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Abstract 
The private companies are to a large extent accountable for the residential construction. Plan 
monopoly means however that it is the municipality that determine land use. This can lead to 
uncertainty among the companies, which could mean inertia in the development of housing. 
Furthermore is this problematic because there already is a shortage of housing in Sweden. 

This thesis aims to explain companies’ thoughts when choosing land to purchase based on current 
zoning plan and ownership. Representatives from different companies were interviewed in order to 
clarify their thoughts. When investigating ownership this work has focused on whether the owner is 
municipal or private. The interviewed have been asked if they prefer acquiring land with a finished 
plan or land in the early stages of planning. Furthermore participation in the development of zoning 
has been treated. In these respects, a comparison between large, medium and small companies has 
been made. 

The result of the study show that the small companies focus on land with zoning plan and owned by 
the municipally. The medium and large companies prefer land that is not yet planned and the owner of 
the land varied. 

Acquisition of land is a complex process that is influenced by a variety of factors. It is therefore 
difficult to determine how much a specific factor affects the choice of land to purchase. The study has 
shown that the municipality's work procedure and in which municipality the land is located greatly 
affects the choice.  
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Sammanfattning 
Idag ansvarar främst privata aktörer för bostadsbyggandet. Planmonopolet innebär emellertid att det är 
kommunen som bestämmer markanvändningen, vilket kan leda till osäkerhet hos aktörerna och 
innebära en tröghet i framtagandet av bostäder. Detta är problematiskt då det redan finns en 
bostadsbrist i Sverige.  

Examensarbetet syftar till att redogöra aktörers tankar vid markförvärv för bostadsbyggande, baserat 
på rådande detaljplaneförhållande och ägarförhållande. Representanter från byggbolag har intervjuats 
för att redogöra detta. Vad gäller ägarförhållande har detta arbete fokuserat på om aktörerna inriktar 
sig på kommunal eller privatägd mark. Företagsrepresentanterna har fått besvara frågan om bolagen 
förvärvar mark med en färdig detaljplan eller om de hellre köper mark i ett tidigt skede av 
planläggningen. Även deltagandet i framtagningen av detaljplan har behandlats. I dessa hänseenden 
har en jämförelse mellan stora, medelstora och små företag gjorts. 

Studiens resultat visar att de små aktörerna i större utsträckning köper mark som redan är 
detaljplanelagd och kommunalt ägd. Hos de stora och medelstora var det en stor spridning på vilket 
ägandeförhållande som rådde och den mest attraktiva marken, utvecklingsmässigt, var den som ej var 
detaljplanelagd än.  

Förvärv av mark är en komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Det är därför svårt 
att fastställa hur mycket en specifik faktor påverkar val av mark. I studien har det visat sig att hur 
kommunen väljer att sälja marken samt i vilken kommun marken ligger i påverkar detta val i hög grad.  
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1	  Inledning	  
1.1	  Bakgrund	  

I ett förslag till statens budget 2016 beskrivs konkurrens som ett viktigt medel för att nå de 
näringspolitiska målen. I ett längre perspektiv är en av konkurrenspolitikens viktigaste uppgifter att 
skapa förutsättningar för nya företag och verksamheter att utmana befintliga företag. Länge har 
kommunens planläggning av mark pekats ut som ett av de största hindren för bostadsbyggandet där 
långa och ibland invecklade planprocesser medfört att bostadsbyggandet tagit tid. Som konsekvens av 
det minskar även konkurrensen mellan företag inom byggbranschen, då endast de större företagen har 
resurser nog att ta sig igenom de längre planprocesserna (Sjöstrand och Stanislawska, 2012).  

Det har dock i en nyligen framtagen rapport från 2015 av Konkurrensverket "Bättre konkurrens i 
bostadsbyggandet" visat sig att de större bolagens koncentration minskat vilket tyder på att fler aktörer 
släppts in på marknaden den senaste tiden. Med andra ord har klimatet på marknaden blivit bättre för 
de mindre aktörerna. I utredningen har det även konstaterats att kommunen ökat sin planberedskap och 
blivit en allt viktigare källa till byggklar mark. Dock återstår problemet varför det inte byggs mer i 
denna rådande högkonjunktur där det råder stor efterfrågan på bostäder. Enligt Konkurrensverket är 
bostadsbristen ett problem ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.   

Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen har ensamrätt att besluta om planläggning, 
oavsett markens ägarförhållande. Genom planmonopolet har kommunen ett ansvar att planlägga 
användningen av mark och vatten samt ansvara för bebyggelseutvecklingen inom kommunens område 
(Statskontoret, 2012). Trots detta har det i Boverkets utredning "Kommunernas planberedskap" från 
2012 framkommit att majoriteten av planer initieras av exploatören eller av privatperson vilket kan 
anses märkligt då det statliga stödet till bostadsbyggande som tidigare funnits avvecklats (Kalbro, 
Lind och Lundström, 2009). På så sätt har det stora ansvaret för bostadsförsörjningen förts över till 
den privata sektorn tillsammans med en ökad planrisk för dem.  

Synen på planrisk verkar dock, för vissa aktörer, ha ändrats under senaste tiden. Ett omtalat 
markförvärv gjordes nyligen av JM där marken i dagsläget är avsett för kontorslokaler. JM har som 
tanke att ändra den rådande detaljplanen för att kunna bygga bostäder. Samtidig har de betalat ett pris 
för marken som uppgår till vad den skulle vara värd efter ändrad detaljplan det vill säga då 
planriskerna eliminerats. Men med ett växande underutbud på Stockholms bostadsmarknad verkar 
investerarna göra ett allt mindre avdrag för planrisk i deras förvärvskalkyl. (Elvinsson, 2016) 

Med bakgrund av de ovan nämnda orsakerna till den rådande konkurrensen mellan aktörer samt den 
planrisk som allt oftare tas finns ett intresse av att undersöka olika aktörers tankar kring markförvärv. 
Att studera detta ska förhoppningsvis leda till en förståelse kring olika aktörers agerande och 
risktagande och på så sätt upplysa om dagens problem vid markförvärv. 
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Detta examensarbete har till syfte att beskriva och klargöra hur olika aktörer tänker vid val av mark att 
förvärva för bostadsbyggande. Tanken är att klargöra om och i vilken utsträckning markens rådande 
detaljplaneförhållande och ägarförhållande påverkar de olika aktörerna samt om den tidskrävande 
detaljplaneprocessen innebär att de små aktörerna väljer att köpa mark i ett senare skede. På så sätt ska 
examensarbetet tydliggöra de olika aktörernas strategier vid markförvärv samt föra en diskussion 
kring detta. 

Frågeställning: Hur tänker privata aktörer när de väljer mark att förvärva i hänsyn till rådande 
detaljplan- och ägarförhållanden? Finns det någon skillnad mellan stora, medelstora och små aktörer?   

Hypotes: De stora aktörerna väljer mark som är mer riskfylld än vad de små aktörerna gör. De stora 
aktörerna har möjlighet att köpa mark som är i ett tidigare skede av detaljplaneprocessen eller planlagt 
för annat ändamål. 

I detta arbete syftar riskfylld mark till den mark där köparen är ovetande om exploatering kommer 
vara möjlig och där köp inte villkorats. 

1.3	  Avgränsningar	  

I examensarbetet har aktörer valts med en geografisk spridning för att enklare få fram aktörer av olika 
storlek. Med begreppet aktör avses ett företag som har en form av byggverksamhet, benämningen 
kommer under arbetet variera mellan bolag, aktör och företag. Dessa har delats in i stora, medelstora 
och små baserat på antal färdigställda byggrätter per år. De aktörer som benämns som medelstora 
bygger mellan 500-1000 byggrätter per år, medan de stora och små bygger över respektive under 
detta. Under några tillfällen i arbetet kommer aktörer benämnas större vilket då syftar till stora och 
medelstora. På samma sätt kommer begreppet mindre bolag användas och syfta på de små samt 
medelstora bolagen. 

Gemensamt för företagen är att alla är fastighetsutvecklare med ett kriterium att de förvärvar mark i 
syfte att bygga bostäder. Studien är utförd på så sätt att företag som i huvudsak är verksamma inom 
förvaltning valts bort, för att intresset legat kring mark som förvärvas, bebyggs och säljs.  

1.4	  Metod	  

I syfte att beskriva byggaktörers tankar och tillvägagångssätt vid markförvärv har en intervjustudie 
utförts som ligger till grund för uppsatsen. För att komplettera denna och för att få en bredare 
förståelse för ämnet har litteratur studerats.  
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1.5	  Disposition	  

Examensarbetet är indelat i sju kapitel. Inledningsvis presenterar kapitel 1 bakgrund, syfte och 
frågeställning, avgränsningar, val av metod samt disposition.  

Kapitel 2 beskriver examensarbetets metod och genomförandet av intervjustudien.  

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av detaljplanens funktion och processen vid detaljplanens 
upprättande. 

Kapitel 4 innehåller en redovisning och analys av olika typfall vad gäller exploateringsprocesser.  

Kapitel 5 består av en problemformulering gällande risk och kostnad. 

Kapitel 6 utgör det empiriska resultatet och baseras på intervjuer med aktörer inom 
fastighetsutveckling. Där finns svaren uppdelade på varje fråga.  

Kapitel 7 består av en sammanfattning och analys av intervjuresultaten som är kopplad till 
examensarbetets syfte och frågeställning.  

Kapitel 8 presenterar en diskussion om arbetets felkällor och tillförlitlighet. 

Kapitel 9 presenterar en kort avslutning som anknyter till syfte och bakgrund. 
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2	  Metod	  och	  genomförande	  
Examensarbetet utgörs av en kvalitativ intervjustudie med erfarna personer inom näringslivet. För att 
kunna få omfattande svar och möjlighet att ställa följdfrågor har intervjuer genomförts. Detta har 
bidragit till en djupare kunskap och bättre inblick i förvärv av mark. För att kunna utföra studien har 
företag verksamma inom byggbranschen kontaktats, dels genom Björn Wellhagen från Sveriges 
Byggindustrier, men även genom kommuner i syfte att få tag på mindre aktörer. Intervjuerna har 
gjorts med representanter från företag som arbetar med markförvärv eller inom området 
fastighetsutveckling. 

För studien har tanken varit att dels få en spridning av företagen geografiskt men även storleksmässigt. 
Det har varit en svårighet att definiera och kategorisera aktörerna i hänsyn till storlek. En 
kategorisering har emellertid gjorts baserad på antal färdigställda byggrätter per år. De har delats in i 
stora, medelstora och små aktörer. De som passat studien har därefter kontaktats genom mail och 
samtal för att på så sätt få möjlighet till ett möte för intervjun.  

En svårighet har varit att få tag på representanter från de små företag vilket lett till att mycket tid lagts 
ned i sökandet efter dessa. I förhoppning att få en jämn fördelning av aktörer har totalt 16 kontaktats 
varav 9 ställt upp på intervju. Fördelningen blev därmed 2 stora, 4 medelstora och 3 små. De små 
aktörerna är framförallt verksamma på en ort där de känner till marknaden. Två av dem sysslar i 
huvudsak med entreprenad men bygger även i egen regi. Den tredje aktören är finansiellt stark och 
bygger i egen regi. De större aktörerna har majoriteten av sin verksamhet i storstäder och regionstäder. 
De har alla egen byggverksamhet och ägnar sig dagligen åt förvärvsfrågor. Det är nämnvärt att ingen 
kommun intervjuats då arbetet huvudsakligen utgår från den privata aktörens perspektiv. 

Intervjuerna har skett muntligt på plats hos företagen och via telefon med de som inte är verksamma i 
Stockholm. Företagsrepresentanterna har fått intervjufrågorna i förväg för att på så sätt få ut så 
kvalificerade svar som möjligt. Dessa har huvudsakligen varit samma för samtliga aktörer, med vissa 
undantag för en del som lagts till allteftersom arbetet fortgått och nya tankar kommit upp. I dessa fall 
har företagen fått svara på frågor i efterhand i den mån det varit möjligt. Samtliga frågor har tagits 
fram i syfte att få svar på vår frågeställning och för att beskriva hur aktörerna tänker och går tillväga 
vid nya förvärv av mark. Utformningen av frågorna har gjorts med input från dels handledare Eidar 
Lindgren samt kunniga personer inom området.  

I arbetet är aktörerna anonyma i syfte att dels få fram så ärliga svar som möjligt samt för att skydda 
företagens strategier vid markförvärv. Svaren har varit omfattande då intervjuerna pågick under en 
längre tid och har därför skrivits ner i förenklad transkription. Efter eget omdöme har materialet 
sorterats för att få fram relevanta svar. 
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3	  Detaljplan	  
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och det är endast kommunen som kan besluta om att 
en detaljplan ska antas, ändras eller upphävas och därmed har de planmonopol.   

Det finns tillfällen som kommunen måste se till att det finns en detaljplan på ett område. En ny 
detaljplan måste till exempel upprättas när bebyggelse ska förändras, bevaras eller nytt område ska 
uppföras enligt 4 kap 2§ plan- och bygglagen (PBL). Den ska reglera bebyggelsemiljöns utformning 
och se till att mark och vatten används till det den är mest lämpad för (Boverket, 2014). Kommunen 
bestämmer därmed när, var och hur samhället ska utvecklas i form av bebyggelse.  

3.1	  Detaljplanens	  funktion	  

Att detaljplanen är rättsligt bindande innebär att man ska ha rätt att bygga i enlighet med detaljplan 
under genomförandetiden och att det inte går att bygga något som strider mot detaljplanen med vissa 
mindre undantag (Boverket, 2014).  Alla detaljplaner har en genomförandetid som kommunen beslutar 
om och kan vara mellan fem och femton år. Enligt 4 kap 21§ PBL ska "genomförandetiden bestämmas 
så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen". Som huvudprincip gäller att kommunen 
under genomförandetiden inte kan ändra eller upphäva en detaljplan om fastighetsägare motsätter sig 
detta 4 kap 39§ PBL. Undantag finns dock om en händelse har inträffat som är av stor allmän vikt och 
inte kunde förutses vid planläggningen eller om ändring krävs för en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning enligt 4 kap 18§ PBL. Detta innebär i princip att man har en garanti på att få bygga 
enligt detaljplan när det ligger en plan på området och detta kan kallas en byggrätt. Om planen skulle 
ändras eller upphävas innan genomförandetiden är slut kan man få ut en ersättning för förlorade 
rättigheter (Boverket, 2014). När genomförandetiden är slut gäller fortfarande detaljplanen men den 
kan då upphävas, ändras eller ersättas av en ny utan att någon ersättning utgår. 

När kommunen upprättar en detaljplan finns det vissa saker de måste besluta om och en del saker som 
de får besluta om ifall de vill. Enligt 4 kap 5§ PBL måste det markeras vilka områden som ska vara 
kvartersmark, allmän plats och vattenområden. De ska även ange användning av kvartersmark och 
vattenområde. Utformning och användning av den allmänna plats som kommun är huvudman för ska 
dessutom bestämmas. Det som får beslutas om är till exempel bebyggelsens omfattning, placering, 
utförande och placering samt servitut, fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar (SOU 
2015:109). 

3.2	  Detaljplaneprocessen	  

I detaljplaneprocessen är det många olika intressen och viljor som ska tas hänsyn till och en avvägning 
mellan dessa behöver göras. Det är även en demokratisk process där allmänheten ska få göra sin röst 
hörd och kommunen ska lyssna på allas åsikter. Vid förändring av ett markområde finns möjlighet att 
antingen upprätta en ny detaljplan eller ändra en befintlig. 

Det är endast kommunen som kan besluta om att ett planarbete ska påbörjas. Antingen är det 
kommunen själva som tar initiativ till det eller så är det den som vill exploatera som tar kontakt med 
kommunen. För att ansöka om en ändring eller upprätta en detaljplan kan aktören i fråga skicka in en 
ansökan om planbesked. Denna ska skickas in till kommunen skriftligt. Kommunen har sedan i 
uppgift att lämna ett planbesked som meddelar om planläggningen kommer att inledas 5 kap 2-5§§ 
PBL.  
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När kommunen beslutar att påbörja upprättandet av ny plan ska de också besluta ifall det ska ske 
genom ett standardförfarande eller ett utökat planförfarande. Dessutom kan de besluta om att det 
behövs ett program innan detaljplaneprocessen påbörjas. Ett program görs när ett större område 
utvecklas och ska ange planens utgångspunkter och mål enligt 5 kap 10§ PBL.  

När det sedan är beslutat att det ska tas fram en ny detaljplan är det en del steg som måste gås igenom. 
Vid ett standardförfarande är det vissa delar som alltid ska vara med och här följer en kort beskrivning 
om hur den går till.  Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan. Kommunen ska därefter samråda 
om förslaget med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och berörda boende i 
området. Då samlar kommunen in information och synpunkter för att få fram ett bra underlag (SOU 
2015:109). Om förslaget blir godkänt i samrådet så antar kommunen planen och därefter kan beslutet 
överklagas, se figur 1. Om detta sker kallas det begränsat standardförfarande. 

 

Figur 1. Schematisk bild över standardutförande och begränsat standardutförande. Källa: Boverket, 2015. 

Om förslaget däremot inte blir godkänt lämnas det färdiga förslaget till granskning. Under 
granskningen får sakägare som deltagit under samrådet lämna sina synpunkter. Om kommunen gör 
större ändringar i förslaget behöver en ny granskning göras. När granskningen är klar gör kommunen 
ett granskningsutlåtande där alla synpunkter redovisas. Till sist antas planen och därefter kan den 
överklagas. Om ingen överklagar beslutet vinner den laga kraft. (Boverket, 2015) 

Processen för utökat förfarande innehåller ytterligare steg jämfört med standardförfarandet, se figur 2.  
Ett utökat planförfarande kan behövas om till exempel planen kan förväntas ha stor miljöpåverkan, 
inte är förenlig med översiktsplanen eller vara av stort allmänt intresse enligt 5 kap 7§ PBL.  

 

Figur 2. Schematisk bild över utökat förfarande. Källa: Boverket, 2015. 



15 
 

4	  Exploateringsprocessen	  
Med markexploatering avses en förändring eller upprättande av ny bebyggelse i ett område (Kalbro 
och Lindgren, 2015). Markexploateringen styrs av både det rättsliga regelsystemet och avtal mellan 
aktörer. Processen är tidskrävande och innefattar många olika delmoment såsom initiering, 
projektering av markanvändandet, tillståndsprövning hos myndigheter, markförvärv, finansiering, 
byggande och utvärdering. I en markexploateringsprocess behandlas samtliga delmoment i större eller 
mindre utsträckning. 

Ett initiativ till markförändring kan komma från olika parter. Dessa kan vara en privat markägare, 
kommun eller byggföretag som har incitament för byggande och att ändra markområdets användning. 
Initieringen av ett markexploateringsprojekt grundar sig framför allt på två faktorer: 

• Markområdet utnyttjas ineffektivt och man försöker därför använda marken på ett bättre sätt. 
• Det finns behov av en viss bebyggelse och man försöker därför hitta mark för detta ändamål 

(Kalbro och Lindgren, 2015) 

Vidare finns ett starkt samband mellan markens användning och fastighetsindelning. Vid framförallt 
större exploateringsprojekt hör det till vanligheten att både fastighets- och ägarstrukturen förändras. 
De grundläggande motiven till förändring av ägarförhållande och fastighetsindelning är antingen att 
den ursprungliga fastighetsindelningen inte stämmer överens med den nya markanvändningen eller att 
det saknas ett intresse hos fastighetsägarna att förvalta fastigheten i enlighet med den nya planerade 
markanvändningen (Kalbro och Lindgren, 2015).  

4.1	  Avtalsformer	  

Genomförandeavtal	  
Markexploatering kan vara en omfattande process där flera olika aktörer är inblandade och ska 
medverka. Många av parternas rättigheter och skyldigheter är reglerade i bland annat PBL. Vid stora 
exploateringar och där byggherrarna är professionella kan det utöver lagstiftningen krävas 
komplettering i form av ett genomförandeavtal. Ett genomförandeavtal tecknas mellan kommun och 
exploatör för att precisera, utöver det som står i detaljplan, parternas rättigheter och skyldigheter. Det 
finns olika typer av avtal beroende på relationen mellan aktörerna. Det som främst är avgörande beror 
på om det är kommunen eller företaget som äger marken vid initieringen av projektet (Kalbro och 
Lindgren, 2015). De två genomförandeavtalen kallas exploateringsavtal och markanvisningsavtal. De 
är båda definierade i PBL och kommer nedan förklaras närmare. 

Exploateringsavtal	  
I det fall marken ägs av det företag som ska exploatera ingås vanligen ett exploateringsavtal med 
kommunen. Ett exploateringsavtal definieras enligt 1 kap. 4§ PBL som ”ett avtal om genomförande av 
en detaljplan mellan en kommun och byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs 
av kommun, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig 
transportinfrastruktur”.  

Avtalet är en överenskommelse mellan parterna och ska redogöra genomförandet av exploateringen. 
Det hör till vanligheten att avtalet ingås innan planantagandet med villkor att avtalet blir giltigt under 
förutsättning att planen vinner laga kraft. I avtalet behandlas vem som ska ansvara för utförandet av 
åtgärder samt vem som ska finansiera dem. 
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Förutsättningarna för när ett exploateringsavtal får tecknas och vilket innehåll ett sådant avtal får ha 
regleras översiktligt i PBL. Innehållet i ett exploateringsavtal ska fungera som ett alternativt sätt att 
reglera sådant som har stöd i lag, det vill säga att avtalsvillkoren inte får gå längre än vad PBL och 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV) medger (SOU 2015:109). 

Om kommunen ingår exploateringsavtal ska de anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 
sådana avtal enligt 6 kap 39§ PBL. Syftet är att aktören i förväg ska känna till de krav kommunen har 
på planeringen och plangenomförandet innan arbetet med planen börjar (Boverket, 2016). 

Markanvisningsavtal	  
Vid exploatering av ett kommunalägt område görs vanligen en markanvisning till den part som ska 
bygga. Ett sätt att beskriva markanvisning är enligt 1 kap 4§ PBL ”en ensamrätt att, under viss tid, 
förhandla med en kommun om att förvärva kommunal mark för bebyggelse, och att genomföra avsedd 
bebyggelse”. Med ensamrätt menas aktörens rätt att ensam förhandla med kommunen om en framtida 
marköverföring och detaljplaneläggning. Den direkta överföreningen av mark sker således när 
förhandlingen mellan aktören och kommun resulterar i en detaljplan. De är inte bundna till att köpa 
marken när detaljplanen är antagen. (Ceasar, Kalbro och Lind, 2013) 

Kommuner använder olika varianter av markanvisning. Ett sätt är direktanvisning vilket är när 
företaget direkt får en markanvisning utan att behöva konkurrera med andra aktörer. Det sker ofta 
genom att aktören gör en idéskiss över hur området kan exploateras. Om kommunen anser att förslaget 
är bra ger de en direktanvisning. Det andra sättet är genom anbud där aktörerna antingen budar på 
marken eller ger förslag i en tävling, detta kallas anbudsanvisning. Den aktör som ger bäst bud eller 
har bäst förslag i tävlingen får markanvisningen. Kommunen kan vidare ange kriterier som aktörerna 
måste uppfylla för att kunna få vara med i anbudet. 

Avtal	  mellan	  aktör	  och	  privat	  fastighetsägare	  
När en aktör köper mark av en privat fastighetsägare upprättas alltid ett köpeavtal. Köpeavtalet kan se 
ut på flera olika sätt. I en situation där företaget köper mark som behöver detaljplaneläggas kan köpet 
villkoras. Villkoret kan innebära att köpet hävs om det visar sig att detaljplanen inte antas inom en viss 
bestämd tid. Detta görs oftast inte vid så kallade strategiska köp då företag köper mark ovetande om 
marken i framtiden kommer att kunna exploateras. Ett annat exempel på villkor som förekommer är 
att aktören betalar en viss summa för marken och om en detaljplanen senare antas får säljaren 
ytterligare betalt. 

4.2	  Olika	  skeden	  att	  köpa	  mark	  

Processen kring markexploatering är komplex, där varje projekt har sina egna särdrag. Detta innebär 
att processen kan skilja sig mycket från fall till fall. Det är framför allt två faktorer som påverkar och 
är av väsentlig betydelse vid exploateringsprojekt: 

• Ägarförhållande inom exploateringsområdet  
• Privata fastighetsägarens/aktörens roll vid upprättandet av detaljplanen   
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Med ägarförhållande avses om marken för exploatering är privatägd av en eller flera personer eller om 
den är kommunalägd när exploateringen inleds. Med aktörens roll avses aktiviteten hos denne det vill 
säga om den bidrar aktivt eller är passiv under framtagandet av planen. Utifrån detta kan ett enskilt fall 
relateras till ett typfall enligt figur 3. Det som i huvudsak skiljer de fyra typfallen åt är hur 
planprocessen, markförvärv, genomförandeavtal och byggprocessen är samordnade med varandra 
(Kalbro och Lindgren, 2015). Uppdelning i typfall ger en förenklad bild av exploateringsprocessens 
olika förfaranden. 

 
Figur 3. Fyra typfall för genomförandet av en markexploatering. Källa: Kalbro och Lindgren, 2015. 

 

4.3	  Privatägd	  mark	  

Nedan beskrivs de typfall då marken för exploatering är privatägd. Skillnaden mellan de två typfallen 
är aktörens deltagande i framtagandet av detaljplan. I typfall 1 är aktören passiv, medan aktören i 
typfall 2 är aktiv. 

Typfall 1 – Aktören inte aktiv i processen 	  
Då marken initialt ägs av en aktör inom byggbranschen eller en privat fastighetsägare som inte har 
kunskap eller vilja att driva en detaljplaneprocess kan kommunen svara helt för planläggningsarbetet. 
Aktören eller den privata fastighetsägaren är då passiv under framtagandet av detaljplan. Initiativet om 
planläggning kan dock komma från någon av de nämnda parterna eller kommun. Den privata 
fastighetsägaren kan välja att antingen behålla marken eller sälja marken. Trots dennes okunskap och 
vilja att inte delta i framtagningen finns dock incitament att under planläggningsskedet behålla 
marken. Efter antagen detaljplan kan marken nämligen bli mer attraktiv.  

Typfall 2 – Aktören aktiv i processen 	  
Då aktören äger marken och har ett intresse att aktivt medverka i planering och framtagandet av 
detaljplan finns den möjligheten. Detta förutsätter dock en kunskap och kompetens hos aktören. 
Utifrån företagets perspektiv finns det två skäl till att medverka aktivt i processen. Det första 
incitamentet är att detaljplanens utformning på så sätt kan bli bättre gällande bebyggelse och ekonomi. 
Det andra skälet är att företagets och kommunens samarbete möjliggör en effektivisering där plan- och 
byggprocessen kan ske parallellt (Inggårde och Fors, 2015). Initiativet att inleda en planprocess kan 
komma från en aktör, kommun eller tidigare privat fastighetsägare. 
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4.4	  Kommunalägd	  mark	  

Nedan beskrivs de typfall då marken för exploatering är kommunalt ägd. Skillnaden mellan de två 
typfallen är, liksom i ovan nämnda typfall, aktörens deltagande i framtagandet av detaljplan. I typfall 3 
är aktören passiv, medan aktören i typfall 4 är aktiv. De två typfallen innebär att kommunen ger en 
markanvisning, se figur 4.  

Typfall	  3	  -‐	  Aktören	  inte	  aktiv	  i	  processen	  
Kommunen är ägare av marken och detaljplaneläggningen sker i princip utan aktiv medverkan av 
kommande aktör. Detaljplanen upprättas utan vetskap om företagets preferenser. Typfallet kan anses 
vara en planberedskap från kommunens sida som sedan överlåter marken till aktören genom 
markanvisning (SOU 2015:109). Initiativet att planlägga kommer från att det i området finns 
potentiella köpare (Kalbro och Lindgren, 2015). 

Typfall	  4	  -‐	  Aktören	  aktiv	  i	  processen	  	  
Kommunen äger marken och utser en aktör genom markanvisning, i samband med att 
detaljplanearbetet påbörjas. Detaljplaneprocessen sker i samverkan mellan kommun och företag (SOU 
2015:109). Detta innebär, liksom i typfall 2, att det finns möjlighet att påverka utformningen och 
effektivisera byggprocessen. Tillvägagångssättet innebär att det görs en markanvisning i ett tidigt 
skede av planprocessen. Initiativet kan komma från både kommun och aktören som hittat den 
kommunala marken.	  

 

 
Figur 4. I typfall tre och fyra blir markanvisning aktuell. Källa: Kalbro och Lindgren, 2015. 
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5	  Risk	  och	  kostnad	  
Som tidigare nämnt är varje markexploateringsprojekt unikt, vilket innebär att planering och 
plangenomförande måste anpassas till det enskilda fallet. Två faktorer som påverkar aktören är i vilket 
skede av detaljplaneprocessen förvärvet sker och om marken är kommunalt- eller privatägd. För att få 
en stor möjlighet att påverka projektets ekonomi är det bättre att vara med i början av 
planeringsprocessen, se figur 5. Under översiktsplaneringen sker en lokalisering av bebyggelsen vilket 
i stor grad påverkar ett projekts ekonomiska förutsättningar (Kalbro och Lindgren, 2015). Under 
detaljplaneringen finns möjlighet för aktören att påverka själva utformningen av bebyggelsen vilket är 
det moment som behandlas i arbetet.  

 
Figur 5. Möjlighet att påverka ett projekts ekonomi. Källa: Kalbro och Lindgren, 2015. 

Det finns alltid en risk att en detaljplanen inte blir antagen. Därför kan det ses mindre riskfyllt att ingå 
ett markanvisningsavtal, där köpet inte sker förrän detaljplanen blivit antagen. Vid markanvisning 
finns även möjlighet att avböja köp då detaljplan antagits. Detta är bra i de fall det inte finns någon 
marknad längre eller vid förändrade förhållanden såsom upptäckt markförorening. Vid köp av 
privatägd mark kan det hända att aktören blir sittande med mark som inte kan exploateras om det inte 
blir någon ny detaljplan. För att minimera risken kan aktören, som tidigare nämnt, ingå avtal med den 
privata ägaren om villkorat köp.  

En fördel med att köpa marken tidigt i exploateringsprocessen är att den är billigare och på så sätt mer 
attraktiv, se figur 6. Men då är det viktigt att aktören har tro på att marken i framtiden kommer att 
kunna exploateras till avsett ändamål.  

 
Figur 6. Värdeutveckling av mark vid exploatering. Källa: Kalbro och Lindgren, 2015. 
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I och med att detaljplaneprocessen kan vara tidskrävande och kapital binds upp, finns en risk att köpa 
mark i tidigt skede. Det kan vara en svårighet att köpa mark tidigt då detaljplaneprocessen kan vara 
tidskrävande och kapital binds upp. Att få betalt av framtida köpare kan ibland inträffa lång tid efter 
inköp av mark. Detta kan vara svårt för företag som inte har mycket kapital att röra sig med.  

För att beskriva problematiken kortfattat måste aktören göra en avvägning mellan att köpa mark tidigt 
och då till ett lägre pris eller köpa sent då marken är dyrare men planrisken minskat. Det är detta som 
huvudsakligen studerats i intervjustudien. 



21 
 

6	  Resultat	  
Nedan presenteras en sammanställning av studiens resultat. Intervjufrågorna berör aktörernas 
strategier, synen på exploateringsprocessen samt deras tillvägagångssätt vid markförvärv. Aktörernas 
svar redovisas under respektive intervjufråga.  

6.1	  Intervjuer	  	  

Har ni en speciell strategi vid köp av mark?  

De små aktörerna som arbetar lokalt upplevs vara välkända hos den kommun de är verksamma inom. 
De för en öppen dialog med kommunen om uppförande av nya bostäder. Den mark de köper förvärvas 
huvudsakligen genom markanvisning, där de genom framtaget förslag på utformning visar intresse av 
marken. För majoriteten av de små aktörerna finns även ett intresse av färdiga byggrätter.  

Hos de medelstora aktörerna skiljer sig lokaliseringen av verksamheten. En del av de medelstora är 
verksamma på flera orter medan andra fokuserar på endast en ort. Aktörerna i fråga är medvetna om 
att detaljplaneprocessen kan bli lång. En del kan tänka sig vara med om detta medan andra försöker 
undvika detta så gott det går. En aktör förklarar att de vid intresse av kommunägd mark framför ett 
förslag till kommunen som även kan lösa andra intilliggande problem och på så sätt ha möjlighet till 
en direktanvisning.  

Intresset för anbudstävlingar verkar hos de medelstora aktörerna vara svalt. De medger att de är 
selektiva med vilka anbudstävlingar de deltar i då framtagandet av en idéskiss är kostsamt samt 
chanserna att vinna är små då det oftast är många som ställer upp. En aktör förklarar att deras 
markanvisningar på senaste tiden minskat till följd av att flera mindre aktörer kommit in på 
marknaden och kommuner börjat intressera sig för att ha en stor variation av byggherrar i deras 
område.  

De största bolagen har som utgångspunkt att hålla sig till storstadsregioner och tillväxtområden. Det 
ena bolaget använder sig av en så kallad ”segmentstrategi” där de delat upp befolkningen i tre 
segment. Störst är idag medelsegmentet, men de är väl medvetna om att det i framtiden kommer 
behöva bygga mer ”prisvärda” boenden. Denna aktör ställer upp på anbudstävlingar då det passar 
deras strategi. Det andra stora bolaget uppger att det måste finnas ekonomisk kapacitet i de områden 
de bygger vilket innebär att de också bygger till kapitalstarka personer som har råd att köpa 
nyproducerat som är den dyraste bostadsformen. Även andra värdepåverkande faktorer såsom 
kollektivtrafik, parker, gång- och cykelvägar är avgörande vid potentiella förvärv.  

Alla aktörer har olika sätt som de väljer att köpa mark på. Vid köp av kommunal mark verkar det 
optimala vara att få en direktanvisning där man som aktör har möjlighet att utforma planen 
tillsammans med kommunen. I övrigt verkar en del ha en uttalad och utarbetad strategi med kriterier 
för var och vilken mark de väljer att köpa. Den största skillnaden mellan de små och stora verkar vara 
letandet och initiativtagandet till markförvärv. Där de medelstora och stora aktörerna dagligen letar 
mark, medan de små bolagen förlitar sig mer på kommunens intresse att bygga bostäder. 
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Köper ni mark från kommunen eller från privata fastighetsägare? 

De mindre aktörerna köper mest kommunalägd mark. Anbudstävlingar kan vara ett sätt för mindre och 
nya aktörer att etablera sig på marknaden.   

De större aktörerna köper till övervägande del hälften kommunal respektive privat. Två av de större 
aktörerna köper mer mark från privat. En medelstor uppger att de tidigare köpte mer mark från 
kommun, men att kommunen numera har en ”förkärlek” till mindre aktörer. De uppger även att de nya 
aktörerna kan ses som mycket ”aggressiva” vid anbudstävlingar för att kunna slå sig fram i 
konkurrensen på mark. 

Aktörerna har annars gett varierande svar där en av de största påpekar att direktanvisning är väldigt 
viktigt idag då markvärdena är höga. I en lågkonjunktur skulle det snarare vara bättre att köpa privat 
mark då båda parter vill ha fram ett snabbt projekt. I Stockholm är ca 70% av marken kommunalt ägd 
trots det finns även, för vissa aktörer, ett intresse av privatägd mark. Dock tycker vissa att den då ska 
vara under detaljplaneprocess för att minimera risk.  

 

Hur ser detaljplaneförhållandena ut på fastigheterna ni köper?  

I storstadsregionerna är mycket av marken sen tidigare planlagd men oftast har deras genomförandetid 
gått ut. Det är svårt att hitta byggklar mark för bostadsändamål och därmed krävs i dessa områden 
oftast framtagande av ny detaljplan. De små mindre köper helst en färdig detaljplan med byggrätter. 
En av dem har vid intresse av mark som inte är detaljplanelagd kontaktat kommunen för planläggning 
men köp görs vanligen inte förrän färdig detaljplan.  

En av de största aktörerna indikerar att de vid vissa tillfällen, då de ser stort framtida potential, köper 
mark även innan processen med översikts- eller detaljplan startat. Svårigheten ligger då ofta i att få en 
avkastning under tiden det inte byggs. Om en alternativ användning görs så länge det inte byggs 
bostäder och förvaltningen kan läggas på till exempel ett annat företag kan de tänkas ligga på marken 
under en längre period utan att bygga. En av de större aktörerna påpekar att de är en bostadsutvecklare 
och att deras vision är att förvärva mark som idag inte har en detaljplan för bostadsändamål men där 
syftet med deras markförvärv är att ta fram denna. Det är mycket sällan de köper mark där det redan 
finns en framtagen detaljplan med förklaringen att den kanske inte är anpassade till deras produktion 
och att den är för detaljerad. De har dock hänt att de köpt mark med en genomförandetid som löper i 
syfte att ta fram en ny detaljplan.  

En viktig aspekt är den värdeökningen som kan ske på marken om detaljplanen förändras till 
bostadsbyggande. Ett litet bolag framför att de aldrig köper färdiga byggrätter och påpekar att många 
aktörer vill vara med i ett tidigt skede då det dels finns möjlighet att påverka utformningen samt vara 
med på denna markvärdestegring. En av de medelstora aktörerna beskriver att de köper allt de anser ha 
potential oavsett skede i detaljplaneprocessen, med undantag en ny framtagen detaljplan som inte 
passar deras sätt att bygga. Detta gör dock en annan aktör av samma storlek. I intervjun svarar de att 
de köper det mesta, även mark som har en framtagen detaljplan men som de ändrar. En annan aktör 
förklarar att de köper mark villkorat oavsett om marken är kommunal- eller privatägd, de uppger dock 
att de föredrar privatägd mark som har en färdig detaljplan för bostadsändamål. 
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Har detaljplaneförhållandet stor inverkan på val av markområde?  

En av de största aktörerna tror att det här skiljer sig mellan små och större aktörer, med anledning att 
framtagandet av en ny detaljplan är en tid- och kostnadsfråga som de större till viss del är villiga att ta 
sig an som bostadsutvecklare. Vid intervjun med de mindre bolagen visade det sig att detta var ett 
faktum. Detaljplaneförhållandet har för samtliga av de små bolagen en stor påverkan vid markförvärv 
och klara byggrätter är hos två av dem eftertraktat då de helst vill undvika den långa 
detaljplaneprocessen. Samtliga förespråkar dock förvärv där detaljplaneprocessen inte blir för 
utdragen. 

Ett av de medelstora bolagen förklarar att det är kommunens agerande som styr i vilken kommun de 
väljer att köpa mark. De vill vara verksamma i kommuner som tillämpar direktanvisning vid 
kommunägd mark och vid köp av privatägt är det viktigt att få reda på kommunens framtida 
utvecklingsplaner. Om kommunen är öppna för en förändring behöver inte den rådande detaljplanen 
ha en så stor påverkan.  

De övriga bolagen har svarat att detaljplaneförhållandet har stor inverkan, men att fastighetsutveckling 
i princip handlar om markförändring och därmed en medverkan vid detaljplaneförändring. Det är för 
dem en övervägning att antingen köpa billigt i ett tidigt skede eller sent då planrisk minskat men då 
marken är dyrare. 

 

Hur ofta måste befintlig detaljplan ändras för att bostadsbyggande ska kunna göras?  

En detaljplan måste som tidigare nämnt nästan alltid ändras för att på så sätt stämma överens med den 
tänkta markanvändningen. En av de stora aktörerna indikerar på att ändring alltid måste göras i 
tätortsområden då det oftast redan finns en liggande detaljplan som är inaktuell. 

Ett undantagsfall är då det finns en upprättad detaljplan för bostadsbyggande som ett bolag inte för 
tillfället har möjlighet att bygga på. Då kan det hända att marken, med klara byggrätter, säljs till ett 
annat bolag vilket kan innebära att detaljplan inte behöver ändras.   

 

Hur gör ni för att ändra/upprätta ny detaljplan? 

Många aktörer medger att det oftast skissar idéförslag som sedan skickas till kommunen. Några 
ansöker direkt om planbesked. En aktör nämner liksom en i tidigare fråga att det går att påverka 
chansen till förvärv genom att ta fram lösningar på andra problem i området.  

Att få en markanvisning verkar enligt de flesta aktörerna vara högt värderat. I situationen där aktören 
tagit fram ett förslag i syfte att få en direktanvisning kan kommunen avböja idéskissen över 
exploateringsområdet. Kommunen kan istället välja att starta en anbudsanvisning, vilket innebär att 
fler aktörer ges möjlighet att förvärva marken. Detta kan ses som problematisk då aktören i fråga lagt 
ner tid och resurser för mark som de sedan inte får köpa. Därför är det viktigt att vara uppdaterad på 
kommunens arbetssätt när aktören vill att en ny detaljplan ska upprättas. 
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En av de större aktörerna förklarar att de nästan alltid ansöker om planläggning när de äger marken 
och att det i regel alltid måste ske förutom de fåtal fall de köpt från annan aktör. Detta skiljer sig från 
den andra stora aktören som uppger att de sällan ansöker om planbesked utan istället arbetar i nära 
relation med kommuner de är verksamma inom och där frågan vanligtvis diskuteras på ett av de 
regelbundna mötena med kommunen. Vid intresse av privatägd mark kontaktar de först och främst 
kommunen för att ta reda på områdets framtida planer, men det är även bra att ha en dialog med den 
potentiella säljaren.  

 

Driver ni själva detaljplaneprocesser? Är det viktigt för er att vara aktiva? 

Samtliga aktörer är med i detaljplaneprocessen i minst något av sina projekt, de är positiva till att få 
vara aktiva och tycker det är viktigt att få fram sin utgångspunkt. 

De flesta små aktörerna är inte aktiva i samma grad som de större bolagen kan vara, med anledning av 
att de köper mer detaljplanelagt och gör mer entreprenader. När de är med i processen vill de gärna ge 
sina synpunkter men är i behov av kommunens kompetens i en del frågor. Ett av de små är med och 
driver alla detaljplaner och det är väldigt viktigt för dem då de vill kunna anpassa utifrån kund. 

Medelstora och stora ser det som en förhandling, där flera sagt att det är ett krav från deras sida att få 
vara med och styra. De vill se till att projektet får bra planlösning, funktion och teknisk utformning för 
att passa produktionssätt och för att det ska bli lönsamt.  

 

Om ni är aktiva i processen i ett tidigt skede, vad har ni för roll?  

Enligt aktörerna skiljer det sig beroende på vilken kommun de är verksamma inom, vilka 
projektledare och personer som är inblandande. Deras roll är dock huvudsakligen att se till att 
byggandet blir genomförbart på så sätt att det passar deras produktion. De mindre behöver däremot, 
som tidigare nämnt, kommunens kompetens i en del frågor. 

De större tar i många fall fram de utredningar som behövs och har arkitekter som ritar upp projektet. 
De tycker även att mer arbete skulle kunna läggas på dem för att få processen att gå snabbare. Några 
har påpekat att kommunen ibland gör mer än vad som ingår i deras roll. Anledningen till detta tros 
vara intresset att utforma och bestämma bebyggelsen, vilket är ett roligt arbete. 

 

Om ni köper mark som är detaljplanelagd, vad tycker ni om detaljplanernas 
utformning/reglering av byggandet?  

Det var inte alla som köpte mark som redan är detaljplanelagd. De flesta som svarat på denna fråga 
tycker att den är för detaljerad och inte tillräckligt flexibel. Det finns en svårighet med genomförandet 
av planen då den som är produktionsansvarig inte varit med vid framtagandet.  
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Hur mycket påverkar planområdets storlek?  

Alla aktörer utom ett litet har en uppfattning om hur många byggrätter ett område ska ha för att vilja 
köpa det. Hur många som de vill bygga varierar på vilket sorts boende och var geografiskt det ska 
byggas. Det lilla företaget är en flexibel aktör och har inte samma organisation varje gång eftersom de 
inte har så mycket egen byggverksamhet. De kan därmed anpassa sig efter situationen och räknar på 
vad de tjänar i varje projekt. 

Initiala kostnader hos de större aktörerna gör att de har en nedre gräns på hur många byggrätter ett 
förvärv ska innehålla. Något de även måste ta hänsyn till är hur mycket resurser de har och vad de har 
för andra projekt igång. De funderar på var de kan utnyttja de resurser de har på bästa sätt och väljer 
storlek utifrån det. 

De små byggbolagen pratar mer om att det finns en maxgräns på hur mycket de kan bygga. Detta 
beror på begränsad kapacitet i arbetskraft och kapital. 

 

Hur ser ni på konkurrensen mellan stora och små bolag?  

Flera aktörer förklarade att de arbetar på olika marknader och är intresserade av olika slags projekt. En 
större aktör framförde att många små aktörer har visst finansieringskapital men att de har svårt ifall de 
skulle vilja köpa ett stort område. Förutom de begränsade finansieringsmöjligheterna vid större projekt 
nämnde några av de små aktörerna svårigheten att bygga upp trovärdighet och en relation med 
kommunen. Fördelarna hos de små är att de kan ta snabbare beslut.  

En sak som flera nämnde var att det är många som är med på anbudstävlingar vilket visar på att det är 
många som konkurrerar på marknaden. Detta innebär att chansen att få en markanvisning är liten och 
detta är problematiskt då framtagandet av ett idéförslag är dyrt.  

 

Hur ser ni på kommunernas planberedskap? Tror ni att kommunens den är mer gynnsam för 
er jämfört med andra bolag.  

Det råder delade meningar om hur planberedskapen bör se ut. De små och medelstora vill gärna att det 
blir en större planberedskap än idag och ser det som ett problem att planberedskap inte finns. Men en 
del av dem ser anledningar till varför kommunen inte har en större planberedskap. Deras tro är att 
kommunerna vill veta att de har någon som kan tänkas bygga innan de börjar planlägga. En annan 
aspekt är bristen av planläggare hos kommunen.  

Stora aktörerna vill vara med och utveckla och är därför inte intresserade av detaljplanelagt. Dessutom 
tycker en av dem att planberedskap inte bör finnas då det inte passar dagens marknad och system. 
Anledningar till att planberedskap inte finns enligt dem är att om färdiga detaljplaner finns skulle ett 
genomförande kunna tvingas fram och det skulle kosta mycket att ta fram de utan företagens hjälp 
både i processen och under genomförandet.  
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Tycker ni kommunerna gynnar vissa företag mer än andra?  

Nästan alla har svarat att kommunen inte gynnar någon privat aktör. Det är dock två aktörer som 
framför att kommunala bolag oftare tilldelas markanvisningar än de privata.  

Aktörerna har märkt att flera kommuner tar in många aktörer i syfte att få mångfald. Det kan på så sätt 
uppstå brister i kvaliteten när aktörer tas in som inte med säkerhet kan uppfylla uppdraget.  

 

Har ni mark som är under olika skeden i exploateringsprocessen?  Köper ni mark i etapper eller 
helt område?   

Alla aktörer har mark som är i olika skeden av exploateringsprocessen detta kan till exempel innebära 
att de fått markanvisning men själva köpet av marken har ännu inte genomförts. 

En del stora och medelstora aktörer köper i etapper. De kan till exempel bestämma med kommunen 
om ett helt område och sedan köpa i etapper allt eftersom det blir detaljplanelagt. I syfte att de helst 
inte vill ha mark som inte kan byggas på. 

För bolagen är det viktigt att ha mark i olika skeden av detaljplaneprocessen då den är tidskrävande 
och oförutsägbar. För de stora aktörerna är det viktigt att de har en byggportfölj för att garantera att 
deras anställda inte står utan arbete. Men byggportfölj menas den mark som innehas men som aktören 
i dagsläget inte kan förädla med bostäder.  

 

Vad är ert största hinder i dagsläget?   

Största hindret är olika enligt olika aktörer. Detta kan till exempel bero på deras storlek men också på 
geografi och typ av aktör. De medelstora har sagt allt ifrån finansieringen, svårt att hitta mark, resurser 
när folk rör på sig mycket och konkurrensen i form av att det är många som är projektutvecklare.  

Aktörerna som är störst sa att deras hinder är många vill ha mark, oförutsägbarheten i processen och 
att man behöver starta detaljplaneläggning i större utsträckning. Det finns mark men den behöver 
planläggas och där behövs resurser. 

De små har sagt att det behövs mer mark som är detaljplanelagd och att få kapacitet i form av 
personal. De mindre aktörerna tycks vilja expandera deras bostadsutveckling men inte geografiskt. 
Anledningen är att det krävs resurser för att lokalisera sig till ett nytt område vilket de kanske ändå 
inte behöver idag då efterfrågan i området fortfarande är hög. De påpekar att de inom de närmaste åren 
kommer att utveckla sitt bostadsbyggande med anledning av den höga efterfrågan som även råder 
inom deras geografiska närområde. 
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7	  Sammanfattning	  och	  analys	  
Med utgångspunkt från intervjuresultaten förs i detta kapitel en analys och sammanfattning av det 
mest väsentliga för att återkoppla till examensarbetets syfte och frågeställning. Då en utredning gjorts 
för att tydliggöra om stora bolag tar större risker genom att förvärva mark i ett tidigt skede jämfört 
med små bolag har många intressanta problemställningar utvecklats som kommer presenteras i detta 
avsnitt. Problemställningarna grundar sig främst på ägar- och detaljplaneförhållande, mindre avsteg 
kommer även göras för att reflektera kring andra faktorer som påverkar ett markförvärv.  

7.1	  Ägarförhållande	  

Kommun	  	  
Alla aktörer har ett intresse av kommunal mark. Aktörerna påverkas emellertid inte enbart av att 
marken är kommunalt ägd, utan även i vilken kommun marken ligger i. Anledningen är kommunernas 
olika sätt att sälja mark. En kommun kan till exempel välja att inte arbeta med direktanvisning, vilket 
innebär att vissa aktörer inte har ett intresse att förvärva mark i detta område.  

En anledning till att de små aktörerna väljer kommunalägd mark är att de då kan delta i 
anbudstävlingar, som är ett sätt för dem att komma in på marknaden. De större aktörerna har istället 
ansett att tävlingarna inte är lika intressanta eftersom att det är många som lägger bud som är högre än 
vad marken i själva verket är värd. De anser att de spekulerar i priset och ger ett bud för det framtida 
värdet av marken, då den detaljplanelagts för bostadsändamål. Detta har resulterat i ett minskat 
intresse av kommunalägd mark hos de större aktörerna. 

Privat	  	  
De större aktörerna köper mer privat mark än de små och det kan finnas flera olika anledningar till 
detta. En orsak kan vara att de köper i så pass stor volym att de inte kan begränsa sig till att endast 
köpa kommunalägd mark. En annan orsak till att de köper mer privatägt kan vara att de då har 
möjlighet till ett strategiskt köp. Ett strategiskt köp görs för att få vara med i en så hög värdestegring 
av marken som möjligt. Det finns som tidigare nämnt en baksida med detta, nämligen att aktören i 
fråga blir tvungen att binda upp kapital långt innan bostäder kan börja produceras. De små bolagen har 
på så sätt inte samma möjlighet att visa intresse för dessa förvärv.  

Då det behövs en ny detaljplan över ett område försöker de små undvika köp av privat mark. 
Anledningen kan vara att detta innebär ett samarbete med två parter, nämligen kommun och säljare, 
som gör att processen kan bli mer omfattande och resurskrävande. De små vill därmed koncentrera sig 
på relationen med kommunen som i slutändan är det beslutfattande organet. 

7.2	  Detaljplaneförhållande	  

Aktörerna kan tänka sig att köpa mark som ligger i olika skeden av detaljplaneprocessen. De har alla 
visat ett intresse av att köpa mark under den pågående detaljplaneframtagningen. Av de små aktörerna 
har de flesta uttryckt ett större intresse av färdiga byggrätter än vad de större gjort. En del av de större 
har angivit att de kan tänka sig köpa innan framtagen översiktsplan vilket innebär att de är benägna att 
ta en större planrisk än de små.  
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Det händer dock att de stora aktörerna köper färdiga byggrätter. I dessa fall för att hålla igång deras 
egen byggverksamhet och för att få en kontinuerlig produktion. De små aktörerna har däremot inte 
detta behov då de huvudsakligen har egen entreprenadverksamhet eller tar in personal när det behövs. 
En intressant aspekt är att de små inte letar efter mark på samma sätt som de större. De förlitar sig 
istället på kommunens initiativtagande till bostadsbyggande.  

Små bolag från entreprenadverksamhet har inte lika mycket spelutrymme och kan på så sätt inte ta lika 
mycket risk. De har som tidigare nämnt inte lika mycket pengar att binda upp i ett projekt och 
framförallt inte under en längre tidsperiod. Det finns emellertid små aktörer som har stora finansiella 
resurser och ofta en affärsidé där de vill vara med på så stor markvärdestegring som möjligt, liksom de 
stora bolagen i studien. De små bolagen som är relativt nya inom fastighetsutveckling ser samma 
möjlighet till värdestegring och kommer kanske i framtiden arbeta på liknande sätt.  

I dagsläget är det inte så många som kan tänka sig strategiska köp, då aktören är ovetande om 
framtiden anses denna mark mer riskfylld. Det är i huvudsakligen stora och medelstora som gör detta 
och då behöver de kunna ha ett längre tidsperspektiv på dessa. Det största intresset ligger i mark som i 
dagsläget redan är exploaterat men för annat ändamål. Denna mark ligger oftast i områden med 
utbyggd infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. Det är dessa områden bolagen vill 
omvandla då de ser stort potential.  

7.3	  Övriga	  förhållanden	  

Val av kommunal respektive privat mark beror även på vilken mark som finns tillgänglig i 
kommunen. De små bolagen som arbetar på en ort får på så sätt anpassa sig efter vilken mark som 
finns tillgänglig. För att analysera detta krävs ytterligare material som kan visa på hur mycket mark 
som ägs kommunalt respektive privat i samtliga undersökta kommuner. Med sådan information skulle 
det vara enklare att dra fördjupade slutsatser.  

Oavsett ägarförhållande på marken som är aktuell för exploatering är det i slutändan kommunens 
planmonopol som avgör var, när och hur det ska byggas. På så sätt är det en fördel att ha en öppen 
dialog och skapa nära kontakt med kommunen oavsett om intresset ligger i att köpa privat eller 
kommunalt ägd mark. Det är dessutom av särskilt stor vikt att vara uppdaterad på markens 
framtidsutsikter framförallt vid köp av privatägd mark som inte villkoras. Vid exploatering av 
kommunalägd mark vet bolaget att det finns ett intresse från kommunens sida att bygga vilket kan ses 
som säkerhet. En öppen dialog mellan kommun och aktör skapar även en trygghet för båda parter. En 
trygghet är viktigt då aktören lägger ner mycket resurser och kommunen som vill ha fram bebyggelse 
som passar deras vision och målgrupp.  

En viktig aspekt för de större aktörerna är i vilket skede av planprocessen mark är, då de gärna vill ha 
mark som skapar en bra byggportfölj med projekt under olika skeden. Detta innebär att de gärna köper 
mark innan eller under framtagning av detaljplan som passar med den övriga marken i deras portfölj. 
Förhoppningen är att projekten ska falla ut kontinuerligt i framtiden. Dessutom kan planläggningen 
och planering av produktion ske under samma tidsperiod vilket är effektivt. 
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8	  Diskussion	  
Utifrån arbetes syfte och avgränsningar diskuteras nedan studiens tillförlitlighet samt möjliga 
felkällor. I kapitlet kommer även förslag på vidare studier presenteras. Förslagen är baserade på de 
tankar som väckts under arbetets gång och som kan vara intressanta för framtida studier. 

Det är först och främst värt att nämna hur intervjuresultaten tros spegla verkligheten på ett bra sätt. De 
företag som intervjuats representerar till stor del de aktörer som är verksamma inom branschen idag 
utifrån arbetets avgränsningar. De aktörer som kan anses vara underrepresenterade i arbetet är bolag 
som endast sysslar med fastighetsutveckling, vilket kan ses som en begränsning. Dessa är ofta 
finansiellt starka och andra bolag anser att dessa inte är lika långsiktiga i sitt tänkande.  

En annan orsak som kan ha påverkat studien är antal intervjuade företag. Det finns en svårighet att dra 
konkreta slutsatser då ett begränsat antal aktörer studerats. De stora aktörerna har haft liknande 
visioner och tankar medan det varierat hos de små. På så sätt skulle det varit intressant att studera små 
bolag närmare för att kunna dra ytterligare slutsatser om dess likheter och skillnader. Vid få antal 
intervjuade bolag spelar valet av dessa en större roll. Dock har denna avgränsning behövt göras på 
grund av tidsaspekten. Att sedan välja en geografisk spridning på aktörerna har för oss varit ett sätt att 
få tillgång till en variation av bolag. Även detta kan vara en begränsning i arbetet, då aktörers 
förutsättningar i kommunen varierar. Det är emellertid svårt att veta i vilken grad detta påverkar.  

Vidare kan intervjufrågornas formulering utgöra en felkälla. Företagsrepresentantens har, som tidigare 
nämnts, valts så noga som möjligt för att få fram väsentlig information. Bristande kunskap hos vissa 
kan trots detta orsaka felaktigheter i studien. Missuppfattningar har försökt eliminerats genom val av 
metod, nämnvärt är att sammanställningen av resultaten baserats på eget omdöme vilket kan innebära 
en möjlig begränsning i arbetet. En ytterligare felkälla kan vara att frågorna handlar om deras 
strategier, vilket är en del i hur just det företaget har lyckats. Därför har företagen låtit bli att svara på 
en del saker för att inte avslöja deras framgångsfaktorer. 

Nedan följer förslag på fortsatta studier: 

• Kommuners åsikter kring studiens frågeställningar 
• Vilka ytterligare faktorer påverkar val av mark och vilka är av störst betydelse? 
• Bör kommunernas planberedskap finnas? 
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9	  Avslutning	  
Under examensarbetets gång har hypotesen visat sig stämma. De större köper mark som är mer 
riskfylld. Nämnvärt är att det finns många andra faktorer förutom ägarförhållande och 
detaljplaneförhållande som påverkar val av mark. Det kan exempelvis vara infrastruktur, boende i 
närområdet och markförhållanden. Det är svårt att veta vilka faktorer som har störst inverkan.  

Trots detta går det ändå att se ett tydligt samband mellan storlek på aktör och vad denna typiskt sett 
väljer för detaljplaneförhållande på marken vid ett förvärv. De små aktörerna har inte samma 
möjligheter att vara med i den tidskrävande detaljplaneprocessen som de stora.  

Vad det gäller ägarförhållande behöver dock inte den privata marken vara mer riskfylld då det finns 
möjlighet att villkora köpet med detaljplan. Orsaken till att de små undviker att köpa privat mark kan 
tros vara mer av en resursfråga där fler parter är inblandade. Att köpa privatägd mark innebär även att 
aktören måste ha bra koll på området och dess framtidsutsikter, det är kommunen som i slutändan 
beslutar om exploatering ska genomföras. 

Slutligen kan det konstateras att det finns ett stort intresse av att bygga mer bostäder från aktörernas 
sida och det råder olika åsikter om varför det inte byggs mer. Att detaljplaneprocessen är lång och 
oförutsägbar är problematiskt för alla parter och framförallt en inträdesbarriär för nya och små aktörer 
som vill ta sig in på marknaden. Trots detta är det många nya företag som etablerar sig vilket tyder på 
en stor konkurrens och vilja att vara med. Anledningen är att det finns stora summor att tjäna i dagens 
bostadsbyggande. 
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