referenser och indikation 
på byggrättsvärde. Vem utarbetade inbjudan och bestämde innehållet? Beskriv din minnes-
bild av hur kraven i inbjudan togs fram och hur kommunens inbjudan marknadsfördes. 
 
Svar: 
 
 
 
4) Utvärderingskriterier för bedömning av intresseanmälningar 
Av underlaget till inbjudan framgår att kommun för avsikt att bland de inlämnade intressean-
mälningarna välja 3-6 företag till tävlingen. Men hur skulle intresseanmälningarna utvärderas, 
prioriteras och rangordnas? På vilken grund skulle företagen utses? Beskriv din minnesbild 
av hur de kriterier såg ut som låg till grund för urvalet av företag till tävlingen och redovisa 
hur du fick del av dessa utvärderingskriterier. 
 
Svar: 
 
 
 
5) Information i intresseanmälningar 
Valet av företag till tävlingen baserades på inlämnade intresseanmälningar. Fanns det några 
uppgifter i detta underlag som var särskilt viktiga för ditt val av företag till tävlingen? Besk-
riva den information som var viktigast för hur du valde företag tilltävlingen om nya bostä-
der? 
 



Svar: 
 
 
 
6) Antal tävlande, språk och eventuella prissummor/ersättningar 
Enligt inbjudan ska 3-6 företag utses till tävlingen. Vem bestämde detta? Varför 3-6 företag? 
Det finns inga uppgifter om tävlingsspråket. Varför? Kunde intresseanmälan vara på eng-
elska? Det står heller ingen om prissummor eller ersättning till de företag som ska leverera 
förslag till lösningar på tävlingsuppgiften. Hur kommer det sig? Beskriv din minnesbild av 
hur besluten växte fram i fråga om antal företag (5-6) som skulle bjudas in till tävlingen, 
eventuella synpunkter på tävlingsspråk och ekonomiska ersättningar till inbjudna företag 
för deras utveckling av förslag till nya bostäder? 
 
Svar: 
 
 
 
7) Kompletterande uppgifter om sökanden 
Fick du tillräcklig information om företagen via deras intresseanmälningar eller hade du be-
hov av kompletterande upplysningar? Tog du eller någon annan i utvärderingsgruppen kon-
takt med referenspersoner för få en bättre bild av kandidaterna? Förekom studiebesök eller 
andra externa kontakter med andra liknande företag? Beskriv ditt behov av upplysningar om 
kandidaterna och hur detta informationsbehov tillgodosågs vid valet av företag till tävling-
en. 
 
Svar: 
 
 
 
8) Urvalsprocessen  
Urvalsprocessen i tävlingar innehåller granskningar/utvärderingar av intresseanmälningar 
(ansökningshandlingar) på vägen till slutligt val av företag till tävlingsuppgiften. Beskriv din 
minnesbild av urvalsprocessen från den första granskningen av intresseanmälningar till 
slutligt val av företag till tävlingen. 
 
Svar: 
 
 
 
9) Det slutliga valet av tävlande - beslutsprincip 
Var det lätt/svårt att utse företag till tävlingen? Hur gick du/gruppen tillväga för att få en rätt-
visande bild av sökandens kvaliteter? Hade du/gruppen tillgång till någon form av anvisning 
för hur företagen och deras intresseanmälningar skulle bedömas?  Hur skulle du vilja besk-
riva den beslutsprincip, regel eller modell som du använde inför det slutliga valet av företag 
till tävlingen? 
 
Svar: 
 
 
 



10) Antal möte 
Hur många gånger behövde arbetsgruppen träffas för att komma fram till vilka företag/som 
skulle bjudas in till tävlingen? Redovisa din minnesbild av mötesverksamheten vid valet av 
företag till tävlingen. 
 
Svar: 
 
 
11) Överraskande 
En inbjudan till tävlingen kan antingen resultera i ett förväntat antal intresseanmälningar eller 
utmynna i ett oväntat svar från företagen branschen. Hur skulle du vilja beskriven företagens 
respons på kommunens inbjudan. Var det något som överraskade dig eller som du upplevde 
som ovanligt i processen från inbjudan till valet av företag till tävlingen? 
 
Beskriv: 
 
 
 
 
12) Erfarenheter 
Ser du dig som en erfaren bedömare av företag/team eller var det första gången som du fick 
möjlighet att välj ut kandidater till en tävling? Beskriv dina erfarenheter från medverkan i 
urval av kandidater/företag till tävlingar och byggnadsuppdrag. 
 
Svar: 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
Magnus Rönn 
08-790 85 65, 070-5516007 
E-post: magnus.ronn@arch.kth.se 
 




