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Abstract 

This paper aims to describe how a small developer can survive in a market dominated by a few large 

developers. Plan monopoly gives municipalities’ absolute right to control land use. This often results 

in lowered prioritizing of innovation and new thinking, in favor of larger projects which are 

characterized by monotonous design. 

We have investigated how municipalities in the Stockholm area perceive smaller developers by 

performing interviews with several development managers.  We have investigated what factors that 

plays a role when a developer wants to make his entrance into the market. Is the background just a 

complicated law to interpret, or is there any area where the municipalities can further assist small 

unproven developers? We have also interviewed some developers to understand what the reality 

looks like from their perspective. We will describe the problems they face and how they do when 

they compete against larger players. 

We have found that due to the fact that municipalities are bound to certain laws and regulations, 

they can’t adjust these to fit the small developer. They can however choose to divide the land area 

into smaller sizes which makes it possible for smaller developer to buy them.  

Another intriguing conclusion drawn from this study is that small developers tend to organize 

themselves into groups with other developers with similar size and condition. By joining together 

they become stronger financially and more competitive against larger developers, and hence get 

better options of buying land from the municipalities.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att redogöra för hur en liten byggherre kan överleva på en marknad som 

domineras av ett fåtal stora aktörer. Planmonopolet ger kommunerna absolut rätt att bestämma 

över markanvändningen. Detta resulterar allt för ofta i att innovation och nytänkande bortprioriteras 

till förmån för stora projekt präglade av monoton utformning.  

Vi har undersökt hur kommuner kring Stockholms stad ser på de små byggherrarna genom att utföra 

intervjuer med exploateringskontoren där vi går in på vilka faktorer som spelar roll när en mindre 

aktör vill göra entré på marknaden. Är bakgrunden bara en krånglig lagstiftning eller finns det 

utrymme från kommunernas sida att ytterligare underlätta för små obeprövade aktörer. Vi har även 

intervjuat några byggherrar för att förstå hur verkligheten ser ut ur deras perspektiv. Vi kommer 

beskriva de problem de möter samt hur de går tillväga när de tävlar mot större aktörer. 

Vi har funnit att på grund av det faktum att kommunerna är bundna till vissa lagar och regler, kan 

dessa inte justeras för att passa små byggherrar. Något som kommunerna kan tänka sig att göra är 

att dela upp landområdet i mindre storlekar, vilket gör det möjligt för mindre aktörer att köpa dem. 

En annan intressant slutsats från denna studie är att små byggherrar tenderar att organisera sig i 

grupper med andra byggherrar med liknande storlek och förutsättningar. Genom att gå samman blir 

de starkare ekonomiskt och mer konkurrenskraftigt gentemot större utvecklare, och därmed få 

bättre möjligheter att köpa mark från kommunerna. 
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Förord 

I och med denna magisteruppsats avslutar vi vår fem år långa civilingenjörsutbildning på KTH. Vi vill 

först och främst tacka vår handeledare professor Hans Lind som i ett tidigt skede visade intresse för 

vår problemformulering. Genom de frågor och resonemang som vi fört gemensamt, har vi lyft fram 

ett relativt outforskat område.   

Vi vill även tacka de kommunala exploateringschefer, byggherrar och representanter för Fastsam 

som ställt upp på intervjuer, utan dem har inte vi inte kunnat genomföra denna studie.   

 

Christofer Gleissman, Viktor Klint, Stockholm 2013 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det kommunala markägandet spelar en central roll för nybyggnationen av bostäder i Sverige. 

Planmonopolet ger kommunerna fullständig rätt att bestämma över vad, vem och var det skall 

byggas. Hela 75 % av kommunerna äger delar av den mark som är aktuell för planerade och 

pågående bostadsprojekt (Boverket, 2012).  

Kommunernas roll har emellertid gått från att vara agerande och styrande i efterkrigstidens 

byggboom till att vara mer reglerande, till förmån för ett allt större antal privata aktörer. Mark i 

stadsbebyggelse är en unik resurs i den mån att dess utbud inte kan ökas vid ökad efterfrågan. Detta 

gör att markanvändningen är väldigt reglerad, främst i Plan- & Bygglagen samt Miljöbalken. Sedan 

tillkommer en offentlig plan – och tillståndsprocess som ofta är tidskrävande och väldigt krånglig.  

Som mindre privat byggherre finns två vägar att gå då man vill erhålla mark för bostadsprojekt. Det 

första alternativet är att själv driva markplaner. Problemet är att det inte finns något kommunalt 

eller nationellt markanvisningssystem, varje fall behandlas individuellt, vilket leder till en väldigt stor 

risk, utan garanti för ett positivt utfall. Den befintliga detaljplaneprocessen har länge legat i fokus för 

debatt och missnöjet är stort över komplexiteten och trögheten som processen präglas av. I princip 

har grundstommen för det Svenska plan – och tillståndssystemet inte ändrats sedan 1931 års 

stadsplanelag. Dock har plan – och byggverksamheten förändrats avsevärt och man kan se en 

förskjutning i plansystemet. Utvecklingen visar att Detaljplanen, som förr var en plan för framtida 

bebyggelse, nu har övergått till att bli en slags första tillståndsprövning i konkreta projekt. Denna 

måste sedan följas upp av ytterligare en prövning i form av bygglov (Caesar et al., 2012). 

Det andra alternativet är att köpa färdiga byggrätter, av kommuner eller större aktörer som ofta äger 

marklager. Bakom dessa försäljningar ligger många år av utdragna kostnadsintensiva förhandlingar 

vilket minskar den ekonomiska hävstången i och med att färdigprocessad mark blir dyrare.  

Att belysa de problem som den lille byggherren ställs inför har inte studerats ur ett akademiskt 

perspektiv i allt för stor utsträckning tidigare. Orsaken kan vara att det saknas drivande huvudaktörer 

som beställer undersökningar i syfte att stärka deras röster i debatten. Vi har valt att lyfta fram detta 

problem ur den lille byggherrens perspektiv för att få en ökad förståelse för de utmaningar som 

mindre aktörer ställs inför, samt att få en ökad inblick i de samhällsekonomiska effekterna som 

uppstår när en grupp företag missgynnas, men också för att förstå kommunernas val och agerande. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
Denna masteruppsats har för avsikt att kartlägga hur den lille byggherren måste gå tillväga för att 

komma över kommunal mark. Genom intervjuer fås en inblick i hur det är att vara en liten aktör på 

marknaden samt vilka problem och utmaningar man ställs inför. Man möter även problemet ur 

kommunernas perspektiv i syfte att öka förståelsen inför deras agerande. Det har inte gjorts några 

större studier i det specifika ämnet tidigare, varken den lille byggherrens situation eller huruvida 

kommunens agerande påverkar den dennes möjlighet att köpa kommunal mark. 
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1.3 Begränsningar 
Vi kommer inte att kartlägga planprocessen eller dess uppenbara brister i denna masteruppsats. 

Fokus kommer enbart ligga på de små byggherrarna då studien inte är tillämpbar på större aktörer 

som har helt andra förutsättningar och möjligheter.  

Vi har även begränsat oss till Stockholms bostadsmarknad och valt att inte undersöka andra delar av 

landet eller den kommersiella marknaden. I den mån vi presenterar uppkomsten av organiserade 

grupperingar av små aktörer, har vi inte gjort någon fortsatt jämförelse mot de större aktörerna. Här 

finns utrymme till att undersöka dess ekonomiska, byggtekniska och logistiska för – och nackdelar 

jämfört med ett enda stort byggföretag. 
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2 Metod 
Empirin i denna masteruppsats baseras på en kvalitativ undersökning. Intervjuer har gjorts både från 

kommunernas och från ”den lille byggherrens” perspektiv. Då vi av olika anledningar valt att inte 

renodlat belysa planprocessens uppenbara brister och behov av reformering, kom vårt 

forskningsområde att te sig smalare samt med färre sekundära källor i form av tidigare gjorda 

studier. Att belysa problemen som den ”lille byggherren” ställs inför vid sökande efter mark ger en 

intressant vinkling på den debatt som pågår om planprocessen, men det ställer också högre krav på 

att studien i större omfattning baseras på primära källor.  

Av praktiska skäl har vi valt att begränsa oss till Stockholms län. Två olika frågeformulär, dels riktat 

mot kommunerna och dels mot byggherrarna, har på förhand utarbetats med hjälp av professor 

Hans Lind, vid KTH. Den information vi har samlat in presenteras i löpande i form av interjuver som 

sedan behandlas i analysen. Vi har även intervjuat en gruppering av små byggherrar som uppstått 

som en direkt följd av den svåra situation mindre aktörer ställs inför.  

2.1 Kommuner 
I Stockholms län finns det 27 kommuner, vi kontaktade 15 av dessa och fick svar från 10. För att göra 

studien så relevant som möjligt valde vi medvetet ut kranskommuner till stockholmstad, där marken 

är billigare och mer lättåtkomlig. Det är här ”den lille byggherren” främst är aktiv, inte i de centralare 

delarna av länet där de större aktörerna tävlar om den dyrare marken. 

Intervjuerna har baserats på ett antal frågor som har legat till grund för att utvärdera relationen 

mellan kommuner och små byggherrar samt att försöka kartlägga respektive förhållningssätt de har 

till varandra. Intervjuerna har till största delen gjorts muntligt på plats i kommunerna. Två av tio 

intervjuade kommuner valde att besvara frågorna skriftligt via mail. Alla kommuner har ställts inför 

samma frågor och har inledningsvis fått veta att materialet kommer att presenteras anonymt i 

studien. Vi tror att detta tillvägagångssätt har gett oss ärligare och där med intressantare svar. 

2.2 Byggherrar 
Utbudet av mindre byggherrar var smalare, vi intervjuade 3 företag. Även här ställdes de inför 

samma frågor och fick också veta att materialet skulle presenteras anonymt i studien. 

Urvalskriterierna baserades på byggherrens storlek snarare än på dess geografiska placering. 

Gemensamt var att alla byggherrar var aktiva över i stort sett hela Stockholms län och att de enbart 

bygger bostäder. Svaren var slående enhetliga, av den anledningen valde vi att inte intervjua fler 

byggherrar då vi inte tror det skulle bidra till studiens resultat. 

2.3 Fastsam 
Vi fick även privilegiet att intervjua en av anstiftarna till föreningen Fastsam, som består av ett 20-tal 

mindre byggherrar och fastighetsägare i Storstockholm. Intervjun var muntlig och kommer att 

presenteras anonymt i studien. Här fokuserade vi på orsakerna till föreningens bildande samt vilka 

möjligheter de har att som grupp få delta i större projekt, där små aktörer annars skulle vara 

otänkbart. 

När denna uppsats skrevs, var Fastsam i sin linda. Det saknades därmed information om föreningen, 

varvid intervjun utmynnade i en öppen diskussion av explorativ natur för att vi skulle få en djupare 

förståelse för föreningens avsikter. 
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3 Teori  

3.1 Centrala begrepp  
För att överskådliggöra upprepade begrepp som återkommer frekvent i uppsatsen har vi valt att 

definiera dessa i detta avsnitt.  

3.1.1 Den lille byggherren 

Vi har valt att definiera ”den lille byggherren” som en liten aktör med begränsade ekonomiska 

resurser och en genomsnittlig årsproduktion av max 50 stycken bostäder. 

3.1.2 Markanvisning 

Begreppet markanvisning indikerar att mark överförs, liksom snarlika benämningar såsom 

markfördelning, marktilldelning, markreservation, preliminär markanvisning etc. Detta kan lätt 

föranleda misstolkning, då det oftast i praktiken inte sker en reell överföring av mark i samband med 

själva markanvisningen. Benämningen är istället en ensamrätt för byggherren att under en viss tid 

och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra 

bostadsbebyggelse i ett senare skede (Caesar et al., 2012). Att begreppet markanvisning är det mest 

förekommande och användbara begreppet bland de olika benämningarna kan härledas av de tre 

största kommunernas definitioner av markanvisning: 

1. ”En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med 

staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan 

exploatering inom ett visst markområde som staden äger…” (Stockholm Stad). 

2. ”En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna 

villkor, få förhandla med staden om förutsättningar för genomförande av ny 

bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger…” (Göteborgs Stad). 

3. ”En markanvisning innebär rätt för en intressent att under begränsad tidsperiod, med vissa i 

förväg givna förutsättningar, få arbeta med att utveckla projekt inom ett avgränsat 

område…” (Malmö Stad). 

Författarna till ovannämnda ESO-rapport har valt att definiera en markanvisning på följande sätt: ”En 

markanvisning är en ensamrätt att, under viss tid, förhandla med en kommun om att förvärva 

kommunal mark för bebyggelse, och att genomföra avsedd bebyggelse.” En given förutsättning i 

markanvisningen är således byggherrens ensamrätt att förhandla med kommunen. Denna ensamrätt 

ger byggherren dels andrum för att inte någon konkurrenssituation uppkommer mellan byggherren 

och andra intressenter, dels att kommunen har ett initialt intresse av att projektet genomförs. 

Markanvisningen har som mål att leda fram till en detaljplan och en marköverföring där 

förhandlingssyftet har till uppgift att frambringa ett bebyggelseprojekt där bägge parterna är nöjda 

och överens över priset (Cesar et al., 2012). 

Som tidigare nämnt är markanvisningen normalt tidsbegränsad. När tiden har löpt ut för anvisningen 

är inte kommunen längre bunden, vilket kan jämföras med 4 kap. 4§ JB där regler om att ett löfte om 

att sälja mark inte är giltigt mer än två år. Därefter kan kommunen initiera en ny markanvisning. En 

viktig fråga som bör uppmärksammas gällande markanvisning, är byggherrens optionsrätt att inte 

fullfölja förvärvet. Här väcks flera nya frågor som bör understrykas. Dels kan optionsrätten för 

byggherren leda till optionsdriven prisbild, dels är det normalt inte kopplat till ersättnings- och/eller 

skadeståndsansvar från kommunens sida (bortsett från utredningskostnader som åligger 
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byggherren).  Kommunen saknar i sin tur formell skyldighet att fullfölja markanvisningen. Det är 

nämligen kommunen som upprättar detaljplan och måste således följa de regler som PBL föreskriver. 

Dock torde det ligga i kommunens intresse att genomföra förvärvet då kommunen har beslutat om 

själva markanvisningen. En avbruten markanvisning kan leda till negativa konsekvenser för 

byggherren då detta uppenbarligen kan försämra parternas relation (Cesar et al., 2012). 

3.1.3 Kriterier vid val av byggherre 

Vid en markanvisning tecknas ett inledande avtal, markanvisningsavtal, mellan byggherren och 

kommunen. Avtalet anvisar kommunens bekräftelse om valet av byggherre, samtidigt som 

byggherren har accepterat kommunens generella villkor för markanvisningen. Utöver generella 

villkor innehåller markanvisningsavtalet specifika villkor som är skräddarsydda till respektive 

byggprojekt, exempelvis vilken byggteknik som ska användas, arkitekturprogram etc.  

De generella villkoren framställs oftast i politiskt antagna skrifter, s.k. markanvisningspolicys. Policyn 

reglerar normalt sett generella villkor som bland annat bestämmer markanvisningens 

tidsbegränsning där huvudregeln följer av 4 kap. 4 § J, som beskriver att återköp görs efter 2 år om 

inget annat anges. Samtidigt kan ytterligare begräsningar göras enligt överenskommelse mellan 

parterna. Dessutom reglerar policyn kommunens förutsättningar att återta markanvisningen inom 

tidsbegränsningen samt möjligheten för byggherren att överlåta markanvisningen. 

Vidare diskuterar författarna om formella och informella kriterier som kommuner använder för att 

tilldela intressenter markanvisningar. Formella kriterier framgår oftast i markanvisningspolicyn. Bland 

de formella kriterierna är byggherrens ekonomiska möjlighet att genomföra byggprojektet av särskild 

vikt. Dessutom ska byggherren uppfylla olika miljö- och kvalitetsbeskrivningar där tidigare referenser 

inom ramen för gamla projekt kan komma att vägas in. Som en del av kommunens arbete görs en 

bakgrundskontroll på byggherren där misskötsel vid tidigare markanvisningar, outnyttjade byggrätter 

eller hur stort det totala markinnehavet är, kan komma att spela en avgörande roll för valet av 

byggherre. För att främja konkurrensen, för kommunen ett register över vilka byggherrar som har 

tilldelats mark och vilka som har ansökt om markanvisning. 

De informella kriterierna är implicita, dvs. till skillnad från de formella, framgår de inte direkt av 

kommunala handlingar. Många erfarna byggherrar är oftast medvetna om dessa informella kriterier. 

Det kan t.ex. röra sig om hur man inleder en affärsrelation med kommunen, där byggherren 

förväntas acceptera mindre attraktiva markanvisningar som objektivt sett kan anses vara en dålig 

affär, för att i det långa loppet arbeta fram en långsiktig affärsrelation och på så sätt erhålla 

förmånligare markanvisningar i framtiden. Ytterligare ett informellt kriterium kan vara 

ansvarstagande från byggherrarna att uppföra nya bostäder vid en lågkonjunktur. En fråga som väcks 

är hur nya och oerfarna byggherrar kan drabbas, eftersom att de inte besitter samma vitala kunskap 

som mer erfarna byggherrar.  Det torde således vara till nackdel för oerfarna byggherrar att man inte 

är lika införstådd med vad som kan anses vara branschpraxis eller kutym. Självfallet bör även den 

oerfarna byggherres ekonomiska situation ses i ljuset av till vilka affärer som ska ingås för att det ska 

vara ekonomiskt hållbart. Alla bebyggelseprojekt är inte direkt lämpade för alla byggherrar (Cesar et 

al., 2012). 

3.1.4 Markanvisningsmetoder 

Det finns tre övergripande metoder som används vid fördelning av markanvisningar, nämligen 

direktanvisning, anbudsanvisning och tävlingsanvisning. Det skiljer sig från kommun till kommun 
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vilken metod som används, samtidigt som den ena metoden är bättre lämpad än den andra vid en 

viss specifik situation. Överlag är det jämnt fördelat. Det finns inga direkta lagregler för 

markanvisningar, vilket ger kommunerna ett stort utrymme att utforma egna förutsättningar som är 

bäst lämpade efter respektive kommuns förutsättningar efter respektive byggprojekt. 

3.1.4.1 Direktanvisningar 

En form av direktanvisning är de markanvisningar som sker utan någon form av uttrycklig jämförelse 

mellan byggherrar. Direktanvisningar kan förekomma i olika former, likt anbudsanvisningar. 

Kommunen kan vid mindre attraktiva projekt ta direkt kontakt med en byggherre för att undersöka 

om ett intresse föreligger för markanvisningen. Kommunen kan även erbjuda byggherrar att anmäla 

intresse om direktanvisning för områden som kommunen på förhand har pekat ut som lämpliga 

genom t.ex. specifika områdesprogram eller översiktsplan. I andra fall kan byggherren själv söka upp 

lämplig kommunal mark och utforma ett förslag för området. Om kommunen bedömer att förslaget 

är genomförbart, inleds en prisförhandling. Nås en överenskommelse mellan parterna, tilldelas 

byggherren en markanvisning för det föreslagna området. Tidpunkten för när en prisförhandling 

inleds, kan utgöra en risk både för kommunen och för byggherren vid tillfällen när kommuner väljer 

att värdera marken först efter att markanvisningen har tilldelats. Som en effekt kan det i detta fall 

leda till att kommunen tvingas acceptera ett lågt bud för att inte sitta med en outnyttjad detaljplan. 

Samtidigt kan det leda till att byggherren försätts i samma typ av situation, dvs. tvingas acceptera ett 

högre pris. Det gäller framför allt vid typsituationer då alltför stora kostnader har lagts ned vid 

detaljplaneprocessen där man beräknar att det inte går att återlämna markanvisningen (Cesar et al., 

2012). 

3.1.4.2 Anbudsanvisningar 

För att tilldela markanvisningar är anbudsanvisning en metod där enbart betalningsviljan avgör. För 

att kunna delta och konkurrera med andra intressenter i en anbudsauktion, krävs en ekonomisk och 

teknisk kompetens för det aktuella bebyggelseprojektet. Förutsättningarna för en anbudsanvisning är 

dels ett inledande intresse från två eller flera byggherrar att uppbära mark, dels kommunens kriterier 

för hur bedömningen av byggherrarnas anbud ska ske. Det finns tre generella kriterier för hur 

bedömningen ska urskiljas, nämligen byggherrens betalningsvilja, bebyggelseutformningen samt när 

markpriset är fast där andra parametrar blir av särskild vikt. Med byggherrens betalningsvilja förstås 

helt enkelt som högst pris tilldelas anvisningen. Enligt författarna av ESO-rapporten är det vanligaste 

tillvägagångssättet av bedömningen vid anbudsvisning en kombination av samtliga tre kriterier, vilket 

grundas på en empirisk undersökning. Med det sagt är det inte uteslutet att anbudsanvisningen sker i 

flera etapper. Detta medför ett kostnadseffektivt system vars mål är att gallra ut de bäst lämpade 

förslagen för att slutligen utse en auktionsvinnare av markanvisningen, vilket är vanligt 

förekommande (Cesar et al., 2012). 

3.1.4.3 Tävlingsanvisninar 

Den tredje metoden som kommuner använder sig av vid markanvisningar är tävlingsanvisning. Denna 

metod skiljer sig från kommun till kommun, men grundtanken är den samma, att varje intressent, 

oavsett storlek, skall presentera ett tävlingsbidrag. Detta ter sig oftast i form ut av ett konkret förslag 

på färdigt projekt för området i fråga. Sedan väljer kommunerna det enligt dem, bästa lämpade 

tävlingsbidraget. Vad som styr valet varierar, det kan primärt handla om områdets utformning men 

oftast handlar det om en ren budgivning där högsta anbud accepteras. Denna process är väldigt dyr 

och arbetskrävande, det är inte ovanligt att ett tävlingsbidrag kostar över en miljon kronor att ta 
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fram och tar mer än ett år att sammanställa. Detta gör att många mindre byggherrar varken har 

kapacitet eller har råd att delta. Ett annat vanligt problem som dessa tävlingar präglas av är att de 

resterande byggherrarna, de som inte vann, aldrig får någon förklaring till varför de valdes bort. De 

skulle behöva feedback på sina tävlingsbidrag för att kunna förbättra sina produkter. Det kan 

dessutom uppfattas som lite tröstlöst att lägga ner så pass mycket pengar och jobb på ett projekt och 

sedan inte få veta varför man inte valdes.   

3.1.5 Planmonopolet 

Planmonopolet i Sverige är en stadga som har sin härkomst från år 1874. Ursprungligen var den till 

för att säkra byggnader mot bränder och möjligheten att släcka dem. Det gjordes genom att skapa så 

kallade brandgator, breda stora gator med tillhörande gröna stråk och öppna ytor. Genom åren har 

planmonopolet utvecklats till något som idag låter kommunerna inneha ansvaret för utformningen 

av kommunens egna mark. Det innebär att kommunen kan bestämma hur områden skall bebyggas 

med avseende både på utformning och tidpunkt. På Boverkets hemsida beskriver de planmonopolets 

framkomst, vilket är att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads villkor”. 

Kommunerna i Sverige idag bestämmer var, när, hur planläggningen skall äga rum. Aktörerna måste 

anpassa sig efter vad kommunerna har för avsikt med markanvändandet (Boverket). 

3.2 Litteraturstudie 

3.2.1 Små byggherrar i USA 

I en forskningsstudie i USA (Psilander, 2000), undersöker hur en liten entreprenör arbetar för att 

bebygga fastigheter och om dess tillvägagångssätt är applicerbart på den svenska marknaden. I USA 

ser kommunerna det som mer naturligt att privata aktörer utformar ny markanvändning, samt att 

den politiska besluts process är mer en folkopinion, där entreprenören kan göra en folkundersökning 

om hur det förslaget till ny markanvändning kommer set ut, för att sedan ta denna undersökning till 

den beslutande kommunala ledningen för att få tillstånd till att bebygga det givna förslaget. Till 

skillnad från den svenska processen där kommunerna har den bestämmande makten och avgör själv, 

utan större inflytande från medborgarna i samhället, hur markanvändningen skall se ut. Sedan 1950-

talet har kommunerna varit den största uppköparen av mark för att själva kunna bestämma och 

trygga bostadsförsörjningen. Ända fram tills då denna forskning gjordes år 2000 så ansågs det inte 

aktuellt för en byggherre att förvärva råmark, på grund av starka lagar i Sverige så har kommunerna 

mera makt än USA om användandet av marken, varpå risken med att köpa råmark blir helt enkelt för 

stor för att det skulle vara lönsamt. Denna studie menar att det inte lönar sig att köpa och 

processerna råmark för entreprenören, samt att arbeta med en folkopinion är inte lika vidtaget som i 

USA.  

Psilander har också gjort ytterligare en studie ”hur små byggherrar lyckas” (Psilander, 2004). Denna 

studie framhäver den lille byggherren med dess kvalitéer och svårigheter som är förknippade just 

med dem och ofta hänvisar han till sin förra studie från USA för att kunna få en bättre uppfattning 

hur dessa små företag i Sverige arbetar. Där framgick det bland annat att antalet små aktörer i 

Sverige är väldigt låga, vilket inte skapar någon direkt konkurrens, som är en av de viktigaste drivande 

krafterna till effektiviseringar och produktutveckling, tillskillnad från USA där konkurrensen hos 

byggherrarna upplevs som knivskarp. En markant skillnad mellan Sverige och USA är 

finansieringsfrågor, markanvisningar och planfrågor är generellt sätt enklare i USA som gör att mer 

fokuseras kan läggas på projektet för att övervaka kostnaderna. Resultatet av det är att byggherrar i 
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USA kan med fördel ta sig an stora projekt och ändå vara kostnadseffektiva som mäter sig mot den 

bästa svenska byggherren. Något som Sverige och USA hade gemensamt var förmågan för små 

byggföretag att kunna anpassa sig efter problemen vart efter dem kommer var enklare, än hos ett 

stort företag. Förmågan att anpassa sig var också kopplat till avståndet byggherren befanns sig från 

själva projektområdet, rent geografiskt, där det är enklare och effektivare att bygga om man befann 

sig nära. Markfrågan enligt vad författaren kommit fram till är det enda som utgör den egentliga 

risken för en liten byggherre. Kostnaden kring momenten planering, idéer och projektering anses 

vara rimliga och kan avbrytas utan större konsekvenser, tillskillnad från marken som är en betydligt 

tyngre post för en liten byggherre. I undersökningen visas det av de byggherrar som var intervjuade 

så upplever de att det är mycket svårt att köpa planlagd mark. Jämfört med USA så köper en 

amerikansk byggherre ofta mark som inte redan planlagd mark, eftersom de misstror 

myndigheternas förmåga att anpassa den marken enligt vad konsumenterna vill ha. De anser sig 

kunna det bättre själva, för att i sin tur visa upp deras version till myndigheterna av detaljplan för 

området som är bäst. Men det förutsätter att det finns en fungerande marknad för handel av råmark, 

vilket det inte gör i Sverige. Så i Sverige köper man det man kan få och gör det bästa utav det.  

3.2.2 Herren på Täppan 

I rapporten Herren på täppan (Cesar et al., 2012) är ”dels att redovisa hur kommunernas försäljning 

av mark för bostadsbebyggelse genomförs, dels ge förslag på hur ett markanvisningssystem bör 

utformas”. I sjätte kapitlet (6.3, sid 98) diskuteras underlättande åtgärder för att nya och/eller små 

byggherrar skall kunna slå sig in på marknaden. De tre huvudpunkter som tas upp är;  

 Riktade direkt anvisningar 

 Kvotering så att enbart nya/mindre byggherrar får delta i vissa anbudsanvisningar 

 Att särskilt avgränsade områden planeras med få bostäder så att även mindre byggherrar kan 

åta sig projekt. Dessa markanvisningar kan därefter fördelas mellan mindre etablerade och 

oetablerade byggherrar i enlighet med första punkten eller via anbud. 

Dessa tre förslag kan sammanfattas till idén att om man kan anpassa vissa projekt och utforma dem 

så att de passar just mindre byggherrar, bör förfarandet rimligen användas. Kvotering ses inte som en 

optimal lösning då det kan leda till juridiska komplikationer. Direkt anvisningar till nya mindre aktörer 

är en formellt enklare väg och bör därför föredras. Avslutningsvis kan man konstatera att om man 

varierar omfattningen på markanvisningarna inom en kommun eller ett exploateringsområde så 

skapar det i praktiken olika marknader för anvisningarna. Detta förklaras med att mindre byggherrar 

troligtvis söker omfångsmässigt små anvisningar och större byggherrar antagligen söker 

omfångsmässigt stora anvisningar.  

Vidare diskuteras ett viktigt kärnproblem gällande små byggherrars möjlighet att ta sig in på 

marknaden. Enligt de flesta kommuners markanvisningssystem får byggherren själv stå för 

kostnaderna som uppstår i ett projekts initiala skede för planering och utredningar. Kommunerna 

kompenserar normalt inte byggherren för ”förgävesprojektering” som uppstår om beslutet 

överklagas och stoppas. Eller om den politiska processen gör att projektet tar orimligt lång tid. För 

små byggherrar innebär osäkerheten i projektet stora problem om de tagit på sig relativt stora 

kostnader i tidigt ett skede. Man skulle kunna tolka det som ett slaggs dubbla risktagande, ”kommer 

projektet bli lönsamt” och ”kommer projektet ens bli av”. Kombineras detta med små aktörer som 

ofta har en begränsad ekonomi är det uppenbart att bostadsbyggandet hämmas. Här ger författarna 
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ett intressant lösningsförslag som i praktiken innebär en riskförskjutning från byggherren till 

kommunen. Kommunerna skulle kunna öka de små byggherrarnas förutsättningar genom att själva 

stå för en del av den ekonomiska planerings-och utredningsrisken och/eller att de betalas av 

byggherren den dagen projektet verkligen blir av. Kommunen ligger ut med pengarna tills projektet 

blir en realitet.  

Ett annat förslag som tas upp är att kommunerna skulle kunna upprätta mer flexibla planer för 

enklare typ av bebyggelse, t.ex. villor/radhus, och vänta med markanvisningen till 

detaljplaneprocessens slutskede.   

3.2.2.1 Prissättning av kommunens tillgångar 

I det här avsnittet diskuteras markanvisningssystemets för- och nackdelar, vilka problem som kan 

uppkomma för både kommuner och intressenter med det nuvarande systemet. Samt om det finns 

kritik som kan framföras och i sådana fall, bör den uppmärksammas mera?  

Ett problem som bör upplysas är prissättningen av kommunala tillgångar, i det här fallet den 

kommunala marken. Finns det rimliga prissättnings principer som kommuner följer vid värdering av 

marktillgångar? Enligt lag får en kommun inte sälja eller skänka sina tillgångar till ett pris som 

understiger marknadsvärde till fysiska eller juridiska personer. Vid t.ex. direktanvisning av mark, ska 

markanvisningar enligt de gällande EU-harmoniserade reglerna, om inte marken auktioneras, 

värderas från en oberoende källa och priset ska sättas lika med marknadsvärdet. En naturlig 

följdfråga blir således hur marknadsvärdet tolkas i olika situationer? Marknadspris enligt 

nationalekonomisk definition är det pris där utbudet möter efterfrågan under en viss tidsperiod. 

Marknadspriset är ett uttryck för varans eller tjänstens marknadsvärde (Axelsson et al., 1998). Denna 

definition ger inte en helt rättvisande bild vid exempelvis där ett begränsat antal potentiella köpare 

är intresserade av samma objekt. Om marknadspriset är x och betalningsviljan bland byggherrarna är 

mellan 5 och -5 av marknadspriset x, innebär det att allt som hamnar inom intervallet x och x+5 

uppfyller kravet på att vara ett marknadspris. Det slutliga priset beror på flera faktorer, exempelvis 

på vilket sätt objektet säljs. Säljs objektet på en öppen auktion, bjuds ingångspriset över tills det bara 

finns en köpare kvar (Cesar et al., 2012).  

En annan faktor är säljarens, kommunens, kunskap och förhandlingsteknik. Om säljaren gör sig 

trovärdig att marknadspriset (jämviktspriset?) är högre än det faktiska priset är, kommer köparen att 

acceptera priset och slutligen betala för det högre priset. Detsamma torde gälla för köparna, 

byggherrarna.  

Om samma villkor som i ovanstående typfall gäller, dvs. öppen auktionsform, men justeras till att det 

upplåts flera likvärdiga tomter i ett område, vilka problem ställs aktörerna mot då? Hur byggherrarna 

lämnar sina bud är av särskild vikt. Om alla byggherrar lämnar slutna bud där de som har vunnit 

respektive auktion, kommer priset hamna strax under den maximala betalningsviljan. Auktioneras 

däremot tillgången genom att varje intressent betalar var för sig, kan det innebära att priset blir 

högre än marknadspriset. Detta kan medföra en snedvriden prissättning då företagen i sig kanske 

accepterar priset pga. brist på markalternativ. Dessutom kan en viss förskjutning av kvalitén 

förekomma, då företagen drivs av lönsamhet, dvs. företagen sänker arbetsprestationen för att öka 

avkastningen på projektet. Samtidigt som att kommunen tar en risk för bristen på kvalitén. 
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Vad vi kan se är att det finns flera olika tillvägagångssätt till hur kommunen och byggherrarna 

kommer fram till marknadspriset. Slutsatsen av det anförda är att det inte finns en entydig tolkning 

på vad som är marknadsvärde eller marknadspris där marknaden består av ett fåtal objekt och 

aktörer. Vidare kan en prissättning där kommunen maximerar intäkter från markanvisningar, 

föranleda till ett riskfyllt projekt. 

3.2.2.2 Vilka krav bör ställas för ett välfungerande markanvisningssystem? 

Författarna anser att markanvisningssystemet bör uppfylla sju kriterier, nämligen: 

I. Kommunen bör ha möjligheten att gynna byggherrar som sedan tidigare har fått gott omdöme 

med att erbjuda nya markanvisningar på rimliga villkor, där lojalitet mellan de redan etablerade 

parterna väger tyngre än okunniga och ansvarslösa aktörer som försöker bjuda över och 

konkurrera.    

II. Främja innovativa lösningar gällande bygge på kommunal mark. Lyckas byggherren förmå 

kommunen att bli tilldelad marken genom goda idéer och entreprenörskap, bör kommunen 

kunna erbjuda samma byggherre en direktanvisning och inte riskera att byggherren blir 

utkonkurrerad genom att en annan intressent blir tilldelad marken genom exempelvis 

auktionsförfarande. 

III. Tydliga riktlinjer för etableringsmöjligheter för nya aktörer på marknaden, vilket även innefattar 

lokala aktörer. 

IV. Markanvisningssystemet bör främja långsiktig konkurrens på marknaden. Här bör kommunen ha 

i åtanke vilka effekter markanvisningen ger företaget att vara verksamma på marknaden i 

framtiden.   

V. Tydliga riktlinjer för små aktörer där möjlighet ges till aktörerna att få markanvisningar. 

VI. Uteslutning av byggherre bör inte kunna medges helt om byggherren uppfyller förutbestämt 

kompetenskrav. Det kan exempelvis gälla när byggherren har fått ett oförtjänt dåligt rykte. 

Således torde en anbudsanvisning ligga när till hands där alla får delta i auktionen och enbart 

aktörens betalningsvilja bör vara av betydelse.  

VII. En mera transparent informationssamling kring beslut och motiv om byggherrarna bör 

förekomma. Eventuellt föra ett register där omdömen samlas om varför en byggherre förtjänar 

markanvisningen eller helt enkelt om byggherren är olämplig. 

3.2.2.3 Brister i det nuvarande markanvisningssystemet 

Att det finns synpunkter på hur tillvägagångssättet borde fortlöpa, går givetvis att diskutera i all 

oändlighet. Vad som däremot går att göra en snävare bedömning av är vad som bör ses som otillåtna 

krav i ett markanvisningssystem. Hur kommuner gör sina bedömningar i tillsättning av en viss 

byggherre, avslöjas sällan i markanvisningspolicys och andra styrdokument för markanvändningen. 

Från ett konkurrensperspektiv går det även att diskutera och kritisera när kommunen belönar den 

byggherren som förväntas acceptera en mindre attraktiv markanvisning för att senare erhålla ett 

fördelaktigare projekt. Som tidigare nämnt utesluts vissa aktörer vid förekommande situation. Dels 

förutsätter det att byggherren klarar av ett lägre avkastningskrav vid det första projektet, dels från 

ett konkurrenshänseende blir det svårare för nya aktörer att slå sig in på marknaden när den 

fördelaktiga markanvisningen redan är implicit tilldelad. Givetvis finns det inga garantier att just 

detta objekt kommer att tilldelas denna aktör som har valt att investera i projektet där avkastningen 

är betydligt lägre. En uppfattning där konsensus råder bland författarna, sett från ett ekonomiskt 

perspektiv, är att varje objekt bör värderas från fall till fall och inte genom korssubsidiering, dvs. 
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vinster från lönsamma projekt förs över till olönsamma. Huvudansvaret bör därför åläggas på 

kommunen på så sätt att potentiella byggherrar blir mera intresserad av att investera och bygga på 

mindre attraktiva områden.  

3.2.3 En effektivare plan 

I en artikel (Fastighetssverige, 2013), behandlas betänkandet ”En effektivare plan- och 

bygglovsprocess SOU 2013:34”. Utredningen behandlade bland annat förutsättningarna för att 

förenkla och förkorta plan- och byggprocessen. En uppenbar utgångspunkt för utredningen är att det 

behövs byggas fler bostäder. En viktig markering är att utredningen föreslår att bostadsförsörjning 

skrivs in som ett allmänt intresse i PBL. Detta kan förbättra samarbetet mellan kommuner och, 

kanske än viktigare, möjliggöra för regeringen att tvinga en kommun att ta fram en detaljplan för 

bostäder. 

Ett av de viktigaste förslagen, som skulle kunna få stor betydelse för mindre byggherrar, är att det 

skall vara tillräckligt med antingen bygglov eller detaljplan för att initierar ett projekt. Detta till 

skillnad från dagens system som kräver båda delarna. Vid mindre projekt skall, enligt utredningen, en 

bygglovsprövning göras direkt mot områdesplanen. Krav på detaljplan skall vara förbehållet mer 

komplicerade projekt. Föreningen fastighetsägarna har i en snabb kommentar (Fastighetssverige, 

2013) utryckt sig positivt till förslagen. De anser att förslaget att slopa kravet på både detaljplan och 

bygglov är viktigt för att minska tidsåtgången i den idag omfattande planprocessen. Detta kommer 

att göra det enklare att bygga. 

Enligt förslaget skall de icke-obligatoriska planbestämmelserna gradvis fasas ut från de äldre 

detaljplanerna. Istället införs en bestämmelse med syftet att tillståndet att bygga styr av hur den 

övriga bebyggelsen i området ser ut. Samtidigt skall det bli enklare för en fastighetsägare att göra 

om- och tillbyggnader. Listan över bygglovsbefriade åtgärder för små fastigheter skall utökas.     

En annan del av förslaget syftar till förbättra handläggningen i kommunerna. Flera förslag skall 

medföra ökad flexibilitet i kommunernas hantering av detaljplaner, genom att möjliggöra för 

kommunerna att i vissa fall frångå och upphäva detaljplaner. Vissa detaljplaner skall kunna antas av 

kommunala nämnder, istället för att som idag av kommunfullmäktige. Dessutom skall 

kungörelseprocessen förenklas.  

 

3.2.4 Fastsam bakgrund 

”Mindre fastighetsägare i samverkan” eller som förkortning Fastsam en organisation består av ett 20-

tal erfarna fastighetsägare med befintliga bestånd i Stockholms län, gemensamt är att de alla är 

mindre aktörer. Medlemmarnas gemensamma mål är att bygga hyresrätter och förvalta dem 

långsiktigt. Det är komplicerat och svårt för mindre fastighetsägare att utveckla sina respektive 

bestånd enskilt, då de ofta är för små för att erhålla marktilldelning. Tillsammans blir Fastsam starka 

och har i dagsläget kapacitet att bygga minst 600 lägenheter i Storstockholm om de ges möjligheten 

att projektera och bygga i samverkan. Tanken är att om Fastsam agerar som grupp i planerings- och 

produktionsfasen, kan de sedan bygga rationellt – och till slut förvalta småskaligt. När fastigheterna 

står färdiga delas husen upp i enskilda fastigheter och förvaltas långsiktigt. 

Fastsam kan följaktligen ses som en reaktion på den rådande osäkerhet och ofta hopplöshet som 

mindre fastighetsägare och byggherrar befinner sig i när det gäller att få tag på kommunal mark. Att 
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grupper av mindre aktörer går samman för att utmana de stora etablerade ”drakarna” bör ses som 

ett sobert och välbehövligt inslag på Stockholmsmarknaden.  Stockholm är norra Europas snabbast 

växande huvudstadstad med en befolkningsökning på 35-40 000 människor varje 

år(regionplanekontoret, 2010). Med dagens tillväxt kommer ca en halv miljon människor att flytta hit 

fram till år 2030. 

Fastsam anser att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är intimt sammanflätade, det betyder 

att dagens bostadsbrist hämmar den ekonomiska utvecklingen. Samverkan tar tillvara på stordriftens 

fördelar och småskalighetens styrka. Initialt agerar gruppen som en stor aktör, när 

markanvändningen är klar utformar varje enskild fastighetsägare sin fastighet. Sedan sker 

upphandlingen av entreprenad samordnat men när produktionen påbörjas tar respektive ägare över 

och i slutskedet övergår byggnaden i var och ens förvaltning. Affärsidén ställer höga krav på 

professionell förvaltning men innebär också ett tryggt boende och ett välkommet komplement i den 

annars trögrörliga bostadsmarknaden i Stockholm. Arbetsmarknaden kännetecknas av rörlighet, stor 

inflyttning och förändringar. Fastsam anser att hyresrättens flexibilitet behövs i en dynamisk 

storstadsregion som Stockholm och vill genom sin samverkan för nya hyresrätter bidra till 

utvecklingen av Stockholms län. 

Samtliga aktörer i Fastsam är också medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm vilket kan ses som en 

kvalitetsstämpel då gruppen tillämpar branschorganisationens värderingar för etik och god sed. 
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4 Intervjuer 

4.1 Kommun 
1. Hur mycket mark äger kommunen? 

Större andelen av det tillfrågade kommunerna äger mestadels marken i kommunen. Anledningen 

varför dessa kommuner har valt att göra så är för att de själva lättare ska kunna styra exploateringen 

av marken i kommunen ifråga. I vissa av dessa kommuner åkte kommuntjänstemän runt under 1960-

talet till olika gårdar och godsägare för att köpa upp så mycket mark man bara kunde för att kunna 

säkerställa sitt innehav av mark, så att de kunde säkra den utveckling som kommunen har i avsikt att 

göra. Många gånger är det så att stora naturreservat utgör en större del av marken i kommunen, 

vilket resulterar i att all mark som finns bland kommunerna är inte exploaterbar.  

Ett par kommuner som ägde en väldigt liten andel mark i kommunen. Det beror på att det 

kommunpolitiska valen. Kommunen har alltså haft den policyn att de inte ska äga marken utan låta 

marknaden styra på hur markanvändandet skall se ut. De vill också påpeka att dessa politiska beslut 

är gamla och succesivt kommer ändras med tiden, för att de nu inser fördelarna med att äga marken 

själva.  

 

2. Har kommunen en markpolicy? Mål för markanvändningen? 

Cirka hälften av kommunerna har en markpolicy som de följer. Den andra hälften har mål för sin 

markanvändning men inte någon uttalad policy. Anledningen till att de inte har en sådan policy, för 

de flesta, är för att dessa kommuner äger en så pass liten andel mark. En annan anledning var är för 

att det inte byggs så mycket i kommunen. Dessa mål vare sig de ingår i en markpolicy eller ej så talar 

det om deras riktlinjer om hur marken skall behandlas och vilka specifika framtida planer för 

markanvändningen. En gemensam trend i sin helhet hos alla kommuner är att de väldigt 

återhållsamma med försäljningen av mark för att undvika överexploatering. I de fall då de väljer att 

sälja kommunalägd mark är inte allt för sällan att kunna finansiera andra exploateringar. 

Kommunerna nära sjöområdena finner ett delikat problem om hur bevarandet av skärgårdsområdet 

ska gå till samtidigt som en utveckling måste ske för att tillfredsställa behovet av bostäder. Endast ett 

par kommun var öppen för att omvandla markområden som parker och industrier till bostadsmark.  

3. Hur långt har det gått i planprocessen när marken säljs? 

I denna fråga har vi erhållit blandade svar. Det är tydligt att kommunernas policy för när marken säljs 

skiljer sig åt, och att tillvägagångssättet dessutom kan skilja sig från fall till fall. Två av kommunerna 

säljer endast byggklar mark. I dessa kommuner är planprocessen avslutad när marken säljs. En av 

kommunerna anser tvärtemot att marken bör säljas så tidigt i planprocessen som möjligt. 

Kommunen i fråga vill nämligen inte planera för något som kanske inte blir av, då planprocessen är 

förenad med kostnader. Ett påpekande från denna kommun är att kommunerna måste betala 

fastighetsskatt för planprocessad mark som de äger.  

Hur mycket mark äger kommunen? > 50 % < 50%

7 3
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De övriga kommunerna har utryckt sig ambivalent i frågan. För två av de övriga sker definitiv 

försäljning endast när det finns en detaljplan, men de försöker ibland att på olika sätt involvera 

byggherren i planprocessen. 

4. Hur mycket av den mark som finns i kommunen bebyggs? 

Vi erhöll mycket vaga svar i denna del. En anledning kan vara att detta är en politisk känslig fråga. Tre 

av respondenterna ville överhuvudtaget inte svara på denna fråga. Två av kommunerna angav att 

den större delen av den kommunala marken utgjordes av skyddad mark eller riksintressen vilket gör 

det svårt att bygga där. Av de övriga kommunerna som faktiskt svarade på frågan ansåg två att det 

byggs mycket i kommunen, dock inte på kommunal mark. De sista två var direkt negativt inställda till 

nybyggande. Dessa kommuner har som policy att högst ett visst antal bostäder skall byggas per år, 

eller att större delen av marken i kommunen skall förbli obebyggd. Som förklaring till sin restriktiva 

hållning menade en av kommunerna att invånarna till stor del valt att bo där på grund av närheten 

till grönområden. 

5. Hur ser fördelningen ut av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i kommunen? 

Flera kommuner upplever att det för närvarande finns en stor efterfrågan på hyresrätter, både från 

konsumenterna och från statsmakten. Två av kommunerna uppger även att de kommer att satsa på 

byggande av hyresrätter då de själva anser att det finns ett underskott av dem i kommunen. Fyra 

kommuner anger att de har en ganska jämn fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och 

småhus. Dessa kommuner tycks nöjda med den nuvarande fördelningen av boendetyper. En av 

kommunerna har inga synpunkter på vilken typ av upplåtelseform lägenheterna i kommunen har, 

utan endast synpunkter på vilka hustyper som byggs. Av de svarande var endast en kommun uttalat 

negativ mot byggande av flerfamiljshus. Denna kommun uppgav att de eftersträvade 

småhusbyggande. 

6. Vilka slags markanvisningar görs i kommunen?  

Sex av de intervjuade kommunerna använder sig aldrig, eller mycket sällan, av direktanvisningar. Två 

av dessa kommuner direktanvisningar visserligen mark i mycket speciella fall, för att tillgodose 

speciella önskemål; om det finns specifika krav för projektet; för att fullgöra äldre löften eller när en 

befintlig markägare vill köpa mark i anslutning till en markplätt. Bland respondenterna anger tre 

stycken att de ofta, eller primärt, använder sig av direktanvisningar. Två av dessa kommuner har 

övergått alltmer till tävlingsförfarande. Anledningen är, enligt en kommun, att intresset för att bygga 

i kommunen har ökat. En kommun gör enbart markanvisningar genom direktanvisning. Denna 

kommun är mycket restriktiv i sitt byggande. Som skäl till sin markanvisningspolicy hänvisar 

kommunen till att den inte har resurser i sin kommunala organisation för att hantera tävlingar. 

Dessutom vill ha man känna förtroende för den byggherre man använder sig av, helst genom 

referensobjekt på orten. 

Flera kommuner gör markanvisningar genom ett tävlingsförfarande. Variansen i hur ofta denna 

metod används skiljer sig dock åt mellan kommunerna. Tre av kommunerna, som länge varit borgligt 

styrda, tilldelar nästan enbart mark genom markansvisningstävlingar. Enligt en av kommunerna är 

detta det bästa sättet för att attrahera även mindre byggherrar. Denna erfarenhet delas inte av en 

annan svarande, som menar att tävlingarna oftast enbart har attraherat de större byggföretagen. En 
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annan svarande motiverar beslutet med att det finns en politisk överenskommelse i kommunen om 

att sälja all mark i kommunen till konkurrens. De övriga kommunerna som använder sig av 

markanvisningstävlingar tillämpar även andra metoder. 

Anbudsförfarande används av tre kommuner som huvudsaklig metod. Dessa kommuner är i samtliga 

fall måna om att få in så många intressenter till processen som möjligt. En av kommunerna föredrar 

anbudsförfarande framför tävlingar, då kommunen anser sig äga för litet mark för en 

markanvisningstävling. 

7. Hur är markanvisningarna fördelade mellan stora och små aktörer?  

Kommunerna har gett liknande svar på denna fråga. Samtliga är noga med att påpeka att de inte har 

något emot vare sig stora eller små byggherrar, om de inte anser att de har en jämn fördelning av 

olika aktörer. Flera kommuner anger även att det är önskvärt med en variation av byggherrar av olika 

storlekar. Ett fåtal av de svarande har många små byggherrar verksamma i sin kommun. Dessa 

kommuner har genomgående en stor andel småhusbebyggelse. De små byggherrarna tycks dessutom 

främst bygga på privat mark. Som väntat är det stora byggföretag som dominerar byggandet på 

kommunal mark i samtliga kommuner. Flera kommuner anger dock att de börjar få in fler små 

byggherrar på sina lokala marknader. 

8. Vad är det som avgör valet av vilken byggherre som får markanvisningen? 

De flesta kommunerna uppgav att priset och gestaltningen är de viktigaste kriterierna för valet av 

byggherre. Hur dessa kriterier viktas mot varandra, och vad som i slutändan väger tyngst, är i flera 

fall oklart utifrån de svar som gavs på frågan. De kommuner som främst använder sig av 

anbudsförfarande var betydligt öppnare med att framhäva priset som den avgörande faktorn. Tre 

kommuner medgav dock att det i deras kommun är ”prisracet” som avgör vem som får 

markanvisningen. En av de intervjuade tjänstemännen ansåg dessutom att priset hade alltför stor 

betydelse.  

Tre kommuner angav att gestaltningen ofta är avgörande för kommunens markanvisning. Samtliga av 

dessa kommuner uppgav att de främst använder sig av tävlingar eller direktanvisningar vid 

markanvisningar. Flera av kommunerna var noga med att poängtera att samma krav ställs på alla 

byggherrar. En kommun angav dessutom att miljöambition är ett kriterium när den skall avgöra vem 

som får bygga. 

9. Hur ser ni på små byggherrar? Någon uttalad strategi för de små? 

Den absoluta majoriteten av kommunerna utryckte sig positivt om små byggherrar. Några av 

kommunerna ansåg att mindre byggherrar utför projekt bättre, på grund av skäl som till exempel 

bättre lokal förankring, ett större engagemang i projektet eller att kommunikationen med 

kommunen är bättre. Den större delen av kommunerna var dock endast allmänt positiva till att få in 

en större variation av aktörer till marknaden, utan att ha uttrycka någon åsikt om byggherrarnas 

storlek. En mindre del av kommunerna hade ingen speciell åsikt om storleken på de i kommunen 

aktiva byggföretagen. Endast en av kommunerna var negativt inställd till små byggherrar.  

10. Hur blir byggherrar informerade angående framtida markanvisningar (kommande projekt)? 
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Många av kommunerna har infört en rutin för annonsering av projekt som tycks överensstämma med 

ambitionen att få in många intressenter till olika byggprojekt. Drygt hälften av de svarande använder 

sig av ett listförfarande. Byggherrar som har visat intresse att bygga i kommunen registreras, och 

kontaktas sedan då ett projekt initieras. Ett par av kommunerna medgav dock att ”de får komma till 

oss” – metoden fungerar dåligt och att de bör skaffa sig rutiner för att även söka upp mindre 

byggherrar, det verkar finnas en vilja att förbättra kommunikationen med små aktörer. 

11. Har en byggherre förtur till markanvisning om de har arbetet med kommunen förut och visat 

sig pålitlig? 

Några av kommunerna har ingen uppfattning i frågan, delvis på grund av att vissa av dem inte 

använder sig av direktanvisningar. Tre kommuner anger att om en byggherre tidigare genomfört ett 

projekt på ett tillfredställande sätt, så är detta behjälpligt om byggherren vill genomföra ytterligare 

ett projekt i kommunen. Som en kommun utryckte det är ju detta det normala för alla 

affärsrelationer. Ett par kommuner menade att de inte ger någon en förtur. En kommun, som dock 

enbart använder sig av tävlingsförfarande, angav dessutom att kommunen försöker använda sig av 

nya byggherrar på grund av ett rättviseperspektiv.  

12. Hur kan en liten byggherre göra entré på byggmarknaden? Gör kommunen något för att 

hjälpa till? 

Den generella synen från alla tillfrågade kommuner var att de varken kan eller vill särbehandla någon 

aktör, oavsett storlek. Men majoriteten av de svarande sade sig vara positiva till att få in nya aktörer 

på marknaden och därmed öka konkurrensen. Ungefär hälften av kommunerna tillade att ett sätt att 

gynna de små och de nya, är att dela upp stora projekt, eller delar av stora projekt, i mindre bitar, 

speciellt anpassade för mindre aktörer. Bara en kommun tydligt negativ inställd till projekt som är 

skräddarsydda för fler mindre aktörer. Där var uppfattningen att projektet och priset styr valet av 

byggherre, de som inte har möjlighet att delta får återkomma vid nästa tillfälle. 

Flera kommuner ansåg även att mycket av ansvaret låg hos byggherren. Han måste själv kontakta 

kommunen, visa sitt intresse, föra en dialog där han redovisar sin kapacitet och sina begränsningar. 

Då skulle byggherren även kunna få information om vilken mark som är aktuell och dess priser, samt 

om det rör sig om tävling eller budgivning. Det fanns dock en viss förståelse bland de tillfrågade 

kommunerna om att alla små aktörer inte har råd att delta i tävlingar. 

13. Vill man använda sig av stora eller små byggherrar i kommunen? 

Merparten av de svarande anger att de inte har något emot små byggherrar i sig eller att de inte har 

någon preferens. Några kommuner menar på att de föredrar små byggherrar. Ett återkommande skäl 

för de kommunerna är att gestaltningen blir bättre och variationen blir större då mindre byggherrar 

ges tillfälle att bygga där. Ingen av de tillfrågade kommunerna angav att de föredrog stora 

byggherrar. Dock angav två av de svarande att det är projektet som styr valet av storlek på 

byggherre. 

14. Vad är den största risken eller det största problemet med att använda sig av små byggherrar? 

Nästan alla kommuner har svarat att den största riskfaktorn vid användandet av små aktörer är att 

byggherren kan ha svag ekonomi. Kommunerna menade närmare att det ligger i farans riktning att 
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en mindre aktör inte kommer att kunna färdigställa det projekt som den påbörjat. Flera kommuner 

angav att de måste kontrollera en mindre aktör mer noggrant i form av referensobjekt, vilket givetvis 

innebär större kostnader av olika slag för kommunen i fråga. Andra osäkerheter med mindre 

byggherrar ansågs vara att byggherren skulle avvika från tidsplanen eller på annat sätt skapa friktion i 

byggprocessen.  De flesta kommunerna ansåg att kunskapsnivån hos de mindre byggherrarna inte 

var lägre än på de större. Men ett fåtal svarande ansåg att kompetensen i både byggprocessen och i 

planprocessen var bristande hos mindre byggherrar.  

15. Hur kan små byggherrar utvecklas? 

En mindre del av de svarande kommunerna hade en åsikt i denna fråga. Ett gemensamt tema för 

flera av de förslag som de svaranda kom med, var att de små byggherrarnas kommunikation med 

kommunerna kan förbättras. Förslagen varierade från att byggherrarna bör skaffa bättre kontakter 

till tjänstemän och politiker till att de små byggherrarna borde bli tydligare med hur stora volymer de 

klarar av att bygga. En av kommunera ansåg undantagsvis att byggbolagen borde utveckla 

sammarbetsformer sinsemellan för att kunna hantera större projekt. 

16. Om en stor aktör redan äger mycket mark i kommunen, påverkar det dennes möjlighet att 

köpa mer kommunal mark? 

Endast ett fåtal kommuner gav klara svar på denna fråga, och av dem gav endast en kommun ett 

nekande svar. En annan kommun menade visserligen att de saknade större privata markägare i 

kommunen, så frågan var inte aktuell för deras del. Ytterligare en kommun har angett att om en 

aktör äger större delen av marken inom en detaljplan så kan det påverka dennes möjligheter att få 

anskaffa den övriga marken. 

17. Hur behandlas exploateringskostnader i köpeskillingen? 

Här menade de allra flesta kommunerna att exploateringskostnaderna baseras på en avvägning mot 

vad som är skäligt i varje individuellt projekt, ofta bakas dessa in i köpeskillingen när det gäller 

kostnader som självklart skall belasta byggherren. De kostnader som uppkommer i samband med 

anläggningar utanför eller i anslutning till detaljplanen betraktas av många som en gråzon. Det 

resulterar i att kostnadsansvaret blir en förhandlingsfråga. Tre av de svarande ansåg att byggherren 

skall ta på sig hela kostnaden, med motivationen att dessa kostnader aldrig skulle uppstå om inte 

byggherren tänkt genomföra projektet. En kommun medgav att man ser nya projekt som ett tillfälle 

att förbättra vägar som ligger i anslutning till området, genom att belasta byggherren med delar av 

kostnaden.  

18. Hur ser ni på förslaget från Herren på Täppan? 

De flesta kommunerna var initialt negativt inställda till förslaget. En vanlig invändning var att 

förslaget skulle innebära att en för stor risk i slutändan skulle tas av skattebetalarna i kommunen och 

att denna typ av risktagande inte var i överensstämmande med kommunens agenda. Trenden är 

istället att aktörerna skall ta en större del av kostnaden menade en kommun. En annan anmärkning 

som framfördes var att förslaget inte skulle fungera med nu rådande lagar (om till exempel återgång 

av köp). En kommun menade att det visserligen är praktiskt och politiskt genomförbart i kommunen, 

men att exploateringskostnaden påverkar markpriset på ett sådant sätt att kostnaderna i slutändan 

ändå blir desamma. Förslaget skulle därmed, enligt denna kommun, sakna relevans. En kommun 
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uppskattade förslaget och menade att kommunen använt sig av en liknande metod vid tidigare 

projekt. 

19. Uppfattning om Fastsam eller liknande? 

De kommuner som var medvetna om Fastsam var välvilligt inställda till idén. En synpunkt var att det 

skulle innebära mindre arbete för kommunerna, då dessa behövde samarbeta med ett mindre antal 

parter. Detta upplevdes självfallet som positivt. Generellt var de svarande väldigt positiva till 

affärsidén att bygga hyresrätter och förvalta dem långsiktigt då många av de tillfrågade kommunerna 

poängterade att det ger dem en garanti att bygget sköts professionellt. Några kommuner ansåg även 

att en ökning av hyresrätter skulle gynna Stockholm i ett samhällsekonomiskt perspektiv, då stora 

delar av den gruppen som flyttar hit, saknar pengar för en insats i en lägenhet. 

4.2 Byggherrar 
1. Har ni någon nisch i branschen? Vad är ert primära mål? 

Samtliga företag svarade på liknande sätt, att de försöker att bygga med design i fokus på deras 

byggnationer. De väljer att bygger bostäder med anledning att det är förknippat med risken. Det är 

möjligt att få en bättre avkastning med kommersiella byggnader, men det innebär en större risk. I 

och med att de är små betyder den arkitektoniska gestaltningen och designen mer så att de sticker ut 

på marknaden och blir synliga. Vitsen är att se varje tomt som en unik produkt, där design är nyckeln 

till att skapa ett starkare varumärke som lockar både de boende men också kommunen. Det gäller att 

övertyga och tillföra kommunen någonting, vilket görs med bra kvalitet och snygg produktion. En 

klassisk bostadsportfölj för dessa byggherrar är flerfamiljshus, småhus, radhus, bostadsrätter, 

hyresrätter samt studentlägenheter där de arbetar i Stockholm med omnejd. En av byggherrarna har 

även verksamhet utanför Stockholm nämligen i Malmö.  

Som det primära målet har dessa byggherrar är inget självändamål att bli stora, utan vill satsa på bra 

kvalitetsprodukt med tilltalande gestaltning och design. Det ligger förstås fokus på utveckling och 

effektivisering för att konkurrenskraftiga, men att bli större för sakens skull är inte dess avsikt.    

2. Hur mycket bygger ni idag? 

Snittet för nyproduktion bland byggherrarna ligger i ett spann mellan 20-100 stycken bostäder per år. 

Det faktiska antalet för de färdigproducerade bostäderna varierar per år eftersom byggtiden för de 

olika projekten löper under olika perioder.  

3. Hur hittar ni mark att bygga på?  

Processa råmark är det mest eftertraktade sättet att bebygga mark. Då får byggherren möjligheten 

att ta fram en detaljplan som kan skräddarsys till en viss plats åt en speciell kund och därmed skapa 

en unik produkt. Oftast finner byggherrarna mark genom att föra en dialog med kommunerna som i 

regel brukar vara tillmötesgående eftersom de är intresserade av att sälja sin mark. I vissa fall ser en 

byggherre en markbit som är av intresse, och sedan vänder sig till kommunen för att presenterar sitt 

förslag och hoppas på att de tilldelar en markanvisning. Det är en två stegsprocess att bebygga mark. 

Både kommuntjänstemän och kommunalpolitiker måste ge godkännande för att en byggnation skall 

få uppföras. Har båda instanserna svarat ja, har man kommit ganska långt.  Efter detta steg kan en 

markanvisning erhållas, vilket ger en byggherre ensamrätt att utveckla marken. Tävlingar är också 
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vanligt, men byggherrarna är mer restriktiva när det gäller detta eftersom de är ofta väldigt resurs 

krävande. Ibland behöver byggherrarna vara delaktiga i en större organisation eller nätverk där 

många små byggare blir en stor enhet där de då kan köpa en större markbit tillsammans och dela upp 

den sinsemellan. Att utföra ett bra jobb i ett större utvecklingsområde där kommun har en markplan 

som sträcker sig i flera etapper, kan en anvisning bli tilldelad automatiskt i nästkommande etapp 

också.  

4. Hur går det till när ni kontakter kommuner? 

Små byggherrar har ett större behov av att visa upp, på ett aktivt sätt vad de kan göra. Det krävs 

väldigt mycket energi och resurser, för att visa att de är duktiga och seriösa men framförallt klara av 

att producera det de åtar sig att göra. Att börja få markanvisningar är en process. Det tar tid och 

energi tills en god trovärdighet har arbetats upp. Om det skulle vara så att byggherrarna inte bygger 

det som har utlovats blir det en väldigt lång uppförsbacke för att tvätta bort det dåliga ryktet.  

I grund och botten handlar det om att föra en kontinuerlig kontakt med kommunerna och vara 

uppmärksam på den information de delar ut. Utifrån det så gäller det att lägga fram ett förslag på ett 

projekt som är seriöst och trovärdigt.  

5. Skiljer sig kommunernas markanvisningssystem åt vad gäller bedömningskriterier och 

tilldelningsmetoder? 

Ja det gör det. Det har visat sig att de är systematiska var för sig men inte med varandra. 

Kommunerna är tydliga med sina kriterier och metoder men de skiljer sig åt väldigt mycket. Vissa går 

enbart på pris per ljus BTA, högst bud vinner. Medans andra kommuner är väldigt mån om hur 

gestaltningen skall se ut och kan tänka sig att inte ta det högsta budet för marken, för att kunna få en 

bättre gestaltning. Så det finns inget system som alla kommuner följer, vilket skapar en utmaning för 

byggherrarna.   

6. Om ja på föregående fråga, upplever ni att skillnaderna i kommunernas 

markanvisningssystem utgör ett problem? 

Byggherrarna påstår att det inte utgör ett problem bara kommunerna är tydliga med vilka 

bedömningskriterier och tilldelningsmetoder som tillämpas för det specifika projektet. Den utmaning 

byggherrarna istället ställs inför är att kunna anpassa sig efter kommunens sätt att arbeta, vilket 

krävs extra energi, speciellt om byggherren väljer att arbeta med en kommun som de inte tidigare 

har arbetat med.  

7. Tycker ni att markanvisningssystemet fungerar bra överlag? Att den kommunala marken 

hanteras på ett rationellt sätt? 

Både ja och nej, vissa delar fungerar bra och andra inte. Fördelen när kommunen bara efterfrågar ett 

femsiffrigt nummer på en bit papper, är att det blir ett transparent system. Det går inte att påverka 

vem som lägger högst pris och budgivningen redovisas sedan med anonyma budgivare. Inflytandet 

från tjänstemän förhindras också eftersom det inte är några andra kriterier som skall beaktas i en 

budgivning. Nackdelen är dock att inga andra aspekter spelar roll. Vem som helst kan lägga ett bud 

utan hänsyn vem aktören är, god som dålig. Om målet är att få en så varierande gestaltning som 

möjligt borde också följande frågor betänkas: Vad det är som vill byggas? Vad är det för kvalité? 
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Vilken idé man har för det tilltänkta projektet? Ofta när en byggherre är med i en 

markanvisningstävling och inte vinner får det aldrig reda på varför det inte vann. Detta är dels 

frustrerande men kanske ännu viktigare, inte ger dem en möjlighet att förbättra sig eftersom de 

aldrig får reda på var deras förslag brast någonstans.  

8. Upplever ni att markanvisningssystemet är transparant? Att det är enkelt att förstå vilka 

kriterier som är avgörande vid tilldelning? 

Ja när det gäller pris på papper så är det transparent. När man försöker blanda in gestaltning och 

kvalité så blir det genast svårare. Annars är det svårt att veta hur mycket de olika 

utvärderingskriterierna väger. Vad är en bra gestaltning? Hur mäter man kvalitet, och vad är snyggt? 

Många av dessa kriterier är smaksak. Vissa kommuner drar det för långt och krånglar till 

tävlingsreglerna i absurdum och vill i princip att hela projektet skall vara färdig i sin helhet för att ens 

delta i en tävling. Så det är svårt att veta vilka kriterier som betyder något och om kommunen har 

samma uppfattning som de själva har. Men när det gäller pris, då är det ganska enkelt att veta vilket 

pris som göra att man vinner tävlingen. Om det är för krångligt eller för dyrt att vara med i en tävling 

så avstår man från sådana och då förlorar kommunerna mångfald.   

9. Är markanvisningssystemet positivt för konkurrensen i byggbranschen? Att alla byggherrar 

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

Om markanvisningssystemet är transparent så det är bra, men återigen är fokusen endast att titta på 

ett pris på ett papper så är det inte bra. De som bygger vill ha en härlig stadsbild och vill vara med 

och påverka utformningen, därför borde utsorteringskriterierna när man väljer aktör ses över. Ibland 

kan det dyka upp ett pris av en konkurrent som är ganska högt, på grund av att dessa är rena 

spekulationer om vad marken är värd om kanske 3-4 år, eftersom det är då marken egentligen köps, 

när den är färdig processad. Det trissar upp markpriset enormt, vilket många av byggherrar tycker är 

helt fel. Det blir ett slags spel med pengar som egentligen inte finns, utan utgångspunkten borde vara 

att priset bestäms på marken vad det är idag. Problemet med att ta in nya aktörer är att de kanske 

säger till kommunen ett pris som inte har grund för givet bud, eftersom det inte är bindande.  

Konkurrens i sig är jätte bra och inte alls negativt, de är vana av att utsättas med konkurrens, det 

hjälper byggherrarna att vara på tårna, att fortsätta förbättra sig. Det absolut viktigaste är att 

konkurrensen sker på ett konstruktivt sätt. I händelse av en nerröstning i en anbudstävling måste 

byggherren få veta vad de kan förbättra sig på. Det är ok att bli nerröstad om de har en sämre 

produkt, det kan de ta. Men att bli nedröstad då de har en betydligt bättre produkt vill de få en 

motivering varför de föll på. Om förlusten skulle vara på grund av korruption bland 

kommunpolitikerna, så är det skandal, sådant får ju bara inte ske. Om en byggherre ska kunna 

upprätthålla sin verksamhet, är det orimligt att lägga ner så stora summor pengar, i vissa fall upp mot 

en halv million kronor, när de inte ens har en rimlig chans från början. Detta medför missförtroende 

till kommunen och lägre samarbetsvilja uppstår, samt färre aktörer kommer dyka upp på marknaden. 

Det är inte positivt.   

10. Krävs det som byggherre att man har goda kontakter med politiker och tjänstemän för att 

tilldelas mark via markanvisning?  
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Eftersom en bra kontakt med kommunen är byggherrarnas levebröd läggs det ner mycket energi för 

att göra ett bra intryck hos dem, genom att ta fram bra och seriösa projektförslag, försöker de skapa 

goda relationer. För att vara framgångsrik med att hitta bra mark, försöker byggherrarna att hålla 

ögonen öppna bland kommunerna för att hitta bra mark. Bra relationer är alltid positivt, men inte 

den avgörande faktorn för vilken kommun man väljer att bygga i.  

Det beror dock på vilket område det rör sig om. När det gäller god relation med tjänstemän gynnas 

byggherren inte av denna kontakt eftersom de inte har någon beslutande kraft. De tar produkten 

vidare för godkännande till politikerna, varför en kontakt med dessa politiker kan ge lite fördel. 

11. Tenderar kommunerna att prioritera vissa byggherrar framför andra med likvärdig 

kompetens? 

Det finns delade åsikter om detta bland de tillfrågade företagen. Två av byggherrarna har upplevt en 

tendens att favoriserar av vissa aktörer görs av några enstaka kommuner. En av det tillfrågade 

byggherrar berättar att de var med i en tävling där det var så illa att till och med den beslutade juryn 

som var tillsatt hade avrått det förslag som kommunpolitikerna sedan valde som vinnare. Så vi blir 

restriktiva i att söka mark i en kommun samt att visa intresse i tävlingar när vi vet att det kan finnas 

tendenser till sådant beteende.  

Den tredje byggherres åsikt var att någon favorisering inte finns. Däremot så kan det fungera 

tvärtom. Om de skulle producera lågkvalitetskonstruktioner eller att byggnationen skulle innehålla 

bygg fel och byggfusk, kommer den kommunen förmodligen aldrig välja dem i nästkommande 

projekt. Det skulle vara den största effekten av ”favoriseringar”, som i detta fall skulle få 

benämningen ”svartlistad”.  

12. Är tidigare genomförda projekt av stor betydelse vid tilldelning av markanvisning? 

Initialt svarade byggherrarna ja på frågan, men det paradoxala i detta fall är när en kommun låter ett 

pris avgöra vem som får den tilldelade markanvisningen. Om det endast är pris som avgör 

tilldelningen har föregående projekt ingen som helst betydelse. Det beror helt och hållet på vilken 

kommun som förhandlingen sker med. De menar att om de skulle vara mindre och nystartade 

aktörer, så skulle svaret vara annorlunda, då skulle det till och med vara nästintill helt avgörande 

vilka projekt de har genomför tidigare. Så borde det vara, eftersom dessa långa processer som det 

innebär att producera bostäder är besvärlig och komplicerade så krävs det av byggarna ett enormt 

engagemang, samt att de har en ärlig avsikt med att göra någonting bra. Till de kommuner som tar 

hänsyn till äldre projekt bildar dessa ett CV för byggherrarna, som de kan visa upp när de ska söka till 

nästkommande projekt.    

13. Upplever ni att markanvisningssystemet är för resurskrävande, att höga kostnader utgör ett 

hinder? 

Ja! Stadens sätt att ta betalt idag är så att det sker up-front eller hela tiden, tillskillnad från förut då 

de tog betalt när allt var klart, det är jobbigt. Det är ett jätte stort hinder för nya aktörer, eftersom 

det kan bli mycket stora kostnader. De företagen vi har träffat har en löpande verksamhet eller en 

mycket god ekonomisk support och kan ta dessa kostnader, men för ett mindre bolag så kan det bli 

problem.  
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I vissa fall kan också förändringar i markanvisningen orsaka enorma hinder för små byggherrar. En av 

byggherrana gav ett exempel: ”Ett projekt som vi nyligen genomförde var att vi sökte markanvisning 

hos en kommun, kul tyckte dem. Vi tog fram en detaljplan som vi visade kommunen, de tyckte att 

planen såg bra ut och frågade oss om vi kunde göra en detaljplan för tomten bredvid. Vi gjorde så, 

där det visade sig att man inte kunde göra någonting på den plätten som kommunen hade föreslagit. 

Men vi får ta fram alla utredningar och kommunen initierat att ta fram andra utredningar som visar 

på att man inte alls kunde bygga på den marken, varpå hela kommunens nota går till oss. 

Faktureringen från kommunen är redan uppe över 1 miljon för deras utredningar, utöver det har vi 

våra eget jobb, utredningskostnader och projekteringskostnader som t.ex. arkitekter. Detta var bara 

början och ingen plan hade ännu godkänts, som vi kan börja bygga på. Från början hade vi 

markanvisning om 45 st. radhus och det slutade med 17 st. Det slutade med att inte ens hälften blev 

byggda. Hur många orkar med det? Om man inte har en pågående verksamhet där man får in kapital 

för att kunna betala dessa dyra utredningar är man ju helt rökt. Det går inte att överleva i den här 

branschen annars, och speciellt svårt blir det för nya aktörer om kommunen ska skicka dyra räkningar 

hela tiden. I det här fallet blir vi väldigt beroende på hur bra kommunens handläggare är. Om de ska 

vara så dyra måste de se till att de är effektiva. Risken blir större på detta sätt eftersom kommunen 

vid det här laget fortfarande kan neka detaljplan. Förut var det så att man betalade när detaljplanen 

var klar, men så funkar det inte längre.” 

Ju större projekt desto större hinder. Resultatet av den höga kostnaden gör så att byggherrarna inte 

kan satsa på alla sina idéer. Ett sätt att reducera kostnaderna är kunskap. Det kräver rätt personal 

som fattar de bästa besluten och handlar effektivast, då behöver inte dessa initiala kostnader utgöra 

ett hinder. Om denna trend fortsätter kommer det sluta med att de enda som klarar av de höga 

kostnaderna vara de stora byggjättarna, vilket reducerar konkurrensen och motverkar mångfalden.  

14. Är konkurrensen stor? Använder ni er av någon speciell strategi när ni letar och köper mark, 

t.ex. köper på er mark som ni sedan kan förhandla med? 

Ja konkurrensen är stor, det finns många aktörer på marknaden som vill in. Ibland kan det vara upp 

emot 20 -30 stycken intressenter vid anbud för en markplätt om 50 stycken lgh. Gemensamt för 

dessa små byggherrar är att de inte köper på sig något marklager, det är bara de stora byggjättarna 

som klarar av att göra det. Så de har ingen uttalad strategi när de köper mark och har således ingen 

portfölj med mark. När en de ska köpa mark från kommunen eller någon annan fastighetsägare görs 

detta så sent som möjligt, helst dagen innan de ska sätta igång med byggnationen.  

4.3 Fastsam 
Idén till föreningen Fastsam kom till för flera år sedan, då stiftarna upplevde att de mindre 

byggherrarna, eller mindre fastighetsägare som vill bli byggherrar, misskrediterades på 

kommunernas stadsbyggnadskontor. Detta beror, enligt Fastsam, på flera skäl. Dels på grund av att 

byggherrarna är små, och inte har kompetensen att driva planprocesser, dels på grund av att det inte 

är ekonomiskt lönsamt i dagens läge att äga och förvalta hyresfastigheter under en lång tid – vilket är 

vad föreningens medlemmar vill. Trotts detta har många små fastighetsägare tillägnat sig ett stort 

förvaltningskunnande genom åren. De små fastighetsägarna har varit delaktiga i sina fastigheter, och 

har enligt Fastsam lärt sig av dem. 

Stiftarna upplevde att om flera små byggherrar kan gå samman, och därmed bygga större volymer, 

kan de tillsammans bli mer intressanta för kommunernas statsbyggnads- och exploateringskontor att 
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samarbeta med. Anledningen till detta är bland annat att kommunerna får ett fåtal kontaktpersoner 

att samarbeta med. Tillsammans kan även de mindre byggherrarna få större finansiella muskler till 

att deltaga i tävlingar och att anlita arkitekter et cetera. De blir även tåligare mot ”förgäves-

projektering”, det vill säga projekt som inte realiseras. Affärsidén är enkel. Medlemmarna skall bygga 

kollektivt, finansiera projekten kollektivt men äga fastigheterna enskilt. När ett projekt initieras 

kommer ett bolag bildas för projektet. Mellan byggherrarna kommer ett konsortialavtal att reglera 

olika spörsmål. Aktörerna kommer sedan att tilldelas fastigheter utefter sin insats och bärkraft, vilket 

bland annat innebär att de mest drivande förmodligen kommer att få välja fastigheter först. Fastsams 

affärsidé passar bäst för projekt som innebär runt tvåhundra lägenheter med öppna 

kvartersbildningar, så att fastigheterna kan styckas upp mellan medlemmarna på ett adekvat sätt. 

Inom föreningen av medlemmar kan även mindre grupper av som är intresserade av att bygga i ett 

specifikt område bildas. 

Fastsam har studerat några områden, till exempel Annedal. Där var flera byggherrar inblandade, 

nitton (av totalt tjugotre) byggde bostäder. Det har enligt föreningens kontaktperson resulterat i en 

behaglig boendeskala. I områden med endast ett fåtal större inblandade byggherrar anser 

kontaktpersonen att statsbyggnationen inte blir behaglig, den kan ofta präglas av arkitektonisk 

enformighet. Dessutom vill de stora aktörerna inte bygga hyresrätter då de ofta inte är intresserade 

av att förvalta husen efter att de färdigställts, utan de satsar nästan uteslutande på bostadsrätter, 

som är mer ekonomiskt försvarbart. Genom att anlita Fastsam får kommunerna dels en bra process, 

då föreningen har knutit kompetenta nyckelpersoner till gruppen, dels en mångfald av bostäder, som 

gör att kunderna får många alternativ att hyra ifrån.  

Hyresrätten som boendeform har trots dess viktiga betydelse för samhällsekonomin blivit 

styvmoderligt behandlad enligt kontaktpersonen. Det är, som Fastsam påpekar, viktigt för 

debutanter på bostadsmarknadenmarknaden att ha tillgång till ett mindre kostsamt boende. Om fler 

hyresrätter byggs kommer flyttkedjor att frigöras och luckra upp den polariserade situation som ofta 

råder idag. Det finns numera en vilja från politiskt håll att möjliggöra för byggnationer av hyresrätter. 

Av denna anledning har det fattats ett beslut i Stockholm att upplåta hyresrätter med tomträtt. 

Staden, och skattebetalarna, får in pengarna, men litet senare. Det har även en annan effekt på 

driftbudgeten. Den enda möjligheten för att kunna bygga hyresrätter är enligt föreningen att 

markkostnaden är låg. En fördel med att bygga hyresrätter och att äga dem över en lång tid är att 

fastighetsägarna i dessa fall får ett större kund- och energifokus. Eftersom även små besparingar på 

till exempel uppvärmning ackumuleras över tid, blir det lönsamt att bygga energisnålt. Fastsam tar 

hellre kostnaderna i produktionen, för att spara dem i förvaltningen. En policy som enligt 

kontaktpersonen i föreningen dessutom gäller för övriga aspekter av produktionen. 

Marknaden räcker, enligt föreningen, väl till för samtliga byggherrar och att de kommer att fylla en 

nisch som idag inte erbjuds och därmed inte kommer att utgöra ett hot mot de stora byggherrarna. 

Gruppen vill gärna använda sig av kompetensen som de stora byggbolagen besitter i form av smarta 

systemlösningar. Eftersom Fastsams medlemmar har ett längre ägarperspektiv är de noga med 

kvalitén. Ett problem för föreningen om den köper upp projekten från de stora byggbolagen är att 

kvalitén blir lidande. Ett annat problem är att Fastsams kunder i sådana fall måste betala för de andra 

byggbolagens vinstmarginaler. 
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Fastsam tror att gruppen kommer att vara en attraktiv partner för kommunerna att samarbeta med. 

Förutom vad som tidigare anförts angående organisationens kompetens, samt det 

samhällsekonomiskt värdefulla marknadssegmentet Fastsam hoppas på att fylla, menar gruppens 

kontaktperson att dess etik och pålitlighet kommer att få stor betydelse. Föreningen följer 

fastighetsägarnas stadgor, och flera av dess medlemmar är dessutom aktiva i fastighetsägarna. 

Vidare så kan kommunerna, enligt Fastsam, lita på att gruppen färdigställer sina projekt. Det finns 

nämligen en efterfrågan på hyresrätter, både under hög- och lågkonjektur. Sammantaget menar han 

att det ligger i föreningens intresse att hålla en hög kvalitet både under byggnationen och efter 

färdigställandet, då intentionerna är långsiktig förvaltning. 

Kontaktpersonen på Fastsam har noterat att föreningen på sina håll mottagits väl och med viss 

entusiasm. Han menar att den politiska viljan att stötta dem är ett tecken på att idén bakom 

projektet är sund och fyller en viktig roll som har saknats. Delvis för att bygga på detta momentum 

har ett antal seniora nyckelpersoner kopplats till gruppen. På så vis får Fastsam ett bättre interface 

med kommunerna, förutom de övriga fördelarna det bidrar med. För närvarande har den välkända 

och nu mera pensionerade stadsarkitekten Per Kallstenius anslutits till gruppen. Fastsams 

kontaktperson hoppas på att det kommer att bildas en expertgrupp av externa rådgivare – både 

arkitekter och konstnärer, för att bidra till gestaltning och utformning. Samt forskare för tekniska och 

ekonomiska lösningar – för att bidra till konstruktion och livscykelekonomi. 
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5 Analys 
Sverige har en toppstyrd markanvändning genom kommunens planmonopol. Det utgör därför en 

avgörande faktor som påverkar hur en byggherre väljer att agerar. Kommunens makt att bestämma 

hur och vad som skall bebyggas resulterar i att bostadsbyggandet utgörs av 100 % politik. 

Utmaningen för byggherrarna är att tillfredsställa kommunens tjänstemän med en bra produkt, för 

att i sin tur övertyga de beslutsfattande politikerna. Vår studie visar att byggherrarna arbetar hårt 

med att övertyga kommunen att de är pålitliga, duktiga och seriösa aktörer. Detta är oerhört 

kostnadsintensivt, det krävs stora resurser och mycket energi för att föra förhandlingen med 

kommunen vidare vilket också tar bort fokus från den slutliga konsumentens önskemål. Att låta en 

kommun avgöra vad som skall byggas kan skilja sig från vad invånarna anser vara nödvändigt. Kravet 

vid en toppstyrd markreglering är att de som bestämmer har god kompetens så att de kan göra 

korrekta bedömningar av vad som skall byggas på den specifika platsen, vilket förhoppningsvis 

gynnar humankapitalet. Man kan jämföra med det system som finns i USA där markanvisningar inte 

är lika komplicerade, vilket gör att bostadsproduktioner kan ske relativt snabbt. Risken med detta är 

dock att det kan bli en överproduktion och att kvaliteten inte prioriteras. Det kan uppstå många 

kvarter och i vissa fall städer som blir totalt ödelagda och övergivna. De resurser som har lagts ner för 

att skapa, bygga och underhålla fastigheterna, är ett rent resursslöseri. Om vi ser till Sverige och den 

lagstiftning vi har, har vi skapat ett sätt att bevara de resurser vi lägger ner på något som består 

längre.  

Den amerikanska bostadsproduktionsmodellen styrs nästan enbart av vad marknaden efterfrågar 

vilket gör att fokus är riktad på konsumenten, det behov som finns i området och genom 

folkomröstning vad invånarna vill ha. Vi anser att Sverige kan ta lärdom därifrån, vi påstår dock inte 

att endast en folkopinion ska styra bostadsproduktionen, men att en större hänsyn bör tas till vad 

invånarna önskar. Genom att ge möjligheten för invånarna att påverka sin omgivning kan det leda till 

en förbättrad gestaltning och trivsel.  

De byggherrar vi har intervjuat hänvisar alla till samma problem, att det är väldigt svårt att hitta mark 

att bygga på. Många har kapital och idéer som är redo att realiseras. Men den rådande lagstiftningen 

gör det svårt att kunna genomföra dessa. Eftersom kommunen bestämmer om marken och har sin 

vision om markanvändandet så finns det en begränsad marktillgång att tillgå. Den ekonomiska 

belastningen att skaffa byggbar mark utgör också ett problem. De initiala kostnaderna för att delta i 

markanvisningstävlingar är ofta väldigt stora, något som vissa kommuner inte tar hänsyn till. En 

minoritet av de tillfrågade kommunerna insåg problemet med dessa tävlingar och försöker göra dem 

bättre och mer effektiva så att nya aktörer får möjlighet att lämna in sina bidrag. Problematiken 

kvarstår dock för mindre byggherrar som inte har råd att lägga ner hundratusentals kronor i en 

tävling utan att kunna garanteras ett positivt utfall. Incitamenten försvinner då risken är för hög.  

En annan ekonomisk problematik är betalningen vid framtagandet av detaljplan, då den sker löpande 

för de utredningar som görs, vilket betyder att en byggherre kontinuerligt måste betala fakturor för 

t.ex. markundersökningar. Vi har märkt att om en byggherre ska kunna överleva måste han ha en 

löpande verksamhet t.ex. genom att ha en förvaltningsverksamhet av fastigheter eller tillgång till 

stora kapitalreserver. Detta medför en större risk och stänger ute många mindre aktörer som har bra 

idéer och engagemang, men begränsade ekonomiska resurser. 
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Från kommunens sida finns det ett generellt intresse av nya byggherrar. Önskan att skapa en varierad 

gestaltning och arkitektonisk härlig miljö underlättar med flera mindre aktörer. Men svårigheterna 

där är att skapa ett system som är lika för alla vare sig de är stora eller små. Att skapa ett 

subventionerat system som främjar småbyggherrarna skulle innebära en särbehandling vilket de inte 

får göra. Men med tanke på hur betalningen för detaljplanen är upplagd idag, då det endast är 

medelstora eller större företagen som klarar av denna process, exkluderas mindre aktörer. 

Ett alternativt sätt för kommunerna att behandla markanvisningstävlingar är att sätta ett fast pris på 

marken för att sedan se vilken kvalitet byggherrarna kan producera till det angivna priset. Det skulle 

resultera i att kommunen får det pris de anser är rimligt och byggherrarna kan utifrån det fokusera 

på kvalitet och gestaltning istället för att slåss om ett pris. 

Fördelen med att använda sig av mindre aktörer är att de har förmågan att vara mer anpassningsbara 

till det som efterfrågas. De har kraven på sig att genom konkurrens kontinuerligt förbättra sin 

produkt. De kan i många fall ta sig an projekt som större aktörer har avstått ifrån, dels för att det inte 

har samma stora ”overhead” kostnader och dels för att det tvingas till att vara mer kreativa och 

flexibla för de utmaningar de möter. I och med att de är små företag så kan anpassningen ske relativt 

snabbt. De små byggherrarna väljer att se varje nytt projekt som en unik möjlighet. Vikten av att 

särskilja sig från mängden blir större eftersom de måste synas. Därför fokuserar och engagerar de sig 

i större utsträckning med att skapa någonting speciellt. För att en byggherre ska kunna förbättra sin 

produkt måste de också bli underrättade av kommunen när de inte vinner de anbudstävlingar de 

deltar i så att de vet hur deras produkt kan förbättras.  

Intervjuerna med kommunerna och intervjuerna med byggherrarna ger sken av två helt skilda 

verkligheter. Resultatet var väntat, kommunerna stiftar inte de lagar som styr och försvårar tillvaron 

för små byggherrar, men de måste följa dem. Och de måste även följa en politisk agenda som varken 

får exkludera någon eller gynna någon grupp av aktörer. Varför känner då en majoritet av de små 

byggherrarna att de missgynnas i sin jakt på byggbar mark? Det är för att systemets utformning inte 

tar hänsyn till byggherrens storlek. Är man för liten och saknar de resurser som krävs för att på allvar 

kunna vara med och tävla om marken finns bara ett alternativ, att gå samman med andra aktörer i 

liknande situation.  

Detta fenomen har börjat visa sig på flera platser i Storstockholm. Grupperingar av mindre och 

medelstora byggherrar organiserar sig för att kunna erbjuda kommunerna ett alternativ till de stora 

beprövade aktörerna. Fastsam är ett sådant exempel, de har dessutom nischat sig mot hyresrätter 

och efterföljande långsiktig förvaltning för att fylla ett ”tomrum” i marknaden och öka sin 

attraktivitet. Detta är en väldigt spännande utveckling som vi ser som ett direkt resultat av den ofta 

omöjliga situation som många mindre byggherrar befinner sig i. Som grupp, eller förening, har man 

möjligheten att kunna erbjuda garantier och kvaliteter som man själv inte har möjligheten att leva 

upp till. Man kan även nischa sig, likt Fastsam, och erbjuda lösningar som hade varit omöjligt i egen 

regi. Det är framför allt de ändrade ekonomiska förutsättningarna man åtnjuter i grupp som bidrar till 

att en rad nya dörrar öppnas för de mindre aktörerna.  

Det finns ytterligare en aspekt värd att beakta när man diskuterar dessa grupperingar, dess tendens 

att eliminera det asymmetriska informations – problem som nästan alltid existerar mellan kommuner 

och små byggherrar. I intervjuerna bedyrade naturligtvis alla kommuner att de varken särbehandlar 

eller negligerar små obeprövade aktörer. Men självklart finns det en naturlig försiktighet gentemot 
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dessa. Hur kan kommunen veta att exempelvis Byggbolag A är en seriös aktör som kommer att 

genomföra projektet i tid och utan att problem uppstår? Om man vänder på det och ser det ur 

byggherrens perspektiv, hur kan man som liten aktör visa för kommunen att man faktiskt är seriös 

och besitter den kompetens som projektet kräver?  

Svaret ter sig naturligt i och med dessa grupperingar. Byggbolag A skulle aldrig ingå ett samarbete 

med Byggbolag B om han inte var säker på att denne både var seriös och kompetent. Byggbolag A tar 

en stor ekonomisk risk när han ingår ett nära samarbete med en eller flera andra aktörer och skulle 

aldrig äventyra sitt företag och sitt rykte om han inte viste att samarbetet skulle komma att gynna 

honom i längden. Till detta bör tilläggas att mindre företag i samma bransch tenderar att ha bättre 

uppsikt över sina konkurrenter, ett måste för deras överlevnad. Vilket naturligtvis innebär att de små 

byggherrarna ofta har bättre uppfattning om vilka andra små aktörer som är seriösa samt deras 

kapacitet. Ur kommunens perspektiv gäller samma sak, det blir enklare att göra en uppskattning om 

en förenings seriositet än den enskilde lille byggherrens. Självklart kan detta system locka till sig 

grupperingar av oseriösa små byggare, men de riskerar antagligen till större grad att genomskådas 

både av kommuner och av andra seriösa grupperingar. 
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6 Slutsats 
Vi har identifierat det problem som små byggherrar ställs inför, i och med deras storlek har de inte 

samma möjlighet att köpa kommunal mark som de större aktörerna. Den långa kostnadsintensiva 

detaljplanprocessen skapar finansiella svårigheter för icke kapitalstarka aktörer. Bortsätt från de 

stora kostnader som är förknippade med anbuds - och anvisningstävlingar upplever de mindre 

byggherrarna ändå en viss misstänksamhet från kommunen sida som gör att de måste hävda sig. 

Markanvisningssystemet är utformat på ett sådant sätt att det inte tar hänsyn till storlek. Trots 

kommunernas vilja att gynna mindre aktörer begränsas de av lagstiftningen.  

En av de största hinder en liten byggherre möter är att de måste visa sig att vara en seriös, pålitlig 

och kapitalstark aktör. Förmågan att skapa en kvalitets produkt är viktig då konkurrensen är stor, 

vilket kräver en kontinuerlig förbättring.  

Den amerikanska modellen för markanvisning skiljer sig på så sätt att en byggherre kan göra en 

folkopinion om hur marken ifråga skall bebyggas. Dessa röster ligger till grunden för de kommunala 

beslut som sedan fattas. Fokus ligger på vad slutkonsumenten. Vi tror att det svenska systemet skulle 

gynnas av en mer konsumentorienterad natur.   

Dessa utmaningar har resulterat i grupperingar av flera mindre aktörer. De sluter sig samman med 

sin kompetens och kapital för att öka konkurrenskraften mot de större aktörerna. I ett välfungerande 

markanvisningssystem skulle dessa grupperingar inte skapats, utan det är effekter dels från den 

svenska lagstiftningen och agerandet hos kommunerna. Dessa grupperingar genererar en naturlig 

sortering av seriösa från oseriösa aktörer eftersom en seriös aktör avstår ett samarbete med en 

oseriös.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor kommuner  

1. Hur mycket mark äger kommunen? 

2. Har kommunen en markpolicy? Mål för markanvändningen? 

3. Hur långt har det gått i planprocessen när marken säljs? 

4. Hur mycket av den mark som finns i kommunen bebyggs? 

5. Hur ser fördelningen ut av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i kommunen? 

6. Vilka slags markanvisningar görs i kommunen?  

7. Hur är markanvisningarna fördelade mellan stora och små aktörer?  

8. Vad är det som avgör valet av vilken byggherre som får markanvisningen? 

9. Hur ser ni på små byggherrar? Någon uttalad strategi för de små? 

10. Hur blir byggherrar informerade angående framtida markanvisningar (kommande projekt)? 

11. Har en byggherre förtur till markanvisning om de har arbetet med kommunen förut och visat 

sig pålitlig? 

12. Hur kan en liten byggherre göra entré på byggmarknaden? Gör kommunen något för att 

hjälpa till? 

13. Vill man använda sig av stora eller små byggherrar i kommunen? 

14. Vad är den största risken eller det största problemet med att använda sig av små byggherrar? 

15. Hur kan små byggherrar utvecklas? 

16. Om en stor aktör redan äger mycket mark i kommunen, påverkar det dennes möjlighet att 

köpa mer kommunal mark? 

17. Hur behandlas exploateringskostnader i köpeskillingen? 

18. Hur ser ni på förslaget från Herren på Täppan? 

19. Uppfattning om Fastsam eller liknande? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor byggherrar 

1. Har ni någon nisch i branschen? Vad är ert primära mål? 

2. Hur mycket bygger ni idag? 

3. Hur hittar ni mark att bygga på?  

4. Hur går det till när ni kontakter kommuner? 

5. Skiljer sig kommunernas markanvisningssystem åt vad gäller bedömningskriterier och 

tilldelningsmetoder? 

6. Om ja på föregående fråga, upplever ni att skillnaderna i kommunernas 

markanvisningssystem utgör ett problem? 

7. Tycker ni att markanvisningssystemet fungerar bra överlag? Att den kommunala marken 

hanteras på ett rationellt sätt? 

8. Upplever ni att markanvisningssystemet är transparant? Att det är enkelt att förstå vilka 

kriterier som är avgörande vid tilldelning? 

9. Är markanvisningssystemet positivt för konkurrensen i byggbranschen? Att alla byggherrar 

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

10. Krävs det som byggherre att man har goda kontakter med politiker och tjänstemän för att 

tilldelas mark via markanvisning?  

11. Tenderar kommunerna att prioritera vissa byggherrar framför andra med likvärdig 

kompetens? 

12. Är tidigare genomförda projekt av stor betydelse vid tilldelning av markanvisning? 

13. Upplever ni att markanvisningssystemet är för resurskrävande, att höga kostnader utgör ett 

hinder? 

14. Är konkurrensen stor? Använder ni er av någon speciell strategi när ni letar och köper mark, 

t.ex. köper på er mark som ni sedan kan förhandla med? 

 

 


