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Sammanfattning  

I dagens Sverige har vi ett stort behov av nya bostäder, det råder det ingen 

tvekan om. De fastigheter som ofta är ändamål för bostadsbebyggelse ägs till 

stor del av Sveriges kommuner. För att möta behovet av nya bostäder krävs 

det således att kommunal mark tas i anspråk. Kommunens mark säljs eller 

upplåts genom markanvisningar. En markanvisning är ett sätt för kommunen 

att tilldela kommunal mark till en byggherre som har rätt att ensam förhandla 

med en kommun om en exploatering. På grund av avsaknaden av direkta 

lagregler för hur markanvisningar ska gå till, varierar markanvisningsprocessen 

från kommun till kommun. Syftet med studien är att öka förståelsen för 

markanvisningsprocessen i åtta Svenska kommuner samt jämföra hur dessa 

skiljer sig åt. För att göra detta undersöker författarna kommunens val av 

markanvisningsmetod samt tidpunkt för anvisning. De ämnar även förklara 

tjänstemännens beslutssituation vid markanvisningar. I metodkapitlet 

motiveras studiens tillvägagångsätt. Författarna valde att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer, vilket även innebär att studien bygger på en 

kvalitativ metod. I empirin delades kommunerna in i kluster efter vilka 

metoder de valt att tillämpa, här beskrivs även tjänstemännens beslutssituation. 

I den hanteras hur tjänstemännen upplever målen, vilket inflytande de har 

samt vilka svårigheter de möter. Exempelvis menar flera av tjänstemännen att 

målen från politikerna är motstridiga. Tjänstemännen besitter även en s.k. 

agendamakt, vilket innebär att de har stor möjlighet att påverka vilka 

byggherrar som ska tilldelas mark. Slutligen presenteras författarnas 

slutsatser. Det finns inte en tidpunkt för anvisning eller en 

markanvisningsmetod som passar alla kommuner, det är de lokala 

förutsättningarna som styr. Däremot finns stor möjlighet till samverkan mellan 

de olika kommunerna. Författarna ger förslag på förbättringar som skulle 

kunna göras för att öka transparensen och få fart på bostadsbyggandet. 

Exempelvis föreslås att likande kommuner går samman i kluster för att hjälpa 

varandra med att ta fram markanvisningspolicy, utvärdera byggherrar och lära 

sig av varandra. Detta skulle underlätta både för kommun och byggherrar.  
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Abstract 

In today’s Sweden, we have a huge demand for new housing. The appropriate 

land for housing is often owned by the Swedish municipalities. To meet the 

demand for new housing, the municipal land needs to be developed. The sale 

of this land is performed by land allocations. This is a way for the municipality 

to allocate municipal land to a developer, which gives the developer exclusive 

right to negotiate with a municipality for the development. The lack of direct 

legal rules regarding how the land allocation process should be performed 

varies between municipalities. The purpose of this study is to increase the 

understanding of the land allocation process in eight Swedish municipalities 

and compare how they differ. In order to accomplish this, the authors will 

examine the municipalities’ choice of allocation method, as well as, when the 

allocations take place. They also intend on explaining the officials' decision-

making situations within the field of land allocation. In the chapter 

on methodology, the study’s approach is explained. The authors chose to use 

semi-structured interviews to gather data, which also means that the study is 

based on a qualitative approach. The empirical results were divided into three 

clusters categorized by the method the municipalities have chosen. The result 

also describes the officials’ decision making situation. In this part, explanations 

about how the officials experience the objectives, which affect they have, and 

what difficulties they encounter will be clarified. For example, the majority of 

the officials find the politicians objectives contradictory. They also possess a 

so-called agenda-power, which means they have great potential to influence 

the choice of developer regarding land allocation. Finally, the authors present 

the conclusions. There is not one point in time or land allocation method 

that fits all municipalities; the choice of method mainly depends on the local 

conditions. However, there is great opportunity for cooperation among the 

various municipalities. The authors suggest improvements that could increase 

transparency and improve the rate of housing construction. For example, by 

letting similar municipalities come together in clusters to help each other 

develop land allocation policies, evaluate developers and learn from each other 

in all possible ways. This would simplify the process for both the 

municipalities and the developers. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras ämnet genom att ge en bakgrund till problemet, 

utförandet av markanvisningar skiljer sig åt mellan kommuner vilket skapar svårigheter för 

tjänstemän och byggherrar. Detta leder oss in på syftet, att öka förståelsen för 

markanvisningsprocessen i svenska kommuner. Fortsättningsvis beskriver vi i avgränsningar 

vad vi inte kommer att behandla. En disposition för uppsatsen läggs fram och slutligen 

definieras några väsentliga begrepp som underlättar förståelsen av uppsatsen.  

1.1. Bakgrund 

Det debatteras ständigt i media och utredningar att det byggs för lite bostäder i 

Sverige, samtidigt finns det många som menar att nybyggnation inte är den 

enda lösningen på bostadsbristen. Att det behöver byggas fler bostäder är trots 

allt både politiker och näringsliv överens om, frågan handlar inte om det 

behöver byggas utan snarare hur vi bygger morgondagens samhälle. År 2012 

släppte Boverket (2015) en rapport som prognostiserade befolkningsökningen 

och bostadsproduktionen framgent i Sverige. Sedan dess har 

befolkningsökningen varit kraftigare än vad som prognostiserats i kombination 

med att bostadsproduktionen understigit byggbehoven. Boverket har sedan 

2012 därför justerat upp byggbehovet i Sverige till 595 000 bostäder mellan år 

2014 till 2025, Sveriges byggindustrier (2016) menar att byggbehovet snarare är 

700 000 bostäder under denna tidsperiod. Boverket (2015) menar att det 

största behovet anses vara under de första sex åren, då 71 000 bostäder per år 

bör byggas. Sveriges byggindustrier (2016) bekräftar att behovet av nya 

bostäder är stort. Bostadsbristen som finns idag bidrar till att studenter och 

arbetstagare tvingas tacka nej till utbildningar och jobbtillfällen, därmed 

hämmas den svenska tillväxten och välfärden.  

Kommunal mark är en viktig del för ökat bostadsbyggande. En stor del av den 

mark som finns i Sverige ägs av de 290 kommunerna. Hittills har kommunalt 

markägande spelat en avgörande roll för bostadsbyggandet i landet. I 

Stockholm, Göteborg och Malmö har 50-70 procent av alla bostadslägenheter 

som byggds under de senaste fem åren etablerats på tidigare kommunägd 

mark. Försäljningen av kommunal mark har därmed en betydande roll för 

Sveriges framtida bostadsbyggande (Stockholms statskontor 2012). Genfors & 

Söderström (2015) menar att kommunernas tilldelning av mark är viktig för att 

styra det potentiella byggandet. Tilldelningen sker genom markanvisning (för 

definition, se 1.6.1.), vilket innebär att en byggherre (för definition, se 1.6.3.) 

under en begränsad tidsperiod får ensamrätten att utarbeta förslag till 
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byggnation. Avsikten från båda parter är att marken ska detaljplaneläggas, 

överlåtas och slutligen bebyggas. Caesar et al. (2013) konstaterar att det inte 

finns några direkta lagar och regler kring hur markanvisningar ska gå till . Det 

är helt enkelt upp till varje kommun att besluta om hur detta ska gå till. Kalbro 

& Lindgren (2015) bekräftar att markanvisningar kan ske på olika sätt, i 

huvudsak genom direktanvisningar och anbudsförfarande. Genfors & 

Söderström (2015) beskriver att i samband med en markanvisning kan 

kommunen ställa byggherrar i direkt konkurrens mot varandra för att se vem 

som bäst uppfyller krav och önskvärda kriterier (ett s.k. anbudsförfarande). 

Beslut om tilldelning av mark fattas av politiker men arbetet som ligger till 

grund för besluten, bland annat valet av byggherre, görs av tjänstemännen 

(Caesar et al. 2013). Brunsson & Jönsson (1979) menar att de har en betydande 

roll i beslutsprocessen. Beslutet tas av politikerna men faktorerna som 

påverkar beslutet sker väsentligt tidigare. Det sker när man väljer ut vilka 

ärenden som skall tas upp till beslut, hur de definieras och tidpunkten de väljer 

att bereda. 

1.2. Problemformulering 

I en situation med hög efterfrågan på bostäder har byggherrarna normalt sett 

inga problem att få finansiering, rätt arbetskraft eller material till projekten. Ett 

av de största problemen för byggherrarna är snarare att få byggbar mark 

(byggrätter) att bygga dessa boende på. Stor del av den mark som ofta anses 

vara lämplig för bostadsutveckling ägs som tidigare nämnt av kommunerna. 

Det är kommunerna som bestämmer hur, vad och vart det får byggas i en 

kommun, både genom planmonopol och bygglov. Kombinationen, att 

kommunerna äger mycket mark och bestämmer över planläggningen gör att de 

får stor inverkan på utbudet av bostäder i kommunen (Caesar 2015). 

Regeringen gav 2011 statskontoret i uppdrag att i en rapport utvärdera 

markanvisningsprocessen. De behandlade bland annat transparensen i 

processen. Av rapporten framgår att byggherrar anser det svårt om inte 

omöjligt att förutsäga eller ens i efterhand förstå varför och på vilka grunder 

en byggherre väljs framför andra för en viss markanvisning. Även om 

kommunerna numera i allt större utsträckning genomför 

markanvisningstävlingar eller andra former av jämförelseförfaranden saknas 

ofta uppföljning och utvärdering (Stockholms statskontor 2012). Att det råder 

ovisshet om vad kommunerna grundar sina beslut på när det gäller val av 

köpare är något som lyfts fram av Kalbro et al. (2013).  
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Östman (2014) har studerat tre markanvisningstävlingar på den finska 

marknaden och tror det är viktigt att förstå logiken bakom de här processerna 

för att lyckas vinna. Speciellt om det förutsätts att det är andra faktorer än pris 

som spelar in. En anledning till att byggherrarna upplever processen otydlig 

kan vara flertalet mål som tjänstemännen har att förhålla sig till. De ska ge 

förutsättningar för ett kraftigt ökat bostadsbyggande samtidigt som det ska ske 

utan att tumma på kvalitén (Hallström 2015). Adolfsson & Solli (2009) lyfter 

fram liknande problem, att det finns motstridigheter i de mål som politikerna 

sätter upp. Vedung (2009) menar att politikerna sätter extra höga mål för att 

värva sympatier, det finns därmed en inflation i målen som sätts upp. Skulle 

målen enbart sättas för att uppnås skulle de vara betydligt lägre uppsatta.  I 

beslutsprocesser menar Brunsson (1982) att politiker uppmanas att börja med 

att fastställa mål för att sedan utvärdera alternativen. Strategin medför ofta att 

målen blir inkonsekventa vilket leder till svårigheter med att välja bland 

alternativen. När detta appliceras på markanvisningsprocessen innebär det att 

tjänstemännen får det svårt att göra urvalet av byggherrar. 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för markanvisningsprocessen i några 

svenska kommuner samt jämföra hur dessa skiljer sig åt.  

Mer specifikt är syftet att:  

 Undersöka vilken tidpunkt för markanvisning kommunerna valt och 

varför 

 Undersöka vilken markanvisningsmetod kommunerna valt och varför 

 Förklara tjänstemännens beslutssituation genom att undersöka deras 

inställning till de politiska målen, vilken makt de har i besluten samt hur 

bedömningsgruppens sammansättning ser ut vid 

markanvisningstävlingar.    

1.4. Avgränsningar 

Studien begränsar sig till att enbart studera markanvisningsprocessen för 

flerbostadshus i de åtta utvalda kommunerna. Studien kommer därmed inte 

berör markanvisningar som sker genom kommunala bolag eller mellan privata 

aktörer. I markanvisningsprocessen undersöks beslutsprocessen, val av 

markanvisningsmetod och vid vilken tidpunkt kommunerna väljer att anvisa 
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marken. Studien tar upp tjänstemännens roll och svårigheter de möter i 

markanvisningsprocessen. Studien behandlar syftet utifrån ett 

tjänstemannaperspektiv och behandlar därmed inte i någon djupare mening 

politikernas och byggherrarnas roller. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. I det första inledande kapitlet presenteras 

bakgrund och problemformulering som slutligen mynnar ut i studiens syfte. 

Därefter presenteras de avgränsningar författarna gjort samt definitioner och 

begrepp som kan behöva förtydligas. I det andra kapitlet lyfts den 

referensram fram som ska underlätta att förstå ämnet. Första delen i kapitlet 

behandlar de lagar och regler som kommunerna har att förhålla sig till. Andra 

delen förklarar hur litteraturen på området ser på markanvisningsprocessen, 

när i tiden kommunerna bör anvisa och fördelarna med respektive metod. 

Avslutningsvis i del tre belyser författarna beslutsteori, hur individer bör ta 

beslut och hur en beslutsgrupp bör utformas för ett optimalt beslutsfattande. I 

det tredje kapitlet motiveras val av metod, hur urvalet av kommuner skett, 

hur författarna samlat in och bearbetat data. Kapitlet avslutas med validitet 

och reliabilitet samt etiska överväganden. I det fjärde kapitlet presenterar 

författarna de intervjuade kommunerna samt de sammanställda resultaten från 

studien, detta sker i tre kluster. Klustren är sammansatta utifrån vilka metoder 

kommunerna valt vid markanvisning. Resultatet visar bland annat att 

kommunerna föredrar direktanvisning och att tjänstemännens påverkan 

(agendamakt) vid val av byggherre varierar. I det femte kapitlet analyseras 

resultatet från kapitel fyra i förhållande till den teoretiska referensramen som 

lyfts fram i kapitel två. Slutligen i kapitel sex presenteras de slutsatser 

författarna har gjort efter studien. I kapitlet ges även förslag till framtida 

forskning på området. Efter det avslutande kapitlet följer källförteckningen 

samt bilagorna.  

1.6. Begrepp och definitioner 

Nedan beskrivs begrepp och processer som kan vara bra att ta med sig genom 

läsningen av denna uppsats. Flera av begreppen är väsentliga för att förstå vad 

uppsatsen ämnar att förklara.  
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Markanvisning 

”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunen ägt markområde för 

bebyggande.” 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Markanvisningspolicy 

En kommun som säljer mark till byggherrar måste enligt lag ha riktlinjer för 

hur markanvisningsverksamheten ska bedrivas, s.k. markanvisningspolicy. 

Policyn ska innehålla utgångspunkter och mål med markanvisningarna, hur 

markanvisningarna ska genomföras samt principer för markprissättningen 

(Kalbro & Lindgren 2015). 

Markanvisningsmetod 

Kommuner har olika metoder för markanvisningar. Det finns två 

huvudmetoder som används till övervägande del, anbudsanvisning och 

direktanvisning (metoderna beskrivs i 2.1.2.). Vid anbudsanvisning sker någon 

form av jämförelse mellan olika byggherrar. Vid direktanvisning sker det ett 

direkt val av byggherre. Metoderna kan därefter brytas ner i ytterligare 

underkategorier (Ceasar et al. 2013).   

Markanvisningsprocess 

Processen för markanvisningar kan se olika ut beroende på flera faktorer. 

Generellt går det utläsa faser som alltid återkommer. Processen startar med ett 

initiativ från antingen byggherre eller kommun. Kommunen bereder frågan 

och nämnden fattar beslut om genomförande av markanvisning och val av 

markanvisningsmetod. Därefter sker en beredning samt utvärdering av 

byggherrarnas förslag. Nämnden tar ett beslut om marktilldelning och 

markanvisningsavtal skrivs mellan byggherre och kommun. I ett sista steg 

förhandlar kommunen och byggherren om markpris och ett överlåtelse- eller 

köpeavtal tecknas (Stockholms statskontor 2012). 

Byggherre 

En byggherre är den person som för egen räkning eller för andra utför 

byggarbeten. Det kan handla om bygg-, rivnings- eller markarbeten. I 
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byggherrens arbetsroll ingår bland annat att ta in ägarnas, kundens, branschens 

och samhällets perspektiv. Byggherren ansvarar för bygglov, kontrollplan, 

samt att kvalitetssäkra hela byggprocessen. Ofta är byggherren även ägaren av 

fastigheten. (Byggherrarna u.å)  
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2. Referensram 

I denna referensram kommer till en början lagar och regler som styr kommunala 

markanvisningar att beskrivas övergripande, därefter kommer processerna beskrivas mer 

ingående utifrån litteraturen på området. Slutligen kommer teori inom området 

beslutsfattande läggas fram för att ge en grundläggande förståelse för vilka problem 

kommunerna ställs inför när de ska välja en byggherre.  

2.1. Lagar och regler 

Det finns inte någon särskild lagstiftning för hur en markanvisning ska gå till 

(Caesar et al. 2013). Däremot började en ny lag gälla 1 januari 2015, lagen 

(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen ställer krav på 

kommuner att anta riktlinjer för kommunala markanvisningar om de avser 

utföra sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 

för överlåtelser eller upplåtelse av kommunens mark, handläggningsrutiner, 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning 

(Moberg 2014). Kommunerna har vissa övergripande lagar och regler som de 

måste förhålla sig till när de anvisar mark, en lag är kommunallagen (KL 

1991:900) där bland annat likställighetsprincipen framgår. Till följd av 

kommunallagens allmänna karaktär har kommunerna stor frihet att i praktiken 

överlåta eller upplåta fast egendom, så länge det sker inom ramen för god 

medelsförvaltning. Det betyder att kommunerna ska ha en god ekonomisk 

hållning i sin verksamhet, vilket i praktiken medför att en kommun vid en 

fastighetsförsäljning är skyldig att sälja till marknadspris. Det är inte bara 

kommunallagen som reglerar att marken ska säljas till marknadspris, detta 

kommer även från EU:s regelverk. I dessa framgår det att försäljningar under 

marknadspris kan komma att utgöra otillåtet statsstöd (Lundberg & Madell 

2008). Lagarna som reglerar offentliga försäljningar av fast egendom syftar till 

att det offentliga (i detta fall kommunen) ska hushålla med sina tillgångar och 

inte sälja egendom till ett pris som understiger marknadsvärdet. De ska inte 

kunna gynna vissa aktörer genom att sälja egendomen till ett för lågt pris 

(Caesar et al. 2013) 

Allmän vägledning för offentliga myndigheters markförsäljningar 

Europeiska kommissionen (1997) har i ett meddelande om inslag av stöd vid 

försäljning av mark och byggnader utarbetat en allmän vägledning. Denna 

vägledning gäller för hur offentliga myndigheter kan gå tillväga för att inte få 

inslag av statligt stöd vid överlåtelser av mark och byggnader. I vägledningen 
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presenterats tre tillvägagångsätt, (1) villkorslöst anbudsförfarande, (2) ett 

alternativ med expertvärdering och (3) genom anmälningsplikt.  

Det första alternativet är att överlåta mark genom villkorslöst 

anbudsförfarande. En överlåtelse efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst 

anbudsförfarande liknande en auktion, där det bästa eller enda anbudet antas. 

Anbud är offentliggjort när det upprepade gånger under en rimligt lång 

tidsperiod (minst två månader) offentliggjorts i inhemsk press, 

fastighetstidningar eller andra lämpliga publikationer och via fastighetsmäklare 

som vänder sig till ett brett urval av tänkbara köpare, så att alla kan få 

kännedom. Om en överlåtelse sker under dessa förutsättningar så utgör det 

per definition en försäljning till marknadspris (Lundberg & Madell 2008). Ett 

erbjudande är villkorslöst när alla köpare kan köpa marken och oförhindrat 

använda den för egna syften. I vissa fall där det finns överlåtelsevillkor kan de 

ändå betraktas som villkorslöst om alla tänkbara köpare är i stånd att uppfylla 

dessa förpliktelser (Europeiska kommissionen 1997). Kalbro & Lindgren 

(2015) kommenterar EU-kommissionens vägledning. De delar in förfarandena 

i två metoder. Anbudsförfarande och direktanvisning, det första alternativet 

som beskrevs ovan benämner de som anbudsförfarande.  

Det andra alternativet är att bestämma priset genom oberoende 

expertvärdering. Detta bör tillämpas om kommunen väljer att inte göra ett 

anbudsförfarande. Vid denna typen av överlåtelse bör en oberoende värdering 

genomföras av en eller flera oberoende värderingsmän. Detta för att fastställa 

marknadsvärdet på grundval av allmänt accepterade  marknadsindikatorer och 

värderingsstandarder. Det marknadspris som sålunda fastställts är det lägsta 

anskaffningspris som kan avtalas utan att statligt stöd beviljas (Europeiska 

kommissionen 1997). Kalbro & Lindgren (2015) benämner detta förfarande 

som direktanvisning. Om kommunen inte använder sig av anbudsförfarande 

eller expertvärdering, skall kommunerna göra en anmälan av transaktionen. 

Detta för att göra det möjligt för kommissionen att utvärdera om det 

förekommit statligt stöd (Europeiska kommissionen 1997). 

2.2. Markanvisningsprocessen 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder kommunerna använder sig av för att 

anvisa mark samt när i tiden detta sker.  
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2.2.1. Tidpunkt för markanvisning 

När det gäller exploatering av ett visst område finns det fyra typfall att utgå 

ifrån, detta beror på vem som är markägare samt om byggherren har en aktiv 

roll i detaljplaneprocessen eller inte (Karlbro & Lindgren 2015). 

 

Tabell 1 – Fyra fall för planering och plangenomförande, enligt Caesar et al. (2013) 

 

 

I tabell 1 ovan beskrivs de fyra fallen, fall 1 när byggherren äger marken och 

byggherren inte aktivt medverkar i detaljplaneprocessen, fall 2 när byggherren 

äger marken och byggherren har en aktiv roll i detaljplaneprocessen, fall 3 när 

kommunen äger marken och byggherren inte medverkar i detaljplaneringen 

och avslutningsvis fall 4 där kommunen äger marken och byggherren har en 

aktiv roll i detaljplaneprocessen. I denna uppsats är det enbart fall tre och fyra 

som är intressant, när kommunen står som markägare.  

Markanvisning i sent skede - kommunen detaljplanerar själva 

I detta fall driver kommunen detaljplanen själv, utan att byggherren är 

inblandad. Detta är aktuellt när kommunen ser att flera byggherrar är 

intresserade av att bygga på vissa platser. Detaljplanen upprättas utan att 

byggherren får möjlighet att påverka, just därför kan flexibla detaljplaner vara 

ett bra tillvägagångssätt i detta läge. Flexibla detaljplaner innebär att de inte är 

lika hårt reglerat i planen vad och exakt hur byggnationen ska ske. Detaljnivån 

som annars skulle ligga i planen prövas istället vid bygglovsskedet. Efter att 

detaljplanen är klar tecknar byggherren och kommunen ett 

markanvisningsavtal, här regleras bland annat priset på marken, överföringen 

av kvartersmark samt vilken mark kommunen kommer att behålla (Karlbro & 

Lindgren 2015). 
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Figur 1 – Kommunen detaljplanerar marken själva, utan hjälp av byggherren 

 

Figur 1 ovan visar händelseförloppet vid en exploatering med upprättande av 

detaljplan, överklagande, markanvisning och byggnation. Figuren visar var 

byggherren kommer in i processen, vilket är efter att detaljplanen är klar och 

överklagandefasen är över. 

Markanvisning i tidigt skede – gemensam planering 

I detta fall driver kommunen detaljplanearbetet gemensamt med byggherrarna. 

Anledningen till att kommunen väljer att göra på detta viset har två egentliga 

förklaringar. För det första handlar det om att tillsammans kunna skapa en 

bättre utformning och få en tidig byggherresamverkan (gäller framförallt i 

större projekt). För det andra så kan delar av byggprocessen ske parallellt med 

upprättandet av detaljplanen, vilket kan leda till kortare totala processer.  

Eftersom dessa processer ställer höga krav på kompetens hos byggherrar och 

byggföretag anlitar de ofta konsulter inom dessa områden. Det motsatta kan 

naturligtvis också ske, att kommunen jobbar med detaljplanerna och 

byggherrarna har åsikter under processen. Markförvärvet sker på samma sätt 

som när markanvisningen sker i sent skede, det som skiljer dem åt är 

tidpunkten för själva markanvisningen. I första steget upprättas ett 

markanvisningsavtal mellan byggherren som fått tilldelning och kommunen, i 

detta regleras vem som ska stå för vilka kostnader samt vem som ska ansvara 

för vilka delar under processen. När detaljplanen är klar sluter kommunen och 

byggherren ett sista avtal som slutligen reglerar de ekonomiska frågorna 

gällande marköverföringen samt ansvar för de olika åtgärderna som ska 

komma att ske (ibid).  

Upprättande 
av detaljplan

• 15 månader

Överklagande

• 24 månader

Markanvisning

• 9 månader 
Kostnader fördelas

Byggnation

• 18 månader

Byggherren kommer in 
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Figur 2 – Kommunen planlägger gemensamt med byggherren 

 

Figur 2 ovan visar händelseförloppet vid en exploatering med markanvisning, 

upprättande av detaljplan, överklagande och byggnation. Figuren visar att 

byggherren kommer in i exploateringsprocessen i ett tidigt skede, innan 

upprättandet av detaljplanen börjar. 

2.2.2. Markanvisningsmetoder 

Eftersom det inte finns några direkta lagar om hur kommunerna ska anvisa 

mark så har varje kommun hittat sina egna metoder och processer. I 

kommunernas markanvisningspolicy och riktlinjer använder de sig av ett flertal 

olika benämningar, som mer eller mindre liknar varandra. Bland dessa går det 

utskilja en grundläggande uppdelning. Markanvisningar sker (1) genom någon 

form av anbudsförfarande där kommunen utvärderar ett flertal byggherrar på 

ett antal uppsatta parametrar och (2) genom att kommunen direkt väljer en 

byggherre för en viss plats. Dessa två markanvisningsmetoder kan delas in mer 

ingående (ibid).  

Anbudsförfarande  

Anbudsförfarande kan delas in i tre olika varianter, beroende på hur de 

utvärderas. 

1. Enbart på markpris 

2. Markpris i kombination med andra parametrar 

3. Fast pris, bara bedömning på andra parametrar  

Anbudsförfarandet har flera fördelar, i den första och andra punkten är priset 

en parameter som utvärderas vilket innebär att den byggherre som lägger det 

högsta priset på marken kommer att vinna (få marktilldelningen), alternativt få 

Markanvisning

• 3 månader 

Upprättande av detaljplan

• 18 månader
Kostnader fördelas

Överklagande

• 24 månader

Byggnation

• 18 månader

Byggherren kommer in 
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stor fördel i tävlingen. Detta är naturligtvis positivt för kommunens ekonomi 

då de säkerställer att de faktiskt får det högsta priset för marken (Caesar et al. 

2013). I andra och tredje punkten har kommunen fördelen av att kunna 

utvärdera förslagen gällande miljö och ett flertal andra uppsatta parametrar. 

Detta ger ett större kvalitétsfokus än när tävlingen sker på enbart pris, det 

förutsätter naturligtvis att bedömningen av dessa tävlingar håller en tillräckligt 

hög kvalitet (Östman 2014). Denna metod förhåller sig till den allmänna 

vägledningen som EU-kommissionen tagit fram. De kallar metoden 

”villkorslöst anbudsförfarande” (Europeiska kommissionen 1997). 

Direktanvisning 

En direktanvisning kan initieras på flera olika sätt, nedan följer de fyra mest 

använda tillvägagångssätten.  

1. Byggherren söker en viss plats 

2. Kommunen söker en viss byggherre på en viss plats 

3. Byggherren äger en fastighet som ska bebyggas och vill utöka sitt 

markinnehav med intilliggande kommunal mark 

4. Intentionsavtal, byggherren förbinder sig att bygga ett visst antal 

bostäder per år, kommunen förbinder sig att tillhandhålla byggbar mark 

via direktanvisningar. 

De finns flera fördelar som kommunerna ser med denna modell. De kan för 

det första välja en sedan tidigare beprövad byggherre för specifika projekt där 

de ser att det krävs en viss organisation eller kompetens. Samtidigt är metoden 

bra för att släppa in nya aktörer på marknaden. Det ger helt enkelt kommunen 

stor valfrihet att anvisa marken till en valfri byggherre. Avslutningsvis så finns 

det även resursmässiga fördelar då de administrativa resurserna inte behöver 

ansträngas lika hårt som vid ett anbudsförfarande (Caesar et al. 2013). 

När det gäller rättviseperspektivet kan det vara svårt för andra aktörer som 

inte får tilldelning att förstå varför, vilket gör det extra viktigt för kommunen 

att i dessa fall motivera varför man väljer som man gör. Detta gäller specifikt 

när flera byggherrar har sökt samma mark och kommunen direktanvisar till 

enbart en. Just detta rättviseperspektiv kan vara en av anledningarna till att 

flera kommuner väljer att enbart, alternativt till viss del väljer att använda sig 

av någon form av anbudsförfarande (ibid). Denna metod förhåller sig till den 
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allmänna vägledningen som EU-kommissionen tagit fram. De kallar metoden 

”utan villkorslöst anbudsförfarande” (Europeiska kommissionen 1997). 

Vare sig det handlar om direktanvisning eller anbudsförfarande sker ett beslut 

från kommunens sida om vilken byggherre som ska få markanvisning. Därför 

kommer nästa del beskriva beslutsprocessen och behandla beslutsteori.  

2.3. Beslutsteori 

Beslutsteori handlar om hur beslut fattas i olika lägen. Det finns två typer av 

teorier, normativa och deskriptiva. Den normativa teorin syftar ti ll att beskriva 

hur en organisation bör ta beslut. Den deskriptiva teorin har å andra sidan som 

målsättning att beskriva hur människor faktiskt tar beslut. 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

2.3.1. Tjänstemännens beslutsmodell 

Brunsson & Jönsson (1979) menar att i det offentliga förutsätts den rationella 

beslutsprocessen som en grund då det ingår i tjänstemännens utbildning. 

De påpekar att den rationella beslutsmodellen är ett ouppnåeligt ideal men 

som ändå fyller en funktion genom att vara en ledstjärna för hur processen  

bör utföras. De menar att denna process kan användas både vid stora och små 

beslut, då den generellt uppfattas som giltig. Brunsson & Jönsson (1979) samt 

Loizos 1994) menar att rationalitetsprocessen sker enligt följande (1) fastställa 

mål, (2) ta fram alternativ, (3) beskriva deras konsekvenser och (4) välja bästa 

alternativet. Brunsson (1982) menar att om man ska förhålla sig till rationell 

beslutsmetod så bör alla möjliga alternativ utvärderas, vilket anses omöjligt. 

För att komma så nära ett rationellt beslut som möjligt så bör snarare så 

många alternativ som möjligt utvärderas. Lindblom (1959) menar att det är 

omöjligt att tillämpa den rationella beslutsmodellen för komplexa beslut. För 

att ta ett rationellt beslut krävs det hjärnkapacitet som inte är mänsklig 

eftersom att det ska samlas ihop många värden och utfall. Den rationella 

processen är tidskrävande och inte försvarbar ur kostnadssynpunkt. 

Myndigheter är till och med specifikt instruerade att inte använda sig av denna 

modell. De som ställs inför komplexa problem måste istället hitta ett sätt att 

förenkla beslutsmodellen.  

Politikerna har en stor roll i den första och sista fasen i processen. I den första 

fasen genom att fastställa och sätta upp mål. I den sista fasen genom att fatta 

beslut om det bästa alternativet. Tjänstemännen har således hand om 

mellanfaserna, vilket enligt den rationella processen kortfattat är att ta fram 
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alternativ och lösningar samt beskriva deras konsekvenser. Politikerna har 

relativt lite inflytande i processen (och därmed besluten) i förhållande till hur 

mycket ansvar de har för de beslut som tas. Sett från medborgarnas ögon har 

politikerna nästan hela ansvaret för de beslut och åtgärder som vidtas. De får 

således motstå mycket kritik. Tjänstemännens roll karakteriseras snarare av 

relativt mycket inflytande med ovanligt lite ansvar (Brunsson & Jönsson 1979). 

Metzger et al. (2015) menar att tjänstemännens roll kan förknippas med en så 

kallad agendamakt. De beskriver Steven Lukes andra dimension i modellen om 

”tre dimensioner av makt”. Den handlar om makten den part som bereder och 

presenterar förslagen besitter, parten kan således framhäva information, 

undanhålla information och ta upp de aspekter som de själva tycker är viktiga.  

2.3.2. Svårigheter med rationella beslut 

Vid rationella beslut menar Brunsson (1982) att det finns en stor risk med att 

börja sätta upp mål. Det grundar sig i att när målen sätts upp var för sig är 

risken stor att de blir motstridiga. Därmed är det svårt att utvärdera och välja 

alternativ i de senare stegen. Edlund et al. (1999) menar att det samtidigt inte 

är så lätt att i praktiken fastställa mål för beslutsfattandet. Det finns en risk att 

målen kommer i konflikt med varandra t.ex. låg kostnad kontra hög kvalitet. I 

en organisation blir det än svårare att sätta upp mål på grund av fler viljor som 

prioriterar just sina ståndpunkter. Målen som politikerna sätter upp, som sedan  

kommunens tjänstemän ska förhålla sig till kan ses som ett bra exempel på 

detta. Samtidigt menar Curşeu & Schruijer (2012) att gruppmedlemmar bidrar 

ojämnt i gruppdiskussioner, framförallt beroende på individens kognitiva 

förmåga (förmågan att ha kunskapen i huvudet). Loizos (1994) menar att de 

flesta problem är väldigt komplexa, vilket gör att den rationella 

beslutsmodellen blir väldigt utsatt i dessa lägen. Han påpekar dessutom att den 

rationella beslutsprocessen inte tar hänsyn till de betydande effekterna 

politiken kan ha på besluten. 

2.3.3. Effektivt beslutsfattande i komplexa situationer 

Lindblom (1959) föreslår som tidigare nämnt en förenklad modell för beslut i 

komplexa situationer. För att förstå denna förenklade modell är det lättast att 

börja med vart den rationella modellen fallerar. Idén om att alla möjliga 

lösningar och konsekvenser ska undersökas på förhand är kittlande, men hur 

fungerar det egentligen när vi har komplexa problem. Lindblom lyfter fram att 

mål och utvärderingar gällande beslut är sammanflätade med varandra, de 

finns ingen distinkt gräns mellan dessa. Eftersom mål och utvärderingar är 
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sammanflätade är den rationella beslutsmodellen olämplig. Det bästa sättet för 

att komma fram till en bra policy är att låta olika bedömare direkt komma 

överens om en policy. För att öka effektiviteten ska flera analyser hoppas över, 

exempelvis möjliga utfall av beslutet samt alternativa policys. Bendor (2015) 

beskriver att Lindbloms teori gällande denna förenklade beslutsmodellen stått 

sig bra genom tiden. Artikeln som Lindblom skrev är en av de mest populära 

som publicerats i tidskriften Public Administration Review och har citerats över 

8000 gånger, vilket gör den till en av de mest citerade artiklarna inom området.  

Loizos (1994) beskriver flera strukturella faktorer eller aspekter som kan skapa 

förutsättningar för en effektivare beslutsprocess. Den första delen berör 

strukturen av beslutsgruppen, att den bör bestå av individer med olika 

bakgrund eller expertkompetens för att säkerställa att tolkningen görs från 

flera synvinklar. Edlund et al. (1999) framhäver även att olika 

personlighetstyper är viktiga för att få allsidighet i grupper där uppgiften är att 

lösa komplexa problem. Loizos (1994) menar även att organisationen ibland 

bör plocka in konsulter i bedömningsroller för att få objektivitet, då dessa inte 

har påverkats av den specifika organisationens tankesätt eller mönster. 

Avslutningsvis menar han att en facilitator (som är empatisk och trovärdig) 

bör utses för att hjälpa gruppen att se till allas synpunkter lyfts upp under 

beslutsdiskussionerna). Avslutningsvis lyfter han fram att kulturen i 

organisationen är en viktig aspekt i en effektiv beslutsprocess. Organisationen 

måste sträva efter att främja lärande hela tiden. En av punkterna som Loizos 

menar främjar detta är att experimentera med nya metoder. Kulturen måste 

uppmuntra utbyte av olika åsikter, medlemmarna måste samtidigt inse sina 

begränsningar i att filtrera bort deras undermedvetna sätt att tolka och handla. 

Denna insikt kommer att leda till högre mottaglighet för nya idéer som inte 

ingår i organisationen just idag.  

2.4. Sammanfattning 

Tidpunkten för markansningen har en avgörande roll för byggherrens 

medverkan i processen. När en markanvisning sker i ett sent skede är det 

viktigt att marken som kommunen planerar själv är intressant för byggherrarna  

(Karlbro & Lindgren 2015). Det finns två metoder för markanvisningar som 

utmärker sig, direktanvisning och anbudsförfarande (Caesar et al. 2013). 

Genom ett anbudsförfarande kan kommunerna rikta in sig på om de vill ha 

bäst betalt för marken eller vill ha ett speciellt kvalitétsfokus (Östman 2014). 

Direktanvisningar skapar en effektivare process som kräver mindre resurser 
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(Caesar et al. 2013). Beslutsprocessen kommunerna tillämpar liknar en rationell 

beslutsmodell, den medför ofta svårigheter som till exempel att målen lätt blir 

motstridiga, vilket försvårar det senare beslutet Brunsson & Jönsson (1979). 

Tjänstemännen sitter på en så kallad agendamakt när de gör utvärdering och 

beredningen av förslagen som är grunden för beslut, vilket innebär att de har 

stor möjlighet att påverka beslutet (Metzger et al. 2015). Vid anbudsförfarande 

(enligt. 2.2.2) sammansätts oftast ett utvärderingsteam av flera olika 

kompetenser. Detta säkerställer tolkning från flera olika synvinklar (Loizos 

1994).  
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3. Metod  

I följande kapitel presenteras och motiveras val av metod, urval, datainsamling och hur data 

bearbetas. Därefter presenterar författarna validitet och reliabilitet för studien samt etiska 

överväganden.  

I ett tidigt skede samtalade författarna med ett antal byggherrar och förstod att 

de hade svårigheter med att få tillgång till byggrätter. Det handlade framförallt 

om att de inte förstod hur kommunerna tänkte och bedömde vid 

markanvisningar. Därmed genomsöktes kommunernas hemsidor efter 

markanvisningspolicys, markanvisningstävlingar etcetera. Detta för att skapa 

en uppfattning om vilka metoder de använder samt vilka parametrar 

kommunerna bedömer hos en byggherre som ansöker om kommunal mark. 

Efter detta steg var det tydligt vad byggherrarna menade, av de kommuner 

som faktiskt hade en markanvisningspolicy var det inte helt enkelt att tyda vad 

de olika parametrarna betydde i praktiken. En undersökning av ett antal 

specifika markanvisningstävlingar gav en något mer samlad bild. Även efter 

denna undersökning var det svårt att förstå hur de olika parametrarna viktades. 

Flera aspekter togs upp som viktiga men inte nödvändigtvis hur bedömningen 

skulle gå till. Detta var något som kom att undersökas närmare.  

Till en början var därför syftet att förstå kommunerna för att hjälpa 

byggherrarna marknadsföra sig mot kommunerna, det vill säga se problemet ur 

en byggherres perspektiv. Under tidens gång har något mer komplext vuxit 

fram, kommunens perspektiv på frågan, varför parametrarna ser ut som de gör 

och hur kommunens bedömningsprocess ser ut.  

3.1. Val av metod 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för markanvisningsprocessen, därför 

var det logiskt att intervjua de personer som sitter med dessa frågor  på 

kommunen. Som Hammarberg et al. (2015) beskriver passar en kvalitativ 

undersökningsmetod utmärkt när man vill förstå erfarenheter, mening och 

perspektiv från en aktörs perspektiv. Författarna valde därmed att använda sig 

av en kvalitativ intervjustudie. Metodvalet bekräftas även av Jacobsen (2002) 

som menar att en kvalitativ metod är ofta lämplig för att skapa en klarhet i ett 

oklart ämne. En pilot skapades och testades i en första intervju. Detta för att 

undersöka hur de svarande ställde sig till frågorna, vad som kunde behövda 

utvecklas samt för att vi som intervjupersoner skulle bli mer samspelta. Efter 

denna pilot ändrade författarna, precis som tänkt en hel del frågor och 
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utvecklade andra. Därefter besöktes de resterande kommunerna för att skapa 

underlag för uppsatsen.  

3.2. Urval 

Vid kvalitativa metoder är svårigheten att få resurserna i form av 

intervjupersonernas tid att räcka till. Flertalet personliga intervjuer är väldigt 

tidskrävande. Ett litet urval är ofta mer än nog (Jacobsson 2002). Valet av 

kommuner (personer som jobbar med markanvisningar) är baserat på ett 

målstyrt urval. Det innebär att utgångspunkt tas i studiens syfte för att göra ett 

urval av personer som i någon mån har kunskap om, eller på annat sätt är 

berörda av, det studien syftar att undersöka (Bryman 2011). Urvalet gjordes 

genom att först se till de geografiska placeringarna. Då utgångspunkten för 

uppsatsen var Karlstad var det rimligt att inte intervjua kommuner som låg allt 

för långt bort. Samtidigt var det för resultatets skull viktigt att kommunerna 

hade en viss storlek, mindre kommuner jobbar inte lika aktivt med 

markanvisningar. Då författarna hade logi i storstadsregionerna Göteborg och 

Stockholm, var valet enkelt att undersöka just dessa städer samt angränsande 

kommuner. Uppsala kommun och Sundbyberg stad blev därmed respondenter 

i Öst, medan Mölndal stad, Kungälv kommun och Trollhättan stad blev 

respondenter i Väst. I tillägg till de två storstadsregionerna intervjuades även 

Örebro kommun, till stor del för deras geografiska placering i förhållande till 

Karlstad, men samtidigt för att de varit väldigt omtalade den senaste tiden på 

grund av sin effektiva markpolitik. Under ungefär två veckors tid intervjuades 

därmed totalt sett åtta kommuner. För respondenter och deras titlar se bilaga 

8.2 Respondenter från kommunerna.  

3.3. Datainsamling 

Induktiv kontra deduktiv ansats, från empiri till teori eller från teori till empiri 

(Jacobsen 2002). I datainsamlingen tillämpades en blandning av induktiv och 

deduktiv ansats vilket kallas för abduktion (Davidson & Patel 2011). Till en 

början undersöktes vad marknaden uppfattade som problem, att det var svårt 

att få tag på byggbar mark (induktiv metod). Därefter gjordes utifrån 

undersökningen samt en del kompletterande teori en pilotintervju som 

testades på Karlstad kommun. Intervjun gav riktlinjer och värdefull 

information om hur författarna skulle gå vidare med kommande intervjuer. 

Teori på området gällande markanvisningsprocessen undersöktes innan 

intervjuerna gjordes (deduktiv metod). Intervjuerna har skett ute på plats hos 

kommunerna, nackdelarna med tillvägagångssättet var att det tog mycket tid i 
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anspråk, främst med tanke på resor runt till alla geografiska plaster samt ordna 

med logi. Fördelarna med att få träffa personerna ”ansikte mot ansikte” vägde 

ändå upp. Att kunna ta del av de reaktioner och kroppsspråk som uttrycktes 

under samtalen för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt över deras 

arbetssituation var viktig.  

En av de åtta intervjuerna ägde (efter att det var svårt att få till lämplig tid för 

ett fysiskt möte) rum via telefon. Under intervjuerna förekom det att 

respondenterna hänvisade till markanvisningspolicyn eller andra liknande 

dokument. Av denna anledning har vi i vissa fall samlat in en del data ifrån 

dessa handlingar. Kompletterande frågor och avstämning med respondenterna 

har även skett löpande via mail. Genom att göra en kombination fick 

författarna fram den subjektiva vinkeln via intervjuerna, samtidigt som 

respondenterna i mailen kunde fundera en extra gång och svara rationellt. Vid 

en deduktiv ansats finns alltid risken att informationen blir begränsad då 

forskarna bara finner det de letar efter (hypoteser och teori). Författarna har 

försökt motverka självuppfyllande av hypoteser, men som Jacobsen (2002) 

förklarar så kommer människan omedvetet eller medvetet avgränsa 

information utifrån fördomar inför en empirisk studie.  

Intervjuerna 

11 kommuner kontaktades till en början, av dessa var det åtta kommuner som 

kunde ställa upp på en intervju. Till en början gick författarna ut med en 

förfrågan via mail, där syftet med uppsatsen beskrevs samt några korta 

frågeställningar. Då svarsfrekvensen på dessa mail var mindre imponerande 

valdes en annan taktik. Istället ringde författarna växeln på kommunerna och 

bad att få prata med de som var ansvariga för exploateringsfrågor samt 

markanvisningar i kommunerna. När författarna fått kontaktpersoner ringde 

de upp och frågande om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju med en 

alternativt två representanter från exploateringsenheten. Denna taktik 

fungerade bättre även om det krävde mycket tid. Det berodde framförallt på 

att flera av personerna författarna ville intervjua har väldigt mycket att göra 

och många möten att närvara under dagtid. Efter två veckor av sökande efter 

personer att intervjua och många telefonvändor bokades 8 intervjuer in på 

ovan nämnda geografiska placeringar. Intervjuerna var semistrukturerade och 

varierade i längd mellan 60 och 80 minuter, en intervju var dock bara 30 

minuter då tiden var begränsad för respondenten. Semistrukturerade intervjuer 

är flexibla, de sker ofta utifrån en intervjuguide på det tema som ska beröras. 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i guiden och intervjuaren 
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kan även ställa frågor som inte ingår i guiden (Bryman 2011). Generellt genom 

intervjuerna var det till en början lite försiktiga svar från respondenterna. Allt 

eftersom intervjun fortgick blev samtalet mer naturligt och mer information 

utbyttes.  

Intervjuguide 

Vid en semistrukturerad intervju används ofta en intervjuguide som ska ge 

utrymme för den intervjuade personen att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman 2011). Då alla kommuner hade olika riktlinjer och policys om hur de 

ska agera i olika situationer gjorde författarna en undersökning av respektive 

kommun innan de skapade intervjuunderlaget, detta för att kunna ställa mer 

kvalificerade frågor och därmed få mer ut av intervjuerna (Renck & Starrin 

1996). Intervjuerna skedde i så kallad semi-strukturerad form, det vill säga att 

några huvudfrågor på förhand var definierade (något olika beroende på hur 

kommunernas riktlinjer såg ut). Då intervjuerna syftade till att ge en 

helhetsbild över kommunernas situation var detta en bra metod, framförallt 

gav det oss utrymme att ställa följdfrågor som inte kunnat förutses på förhand 

(Bryman 2011). I de fall där författarna ställt upp stängda frågor för att 

exempelvis ta reda på vilken markanvisningsmetod de använder mest frekvent 

följdes det upp med frågor där respondenterna fick beskriva varför de valt de 

metoder de gjort. Frågorna i intervjuguiden byggdes upp med utgångspunkt i 

vårt syfte. 

3.4. Databearbetning 

Varje intervju är som tidigare nämnt inspelad, detta för att inte gå miste om 

någon viktig information. Bryman (2011) anser att det är viktigt för den 

detaljerade analysens skull att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun i 

efterhand. Det är även bra att spela in intervjun för att inte bli distraherad av 

att behöva anteckna under själva intervjun. För att lättare kunna bearbeta 

materialet valde författarna att transkribera intervjuerna från tal till skrift. 

Dessa texter analyserades sedan för att plocka fram de mest väsentliga 

resultaten. Här försöker författarna följa Jacobssons (2002) modell, beskriva 

data, kategorisera data och till slut kombinera data. Det som sker i denna 

process är en reduktion av data. Transkriberingarna reducerades och fokus 

blev på beslutsprocessen, vilka metoder kommunerna använde för anvisning 

samt när i tiden de anvisade marken. Var det någon som sa något extraordinärt 

utöver detta markerades det för att om möjligt lyfta fram det. För de 

kommuner som genomförde flertalet markanvisningstävlingar var det även 
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intressant att se hur och vilka som var representerade i den på förhand 

sammansatta juryn. Författarna valde att kategorisera resultatet efter kommun, 

för att sedan i analysen slå dem samman och jämföra lik- och olikheter.  

3.5. Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabilitet utgör viktiga kriterier för en kvalitativ undersökning 

när det gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning (Bryman 2011). 

Reliabilitet står enligt Goetz & LeCompte (1982) för den utsträckning en 

undersökning kan upprepas. En viss social miljö kan det vara svårt att 

upprepa, därför kan reliabilitet vara svårt att uppnå med kvalitativ forskning. 

För att få reliabilitet har författarna försökt att vara konsekventa med de frågor 

de har ställt. Detta har varit en utmaning då våra frågor har grundats på olika 

dokument från kommunerna (därav ser de olika ut). Detta påverkar 

reliabiliteten eftersom dessa dokument ändras med tiden. I synnerhet just i 

denna tidsperioden då många kommuner är i fas med att anta nya 

markanvisningspolicys alternativt riktlinjer. Validitet uppnås enligt Goetz & 

LeCompte (1982)  genom att det finns en god överensstämmelse mellan 

observationerna och de teoretiska idéer som utförarna utvecklar. Den teori 

författarna lyft fram överensstämmer väl med observationerna de gjort ute hos 

kommunerna, eftersom de har varit två personer så har de kunnat säkerställa 

en hög grad av överenstämmelse. Det finns naturligtvis en risk att de 

intervjuande personerna vill framhäva sin organisation och därmed enbart 

nämna det positiva med de processer de använder. När författarna gjort 

intervjuunderlaget har de tagit detta i beaktning och försökt ställa frågor som 

stimulerar både det som är bra samt mindre bra med de metoder som används.  

3.6. Etiska överväganden 

Författarna har i samband med intervjuerna informerat respondenterna om 

vad studien går ut på samt hur detta kommer sammanställas och användas. I 

de fall där respondenten önskade skickades även intervjuguiden över på 

förhand via mail. För att säkerställa att inga missförstånd skulle ske på grund 

av att författarna enbart tog anteckningar fick de muntligt godkännande från 

samtliga respondenter att spela in materialet. I samband med intervjuerna 

nämndes att om citat skulle vara med skulle respondenten kontaktas angående 

detta för godkännande via mail. Detta för att säkerställa att inte konfidentiell 

information kom ut samt för att värna om de inblandade parternas integritet.  
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3.7. Sammanfattning 

Sammantaget har metoden vart relevant för undersökningens syfte. När det 

gäller val av kommuner så underskattade författarna de resurser som krävdes 

för att resa runt och intervjua åtta kommuner. Valet att fysiskt möta 

respondenterna istället för alternativa telefonintervjuer var något författarna 

ändå inte ångrar. Det personliga mötet skapade förtroende och byggde upp en 

trygghet, vilket skapade bättre underlag till resultatet. Valet att transkribera alla 

resultat var mycket tidskrävande, i snitt tog det tio timmar per intervju. När 

det väl var klart underlättade det skrivandet av resultatet enormt, vilket gjorde 

att tillvägagångsättet var värt att använda. Författarna upplevde att 

respondenterna var väldigt öppna och ärliga i sina svar, var det något de inte 

visste eller just för tillfället hade koll på återkom de via mail inom kort. 

Tillvägagångsättet att efter intervjuerna ha regelbunden mailkontakt med 

respondenterna har vart mycket värdefull, främst för att få klarhet i det som 

vart osäkerheter, men även för att respondenterna ska känna sig trygga i vad 

som skrivs om kommunen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Kommunerna som intervjuats 

delas in i tre kluster, vilket kluster kommunen tillhör beror på vilken typ av 

markanvisningsmetod och vilken tidpunkt (före eller efter detaljplan) för anvisning de 

använder mest frekvent. Sista delen av respektive kommun består av tjänstemännens 

beslutssituation, hur de väljer byggherre. Svaren tar sin utgångspunkt i de frågeställningar 

författarna har ställt upp i syftet.  

4.1. Kluster 1 – Anbudsförfarande med markanvisning i tidigt skede 

I detta kluster samlas de kommuner som har anbudsförfarande (se. 2.2.2) som 

huvudmarkanvisningsmetod och markanvisar innan eller under detaljplanen är 

upprättad (se. 2.2.1.).  

4.1.1. Göteborg 

Göteborg stad använder sig av en typ av anbudsförfarande som de kallar för 

jämförelseförfarande. De har som utgångspunkt att tillämpa metoden för alla 

markanvisningar, men undantag sker naturligtvis. Metoden liknar ett 

tävlingsförfarande där kommunen lägger ut kommande markanvisningar för 

en öppen ansökan via stadens hemsida.  De har valt metoden då det är ett 

högt tryck på mark, det är många som vill vara med och bygga framtidens 

Göteborg. Genom ett jämförelseförfarande får alla intresserade möjlighet att 

lämna in en ansökan. Ambitionen med metoden menar Göteborgs stad är en 

öppen och transparent process1.  

Göteborg markanvisar ofta tidigt i exploateringsprocessen, antingen i samband 

med att ett planprogram tas fram för området eller när upprättandet av 

detaljplanen startar.  Genom att ta med byggherren tidigt kan de vara med och 

påverka planen. Det skapar ett tidigt samarbete och ett kompromissande så att 

både byggherre och staden blir nöjd. I vissa enskilda fall, framförallt i större 

projekt kan staden anvisa marken efter att detaljplanen är lagakraftvunnen, då 

anvisas marken framförallt till mindre byggherrar. Göteborg jobbar aktivt med 

hur staden ska utvecklas, de har en stark vision för vart det ska byggas och det 

finns stora utpekade områden för utveckling. Avdelningen för strategisk 

planering [ASP] (de som sköter markanvisningarna) är således överens med 

stadsbyggnadskontoret (som sköter detaljplaneläggningen) om var, när och hur 

det är lämpligt att bebygga.  När ASP vet att det ska planläggas ett visst 

                                                 
1 Lena Lundblad, Avdelningschef, strategisk planering, intervju den 21 april 2016 
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område så kan de annonsera på hemsidan och ta in anbud från byggherrarna 

(ibid). 

Tjänstemännens beslutssituation 

Som beskrivet ovan kommer byggherrarna in med förslag efter att staden gått 

ut med en förfrågan. Förslagen bearbetas och bereds därefter av 

tjänstemännen på ASP, detta för att slutligen tas upp i fastighetsnämnden för 

beslut om markanvisning. ASP föreslår en eller flera förslag för nämnden som 

de anser genomförbara utifrån stadens mål, detta genom ett tjänsteutlåtande 

(ibid). 

”Vi gör alltså urvalet av byggherrar och föreslår byggherre till nämnden. De 

kan ju tycka annorlunda. Någon gång har de bett att få inkomna 

ansökningar.” 

Lena Lundblad, Avdelningschef strategisk planering 

Bedömningsprocessen som avdelningen utför kan lätt bli komplex då det är ett 

flertal mål som ska uppfyllas samtidigt. I Göteborg finner vi målen för staden i 

kommunfullmäktiges budget och i nämndens mål- och inriktningsdokument 

som är en konkretisering av KF:s budget. De övergripande målen är att, (1) 

bostadsbristen ska byggas bort och  bostadsbehoven tillgodoses bättre, (2) 

klimatpåverkan ska minskas för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt 

rättvisa utsläpp och avslutningsvis (3) ska det hållbara resandet öka. Detta är 

som sagt de övergripande målen, delmål finns beskrivna i budgeten. Målen är 

högt satta, vilket är en självklarhet, det handlar om politik. Eftersom politik i 

sig självt är konflikt kan vissa av målen vara motstridiga. När det gäller målen 

för markanvisningar upplever ASP däremot inte att det råder oklarheter kring 

hur de ska förhålla sig. Målen för de specifika projekten kan variera i olika 

områden, därför för tjänstemännen en dialog med berörd stadsdel för att se till 

de lokala förutsättningarna. Slutligen förankrar ASP för strategisk planering 

vad som är viktigt i de specifika projekten med deras presidium, som då har 

möjlighet att tycka till (ibid).  

Göteborgs stad har generellt bra förståelse för målen och hur de ska utföras i 

praktiken, trots detta finns det naturligtvis svårigheter. De poängterar 

exempelvis att det kan vara svårt att göra en rättvisande bedömning av 

inkomna ansökningar som ser helt olika ut. Innehållet är olika ambitiöst, 

samtidigt ska de plocka ut de viktigaste delarna och jämföra de mot varandra. 

Samtidigt är det en helhetsbedömning som ska göras på de olika områdena, 
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parametrar som mångfald och konkurrens ska också vägas in. Avslutningsvis 

menar de att trots att förfarandet är transparent är det svårt att alltid få valet 

helt rättvist, beslutet går inte att överklaga.  

4.1.2. Uppsala 

Uppsalas grundprincip är att så fort det finns konkurrens mellan byggherrar 

om marken ska markanvisningen konkurrensutsättas på något sätt. De senaste 

fyra till fem åren har kommunen prövat sig fram och experimenterat med olika 

typer av anbudsförfarande, dessutom med olika utvärderingskrav i olika 

situationer. Den mest frekventa metoden för anvisningar är anbudsförfarande 

med tävling2. 

”De senaste åren så har vi  börjat använda vårt markägande mer aktivt och 

inte bara slumpmässigt dela ut mark till den byggherre som kommer och 

knackar på först. Det vill säga att faktiskt utnyttja markägandet genom att 

ställa högre krav på kvalité och utförande” 

Susanna Waldersten, Exploateringsingenjör 

Även om majoriteten av anvisningarna sker via anbudsförfarande finns det 

även i specifika lägen anledning att göra direktanvisningar. I Uppsala initieras 

ofta detaljplaner för bostäder av en eller flera byggherrar som tillsammans med 

kommunen utvecklar detaljplanen efter att en markanvisningstävling ägt rum. 

På senare tid har kommunen börjat jobba allt mer med flexibla detaljplaner, 

byggherren ansöker då om marken senare i planprocessen eller ibland även 

efter att detaljplanen har vunnit laga kraft (ibid).  

Tjänstemännens beslutssituation 

Uppsala jobbar nästan uteslutande med markanvisningstävlingar, det sker en 

utvärdering av förslagen (på tjänstemannanivå), därefter lyfts det vinnande 

förslaget upp till politiken för beslut. Innan förslaget lyfts upp sker eventuellt 

nödvändiga justeringar. I vissa fall väljer tjänstemännen ut specifika delar av ett 

förslag, det vill säga, bara de nödvändigaste inför det politiska beslutet. 

Utvärderingen av bidragen i markanvisningstävlingarna sker med hjälp av en 

jurygrupp. Sammansättningen av gruppen varierar beroende på vilket fokus 

tävlingen har. En vanligt förekommande sammansättning består av en 

projektledare, exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovshandläggare och 

energi samt hållbarhetsstrateg. Det förekommer även att politiker eller inhyrda 

konsulter plockas med i bedömningsgruppen. Markanvisningstävlingarna har 
                                                 
2 Susanna Waldersten, Exploateringsingenjör, intervju den 13  april 2016 
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ofta ett specifikt fokus. Det gör att målen blir tydliga och lättare att utvärdera. 

Uppsala upplever således inte att målen från politiken är motstridiga. De ser 

däremot svårigheter i att utvärdera de olika byggherrarna på det flertalet 

faktorer som ställs upp, markpris, gestaltning, miljö- samt klimatfaktorer. För 

att lättare kunna utvärdera förslagen har kommunen valt att ha fasta 

markpriser, detta bidrar till att de slipper svårigheten med att utvärdera mjuka 

parametrar som hållbarhet mot de ekonomiska (ibid).  

4.1.3. Kungälv 

Kungälv använder mest frekvent markanvisningsmetoden anbud och då 

främst tävlingsförfarande. Det har sett ut så även historiskt men på senare tid 

har även en del direktanvisningar börjat ske. Fördelarna kommunen ser med 

tävlingsförfarandet är att de ger en stor bredd på byggherrar som söker sig till 

kommunen. Samtidigt påpekar byggherrarna att det är tids- och 

resurskrävande, vilket även kommunen kan hålla med om. Direktanvisningar 

sker generellt när det är fråga om något utöver det vanliga, exempelvis när 

byggherren äger fastigheten bredvid kommunal mark och vill exploatera båda 

fastigheterna till en bättre helhet3. 

Kungälvs ambition i nuläget är att få in byggherrarna tidigt i 

detaljplaneprocessen så att de kan vara med och påverka hur detaljplanen ska 

utformas. Detta gäller oavsett om det gäller direktanvisning eller 

anbudsförfarande (ibid). 

”Denna metod tar oftast längre tid då det innebär fler moment och fler 

parter i planprocessen” 

Anneli Skoglund, Mark- och Exploateringsingenjör 

Det har även kommit önskemål från byggherrar att få köpa färdig planlagd 

mark, då de upplever att det kan bli väldigt långa detaljplaneprocesser ibland . 

Det kan exempelvis bero på att ett projekt kan blir nedprioriterat internt inom 

kommunen, vilket är naturligt när resurserna är begränsade. Respondenterna 

menar att de inte har någon statistik på detta, men känslan är att det är de 

medelstora och mindre byggherrarna som efterfrågar den färdigplanerade 

marken. De större byggherrarna har generellt (det finns naturligtvis undantag)  

både mer resurser och kompetens om planprocessen (ibid).  

 

                                                 
3Anneli Skoglund & Kristina Johansson, Mark och Exploateringsingenjör & Exploateringsingenjör, 
intervju den 18 april 2016 
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Tjänstemännens beslutssituation 

När byggherrarnas förslag kommit in till kommunen går en arbetsgrupp 

igenom materialet utifrån de kriterier som satts upp. De som skickat in 

material bjuds in för att gå igenom materialet samt eventuellt komplettera det. 

Det är sedan arbetsgruppen som gör urvalet och presenterar ett förslag till 

politikerna tillsammans med en motivering. Denna arbetsgrupp (jurygrupp) 

kan se olika ut beroende på vilket förfarande som utförs. När det gäller 

tävlingar består den normalt sett av planhandläggaren och en mark- och 

exploateringsingenjör. Om det skulle behövas för bedömningen tillfrågas även 

specifik kompetens. Planchef och mark- och exploateringschef är också med 

och gör den slutliga bedömningen. Det förekommer inte att politiker eller 

utomstående konsulter medverkar i dessa jurygrupper. Tjänstemannarollerna 

är samma från projekt till projekt, även om personerna kan variera (Ibid).  

De politiska målen i Kungälvs kommun är, (1) planera och bygga 2000 

bostäder inom nuvarande mandatperiod, (2) exploateringsintäkterna för 

respektive projekt ska täcka kostnaderna för genomförandet samt totalt 

generera en vinst till kommunen, (3) 50 procent av alla exploateringar av 

flerbostadshus ska vara hyresrätter och slutligen (4) ska kommunen bygga 

ikapp och planera för kommande behov av exempelvis skolor, äldreboende 

och bostäder för nyanlända. Dessa mål kan upplevas som motstridiga, vilket 

kommunen konstaterar. Att bygga projekt med 50 procent hyresrätter kan 

ibland innebära att projektkalkylen inte går med vinst, eller ens går jämt ut. En 

annan viktig poäng som lyfts fram är resurserna. I dagsläget har inte 

kommunen tillräckligt med resurser för att uppfylla de behov som krävs i form 

av bostäder och lokaler. Därav ser kommunen över processerna för att skapa 

en effektivare organisation. Tjänstemännen på kommunen framhäver att det 

svåraste med jobbet är att utforma kriterier så att de kan viktas på ett rättvist 

sätt. Detta gäller framförallt de mjuka parametrarna som social hållbarhet och 

gestaltning. Det andra de lyfter fram är att bedöma genomförbarheten hos de 

byggherrar som är nya för kommunen. Avslutningsvis poängterar de att det är 

svårt att motivera mjuka samhällsnyttiga värden framför ekonomiska (Ibid).  

4.2. Kluster 2 – Direktanvisning med markanvisning i sent skede 

I detta kluster samlas de kommuner som har direktanvisning som 

huvudmarkanvisningsmetod och markanvisar efter detaljplanen är upprättad.  
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4.2.1. Örebro 

Örebro kommun använder sig nästan enbart av direktanvisning, någon tävling 

på strategiska lägen förekommer också. Processen av markförsäljning ser 

något annorlunda ut mot resten av Sveriges kommuner. Detta beror 

framförallt på deras markanvisningsmetod. De planlägger i stort sett all mark 

utan att byggherren är inblandad. Willén (Svensk Byggtjänst 2015) framhäver 

även att Örebro har kortat ner detaljplaneprocessen genom att ta bort alla 

överflödiga beslut, de som inte krävs enligt lag. Byggherren kommer in med en 

första kontakt som figur 1 visar nedan, därefter jobbar byggherren och 

representanter från exploateringsenheten igenom ett möjligt förslag 

(förstudie). Kommer de överens, sluts ett reservationsavtal. Kommunen 

förbinder sig att sälja marken på två villkor, (1) att byggherren får beviljat 

bygglov och (2) att bygget faktiskt påbörjas4. 

 

 

Figur 3 – Örebro kommuns process för försäljning av mark för flerbostadshus, enligt 

Örebro kommun (2016) 

Figur 3 ovan beskriver processen vid försäljning av mark för bostadsbebyggelse i 

Örebro, processen sker enligt föjande: Första kontakt (1-2 veckor), förstudie (3-6 

månader), reservationsavtal (6-12 månader) och köpekontrakt (1-2 veckor).  

”Det är ju vår hållhake, att de ska ha sökt och fått bygglov och dessutom 

satt igång bygget, alltså själva grundarbetena innan vi säljer marken. Så det 

här skiljer sig, jag tror inte det är någon annan kommun som jobbar så” 

Erik Blom, Exploateringsingenjör 

Anledningen till varför de väljer den här metoden är (1) för att säkerställa att 

projekten genomförs och att marken bebyggs, (2) undvika markspekulation 

och därmed hålla markpriserna låga, (3) i samråd med aktörerna kunna påverka 

projektets utformning ur ett stadsbyggnadsperspektiv och (4) kunna styra 

projektets upplåtelseform. Metoden har fungerat bra hittills. Vissa byggherrar 

                                                 
4 Erik Blom, Exploateringsingenjör, intervju den 11 april 2016. 
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upplever det som negativt att de inte får vara med och planlägga, samtidigt 

som det av många uppskattas att de kan köpa färdigplanerad mark och därmed 

korta den totala exploateringstiden. Detta beror till stor del på att byggherren 

inte tar tidsrisk i överklagandefasen (vilket ofta är långa tider), utan kommer in 

när planerna har vunnit laga kraft. Örebro jobbar precis som Uppsala med 

fasta markpriser. De menar att det gynnar kvalitén, om byggherren slipper 

tävla om priset. Resurserna kan då istället läggas på utformning (ibid). 

Tjänstemännens beslutssituation 

”Vid ordinarie markanvisningsprocess väljer vi på tjänstemannanivå oftast 

ut ett förslag som vi presenterar för politikerna, vilka i sin tur fattar själva 

beslutet. Gallring har alltså redan skett” 

Erik Blom, Exploateringsingenjör 

Tjänstemännen lägger fram förslaget till politikerna i form av en friserad 

presentation gentemot hur det såg ut när det först kom in. Det som lyfts fram 

är viktiga faktorer som exempelvis företagsinformation, skisser, bruttototalarea 

[BTA] etcetera. Detta är processen vid ett normalt förfarande, vid större 

projekt samt markanvisningstävlingar kan processen se något annorlunda ut. 

Målen som kommunen har satt upp, vilket också är det som tjänstemännen 

har att förhålla sig till vid markanvisningar kan ibland tala emot varandra. 

Exempelvis finns det en motstridighet i målen, attraktiv gestaltning och ett 

boende där alla ska ha råd att bo. En attraktiv gestaltning kostar mer att skapa 

vilket också kräver ett högre pris på bostäderna. De politiska målen kan 

naturligtvis även skifta beroende på vem som har makten i kommunen. I vissa 

projekt kan huvudmålet vara att marken överhuvudtaget bebyggs, då kan vissa 

andra mål bli nedprioriterade. Samtidigt som det vid markanvisningstävlingar 

och större projekt ställs extra höga krav (ibid).  

4.2.2. Trollhättan 

Trollhättans kommun använder sig nästan enbart av direktanvisningar. De 

nämner att de vid några enstaka tillfällen har gjort någon tävling, men att dessa 

tillfällen är lätta att räkna. Anledningen till varför man direktanvisat fram tills 

nu beror till stora delar på efterfrågan på marken. Det har helt enkelt fungerat 

att använda den tidigare ”först i kvarn”-principen då efterfrågan vart relativt 

låg5. 

                                                 
5 Eva Grönberg och Magnus Stjärnborg, Exploateringschef och projektsamordnare, Intervju den 18 
april 2016. 
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”Nu är efterfrågan på markanvisningar stor gentemot tidigare, innan ni kom 

hit tittade vi på siffrorna till vårt intressentregister. 2012 fick vi 1 anmälan, 

2013 fick vi också in 1 anmälan, 2014 fick vi 10 stycken som anmälde 

intresse och 2015 fick vi 20 anmälningar” 

Eva Grönberg, Exploateringschef 

Nu menar kommunen att det är dags att se över markanvisningsriktlinjerna för 

att kunna möta den ökade efterfrågan, för att helt enkelt kunna göra en rättvis 

bedömning även framöver. När det gäller tidpunkt för anvisning har 

kommunen historiskt valt att ta med byggherrarna tidigt i detaljplaneprocessen 

i både större och mindre planområden. Staden har nu konstaterat att det är 

bättre att kommunen inom större planområden driver detaljplanerna lite längre 

själva (anvisar i ett senare skede). Byggherrarna kommer alltså in via 

direktanvisning (eller annan anvisningsform) i mitten alternativt slutskedet av 

detaljplaneringen, vilket gör att de kan vara med och påverka, utan att lägga 

ner för mycket tid och resurser på planer som kanske inte bli av (ibid).  

Tjänstemännens beslutssituation 

Trollhättan anser att det är svårt att skapa en urvalsprocess genom kriterier 

som är rättvis och ger en objektiv bedömning. Efter att förslag kommit in till 

tjänstemännen bearbetas de tillsammans med byggherrarna genom ett flertal 

möten innan tjänstemännen slutligen lyfter upp det till nämnden. Trollhättan 

har ett tydligt uttalat mål, vilket är ett ökat trähusbyggande. Detta beror på 

deras historiska arv om att vara en miljökommun, exempelvis tilldelades man 

kungens miljöpris. Detta har hängt kvar och därför vill man ligga i framkant 

när det gäller energi och miljöfrågor. De politiska målen uppfattas därmed inte 

som motstridiga av tjänstemännen (ibid). 

4.3. Kluster 3 – Direktanvisning med markanvisning i tidigt skede 

I detta kluster samlas de kommuner som har direktanvisning som 

huvudmarkanvisningsmetod och markanvisar innan eller under detaljplanen är 

upprättad.  

4.3.1. Stockholm 

Stockholm stad har haft övervägande del direktanvisningar de senaste åren, 94 

procent av alla anvisningar för lägenheter sedan 2011 har skett genom 

direktanvisningar. Stockholm stad använder sig av den så kallade 

”stockholmsmodellen”. Den går ut på att byggherrarna på eget initiativ tar 
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fram egna projekt och ansöker om markanvisning för dessa. För att staden ska 

utvecklas i den takt och den mångfald staden vill, tror Stockholm stad att de 

måste ta hjälp av byggherrarnas kreativitet och förmåga att hitta och ta fram 

nya projektidéer. Stockholm stad ger normalt markanvisningar i tidigt skede 

inför detaljplanestart. För att få effektiva planprocesser och hög 

genomförandetakt är det normalt en fördel att ha en byggherre redan vid 

planstarten. Det kan även ske i ett senare skede om det finns skäl för det6 

Tjänstemännens beslutssituation 

I utvärderingen jobbar Stockholms exploateringskontor alltid tillsammans med 

stadsbyggnadskontoret för att få hjälp att bedöma parametrar som exempelvis 

utformning och arkitektonisk gestaltning. De tar även hjälp av annan expertis 

för att göra sina utvärderingar, exempelvis tar de ibland in en ekonomikonsult 

för att bedöma byggherrens ekonomi. Målen från Stockholm stad är många 

och ibland kan de lägga mer fokus på specifika mål. Exempelvis 

studentbostäder eller att bygga bostäder i allmänhet. Målen är delvis 

motstridiga, till exempel har de ett mål om att arbeta ekonomiskt och hållbart 

vilket delvis kan ses som motstridigt (ibid).  

4.3.2. Sundbyberg 

Sundbybergs kommun använder direktanvisningar mest frekvent, de har varit 

så historiskt och kommer troligtvis fortsätta vara så. Från och med första mars 

2016 så gäller de nya markanvisningsriktlinjerna som Sundbybergs kommun 

antagit. Det är inte förens nu som de ordentligt styrt upp hur markanvisningar 

ska gå till i kommunen. Riktlinjerna kommer ge en större variation i hur mark 

upplåts, men det kommer säkerligen fortsättningsvis vara övervägande 

direktanvisningar. Anledningen till detta är att det har fungerat bra historiskt, 

men det är samtidigt en resursfråga. Det kräver mer tid med tävlingar, för det 

första måste kommunen i förväg klargöra hur tävlingen ska utformas, för det 

andra är utvärderingen av förlagen mer omfattande. Direktanvisningar kortar 

tiden till byggnation, byggherren slipper dessutom de kostnader som 

uppkommer i samband med tävlingarna. Sundbyberg markanvisar oftast innan 

en detaljplan upprättas, därmed är byggherren med i detaljplanearbetet7 

 

                                                 
6 Larisa Freivalds, Gruppchef exploateringskontoret, intervju den 13 april 2016. 
7 Per-Håkan Genberg, Mark- och Exploateringsingenjör, intervju den 13 april 2016. 
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”Att ha med byggherren ökar kompetensen i detaljplanearbetet. 

Byggherrarna har ju utan tvivel värdefull kompetens i hur man bygger bra 

bostäder. Det ger med största säkerhet mer genomtänkta och bättre 

detaljplaner.” 

Per-Håkan Genberg, Mark- och Exploateringsingenjör 

Tjänstemännens beslutssituation 

I Sundbyberg är det stadsbyggnads- och exploateringskontoret som gör 

utvärderingen av förslagen som kommer in från byggherrarna, de lyfter upp de 

förslagen de tror politikerna är intresserade av. Därefter bearbetar de förslagen 

enligt politikernas synpunkter vilket blir grunden för beslutet om 

markanvisningen. Sundbyberg har i dagsläget stor efterfrågan på mark och 

därmed många förslag att utvärdera (ibid).  

”Det är ett enormt stort intresse att få bygga i Sundbyberg, vi får in hur 

många förslag som helst”  

Per-Håkan Genberg, Mark- och Exploateringsingenjör 

Målen kan variera mellan olika projekt men oftast handlar målen om att bygga 

så mycket bostäder som möjligt. Det målet kommer ofta i konflikt med andra 

mål för projekten som exempelvis parker, grönytor och mark för kommunal 

service. Sundbyberg påpekar att jobbet ofta handlar om ett kompromissande 

så att målen uppnås så gott det går för alla inblandade parter (ibid).  

4.3.3. Mölndal 

I Mölndal har exploateringen genom åren till stora delar skett på privatägd 

mark, då staden inte har så mycket egen mark i de områden som varit aktuella 

för utbyggnad och förtätning. I de fall då markanvisning av stadens mark är 

aktuell sker det oftast genom direktanvisning. Till skillnad från kommuner 

med mer kommunägd mark så sker markanvisningar dock inte med samma 

kontinuitet. Direktanvisningarna i Mölndal innebär i de flesta fall att någon 

form av urval bland olika byggherrar sker, beroende på om det är fler som 

visat intresse eller inte. Ibland har ett gott samarbete i ett tidigare projekt 

möjliggjort att få en markanvisning i ett nytt projekt. Ibland anordnas 

markanvisningstävlingar i Mölndal, men det är tidskrävande och tar mycket 

resurser från organisationen. Det gör att man generellt sett föredrar 

direktanvisningar. Markanvisning i Mölndal sker oftast tidigt så att byggherren 

får möjlighet att delta i arbetet med detaljplanen för det aktuella området. 

Mölndals stad har sedan en tid tagit fram en ny markanvisningspolicy som 



 42 

stöd till markanvisningsprocessen, i syfte att ska skapa en transparens kring 

processen samt vara ett stöd i handläggningen. Policyn beskriver på ett 

kortfattat sätt hur en markanvisning går till, generella villkor för markanvisning 

samt förutsättningar för prissättning8. 

Tjänstemännens beslutssituation 

Markanvisningarna hanteras generellt sett av tjänstemännen på 

stadsbyggnadsförvaltningen fram till dess att beslut tas av kommunstyrelsen. I 

några fall då projekten är mycket stora, som till exempel utvecklingen av 

Mölndals innerstad, har stadens politiker varit aktiva även i urvalsprocessen. I 

dessa fall kan det många gånger handla om att det långsiktiga förtroendet för 

byggherren blir avgörande, då stora projekt ofta pågår under många år och kan 

omfatta flera detaljplaner. Mölndals stad har genom sin vision Mölndal 2022 

en tydlig bild kring hur och var staden ska växa. En balansgång i 

markanvisningsprocessen kan vara att välja mellan den bästa idén och det 

projekt som ger bäst betalt för staden. Utmaningen är att ställa upp tydliga 

kriterier internt vad staden vill med utvecklingen av sin mark (ibid). 

4.4. Sammanfattning 

Markanvisningar visar sig oftast ske i ett tidigt skede, sex av åtta kommuner 

föredrar denna metod (se. tabell 2 nedan). Motivet till valet är att kommunerna 

anser att byggherrarna bidrar med värdefull kompetens för att bygga bra 

bostäder. Örebro som markanvisar i sent skede menar på att det sparar tid åt 

byggherren som kommer in senare i exploateringen och slipper således 

överklagandefasen som ofta är tidskrävande. När det gäller anvisningsmetod 

förkommer främst direktanvisning, fem av åtta kommuner föredrar denna 

metod.  Direktanvisning väljer de främst för att det inte är lika tidskrävande 

som anbudsförfarande. Samtidigt är det lättare att fritt välja byggherre om de 

exempelvis vill prioritera någon typ av byggherre (exempelvis mindre 

byggherrar för att öka konkurrensen). Alla tjänstemän upplevs ha en så kallad 

agendamakt eftersom de bereder och lägger fram förslagen. Det varier hur stor 

agendamakt de besitter beroende på hur de jobbar gentemot politikerna. Det 

är väldigt blandat hur kommunerna upplever de uppsatta målen. En del är helt 

på det klara när det gäller vad och hur det ska byggas medan andra upplever 

målen som motstridiga samt att det är svårt att förhålla sig till dem.  

                                                 
8 Johan Gerremo & Kristina Bodin, Mark och Exploateringschef & Projektledare, intervju den 19 
april 2016. 
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Tabell 2 - Summering av fyra viktiga resultat att ta med sig till analysen 

 

 

 

 

Tidpunkt 

för 

anvisning 

Anvisnings-

metod 

Agendamakt 

hos tjänste-

männen  

Upplever 

motstridiga 

mål 

Göteborg Tidigt skede Jämförelse-

förfarande 

Ja Till viss del, 

se. 4.1.1. 

Uppsala Tidigt skede Anbudsförfarande 

med tävling 

Ja Nej 

Kungälv Tidigt skede Anbudsförfarande 

med tävling 

Ja Ja, vissa mål 

Örebro Efter 

detaljplan 

Direktanvisning Ja Ja, vissa mål 

Trollhättan Mitten/slutet 

av 

detaljplane-

processen 

Direktanvisning Ja Nej 

Stockholm Tidigt skede Direktanvisning Ja Ja, vissa mål 

Sundbyberg Tidigt skede Direktanvisning Ja, lite Ja, vissa mål 

Mölndal Tidigt skede Direktanvisning Ja, lite Nej 
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras det som framkommit i empirin med stöd av den teoretiska 

referensramen. Kapitelstrukturen tar sin utgångspunkt i kapitel två, referensram. I den 

första och sista delen (5.1 och 5.3) som är något längre sammanfattas delarna innan 

uppsatsen fortsätter med slutsatser.  

5.1. Tidpunkt för markanvisning 

Som framgått av teorin och empirin väljer kommunerna att anvisa i tidigt 

respektive sent skede av flera olika anledningar. I kommande stycke analyseras 

först markanvisning i sent skede, efterföljt av markanvisning i tidigt skede.  

Markanvisning i sent skede 

I denna metod tas detaljplanen fram enbart av kommunen. En kommun som 

applicerar metoden är Örebro, de planerar enbart mark som byggherrar har 

visat intresse för. I dessa projekt är flexibiliteten i planerna är något högre, 

medan detaljeringen är högre på planer när det gäller mindre projekt. Just detta 

tillvägagångsätt tar Karlbro & Lindgren (2015) upp. De menar att denna 

modell (att anvisa i sent skede) är lämplig när kommunen vet att området som 

ska planeras är intressant för exploatering. Detta för att inte hamna i en 

situation där kommunen planlägger mark som sedan ingen vill bygga på. 

Trollhättan har i samråd med byggherrarna kommit fram till att det är bättre 

om anvisningen sker senare i detaljplaneprocessen. De menar att vid detta 

tillvägagångssätt är det viktigt att kommunen planerar med flexibla planer så 

det finns utrymme att justera när väl byggherrarna kommer in. Även om 

Uppsala kommun i majoritet använder sig av detaljplanering tillsammans med 

byggherren, lyfter de fram att de under den senaste tiden börjat jobba med 

flexibla detaljplaner i allt större utsträckning. Detta har gjort att de kan plocka 

in byggherren i ett senare skede. I några fall har de till och med anvisat efter 

detaljplanens antagande. Detta tillvägagångsätt som, Örebro, Trollhättan och 

Uppsala applicerar stämmer väl överens med litteraturen på området. Karlbro 

& Lindgren (2015) menar att om detaljplanen upprättas utan att byggherren får 

möjlighet att påverka är flexibla detaljplaner ett bra tillvägagångssätt.  

Markanvisning i tidigt skede 

När markanvisning sker i tidigt skede tas detaljplanen fram gemensamt av 

byggherre och kommun. Karlbro & Lindgren (2015) lyfter fram att 

byggherrarna kan påverka och skapa bättre utformning på detaljplanerna 
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genom denna metod. Det bekräftas i empirin av ett flertal kommuner. 

Sundbybergs kommun påpekar bland annat att byggherrarna besitter värdefull 

kompetens om hur man bygger bra bostäder. Stockholms stad menar att 

anvisning i ett tidigt skede (att få med byggherrarna tidigt) ger en hög 

genomförandetakt på detaljplaneprocessen. Kungälv kommun menar å andra 

sidan att detaljplaneprocessen tar längre tid när byggherrarna är med och 

utvecklar detaljplanerna. De menar att det beror på att exploateringskostnader 

mellan byggherre och kommunen fördelas under detaljplaneskedet i denna 

metoden. De menar samtidigt att det går på ett ut jämfört med andra metoder 

då dessa kostnader måste fördelas någonstans i processen. Karlbro & Lindgren 

(2015) menar att denna metod leder till totalt sett kortare processer.  

Kungälv konstaterar att det från byggherrarnas sida kommit in önskemål om 

att få färdig planlagd mark, det gäller framförallt från mindre till medelstora 

byggherrar. Det beror med stor säkerhet på att dessa mindre bolag har mindre 

resurser och därmed inte klarar av att vara med i de långa processerna. Detta 

bekräftas av Karlbro & Lindgren (2015), de konstaterar att det krävs mycket 

kompetens i dessa processer och att bolagen ofta anlitar plankonsulter eller har 

dessa internt (i de större organisationerna). Avslutningsvis lyfter Göteborg stad 

fram att de försöker driva fram detaljplanerna tillsammans med de större 

byggherrarna. För att få in de mindre byggherrarna avsätter kommunerna 

ibland detaljplanerad mark som man sedan kan anvisa till dessa mindre 

byggherrar. På så sätt tillgodoser de alla storlekar av byggherrar. Detta 

tillvägagångssätt är något som inte teorin idag behandlar, det kan bero på att 

metoden är relativ ny.  

Sammanfattning av 5.1 – Tidpunkt för markanvisning 

Att markanvisa i ett sent skede för naturligtvis med sig både fördelar och 

nackdelar som bör tas i beaktan. En fördel är att om anvisningen sker efter 

detaljplanering och överklagandefas blir tiden byggherren är inblandad 

väsentligt kortare. De behöver därmed inte ligga ute med resurser i form av tid 

och pengar under dessa faser. Metoden bidrar samtidigt till att öka 

konkurrensen, vilket är bra för kommunen. Mindre byggherrar som inte klara 

av att medverka i de längre detaljplaneringsprocesserna har möjlighet att vara 

med på lika villkor som de större. Nackdelarna med metoden är som tidigare 

nämnt, att kommunen bär risken i att detaljplanera områden som eventuellt 

inte byggherrarna vill bygga på. När det gäller att anvisa i ett tidigt skede finns 

det flera fördelar, ett exempel är att byggherrarna kan vara med och påverka 

planerna till det bättre med sin kompetens om att bygga bra bostäder. Detta är 
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naturligtvis en nackdel om kommunen väljer att anvisa i ett sent skede, det 

ställer då mycket större krav på kompetens och omvärldsbevakning hos 

kommunernas tjänstemän. Att anvisa i ett tidigt skede ger enligt Stockholm  

stad och teorin kortare processer, vilket naturligtvis är bra.  

5.2. Markanvisningsmetoder 

Som framgår av teorin och empirin väljer kommunerna att anvisa mark med 

framförallt två huvudanvisningsmetoder. I kommande stycke analyseras först 

anbudsförfarande, efterföljt av direktanvisning.  

Anbudsförfarande 

I tre av de åtta intervjuade kommunerna används anbudsförfarande som den 

mest frekventa metoden. Kungälv är en av de kommunerna som föredrar 

denna metod. De menar att de får en större bredd av byggherrar i kommunen 

om de gör på det här viset. Göteborg är den andra kommunen som använder 

sig av metoden (jämförelseförfarande), de menar att de skapar en mer öppen 

och transparent process. Uppsala är den tredje kommunen som föredrar 

metoden. De motiverar metodvalet med att byggherrarna bör 

konkurrensutsättas om det finns konkurrens om den marken som är till 

ändamål för försäljning. Genom anbudsförfarande med andra 

utvärderingsparametrar än pris kan kommunerna ställa högre krav på kvalité 

och utförande. Östman (2014) har samma resonemang som Uppsala kommun, 

anbudsförfarande kan skapa ett högre kvalitétsfokus. Han påpekar samtidigt 

vikten av ett bra utvärderingsteam i utvärderingarna av byggherrar. Uppsala 

har inte alltid använt sig av denna metod, de senaste 4 till 5 åren har de 

experimenterat sig fram med flera typer av anbudsförfarande och med ett 

flertal olika utvärderingskrav. Just detta, att man experimenterar med olika 

metoder lyfter Loizos (1994) fram som en viktig punkt för att organisation ska 

anses som lärande.  

Direktanvisning 

De skiljer sig åt mellan kommunerna vilken markanvisningsmetod de föredrar 

att använda. Direktanvisning verkar vara den mest frekvent använda metoden, 

den används i 5 av 8 kommer vi intervjuat. Valet av metod motiveras ofta med 

att det tar kortare tid och att det är mindre resurskrävande fram till byggnation. 

Denna aspekt tar Caesar et al. (2013) upp i sin rapport. De lyfter även fram att 

direktanvisningar ger kommunen större valfrihet att välja byggherre. Specifikt i 

de lägen de vill fortsätta jobba med en byggherre som de redan har ett 
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fungerande samarbete med. En kommun som använder sig av just detta 

argument är Mölndal. Om en byggherre exempelvis har byggt tidigare i 

kommunen samt att samarbetet och resultatet blev bra, använder de sig av 

direktanvisning för att kunna välja byggherren igen. Stockholms kommun 

lyfter fram ett annat argument för att använda direktanvisningsmetoden. 

Argumentet är att metoden skapar incitament för byggherrarna att aktivt leta 

innovativa projektidéer på nya platser. Detta är något som litteraturen inte 

belyser. Det finns få motiv till varför kommunerna väljer att använda en viss 

metod. Anledningen till detta är att många just nu håller på att se över sin 

markanvisningsprocess, detta sker på grund av att den nya lagen om riktlinjer 

för markanvisningar trätt i kraft. 

Sammanfattning av 5.2 – Markanvisningsmetoder 

Ingen anvisningsmetod är optimal vid alla tillfällen, de har båda sina för - 

respektive nackdelar. När det gäller anbudsförfarande lyfts fördelar som större 

bredd på byggherrar till kommunen fram. Ytterligare en fördel är att detta 

skapar en mer öppen och transparent process samt att kommunerna kan ställa 

högre krav på kvalitet och utförande när de får olika förslag att utvärdera mot 

varandra. När det gäller direktanvisning lyfts fördelar som tids- och 

resurseffektivitet upp. Ytterligare fördelar gällande direktanvisning är att det 

skapar incitament för byggherrarna att själva leta nya projekt samt att 

kommunerna får större möjlighet att fritt välja byggherre.  

5.3. Tjänstemännens beslutssituation 

Tjänstemännen är en del av den beslutsprocess som sker vid markanvisningar. 

Vid beslutsprocesser menar Brunsson & Jönsson (1979) att den rationella 

beslutsmodellen bör tillämpas i den mån det går, i små som stora 

beslutsprocesser. Denna modell liknar kommunernas sätt att ta beslut om val 

av byggherre. Tjänstemännens största roll i modellen är att ta fram alternativ 

och beskriva deras konsekvenser. I markanvisningstävlingar är de även med 

och sätter upp vilka specifika mål som ska prioriteras.  

De politiska målen 

Majoriteten av de intervjuade tjänstemännen har direkt eller indirekt påpekat 

att målen från politikerna är motstridiga. Det är naturligtvis inte något som 

förvånar då politiker inte är en homogen grupp, det är i sig konflikt mellan 

deras åsikter. När det gäller hur tjänstemännen ska förhålla sig till dessa mål 

och ambitioner däremot verkar några av tjänstemännen inte tycka det är lika 
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svårt. Edlund et al. (1999) konstaterar att flera mål kan skapa motstridighet. 

Brunsson (1982) menar att den rationella beslutsmodellen som tar 

utgångspunkt ifrån målen medför stor risk att målen blir motstridiga. 

Motstridiga mål leder till att det är svårare att fatta beslut. Edlund et al. (1999) 

menar även att organisationer har svårare att förhålla sig till mål (gentemot om 

det var en enskild person) då de består av flera personer med olika viljor, 

värderingar och prioriteringar.  

Fyra av åtta kommuner (se tabell 2 under 4.4) upplever trots allt att de har 

tydliga riktlinjer och vet vad de ska förhålla sig till i varje enskilt  projekt. De 

andra kommunerna menar att de har flera mål att förhålla sig till, det främsta 

är bostadsmålet (antal bostäder per år). Det kan komma i konflikt med mål om 

grönytor per invånare, utformning på innergårdar etcetera. Örebro kommun 

framhäver att det finns en tydlig motstridighet i att skapa attraktiv gestaltning 

samtidigt som alla ska ha råd att bo. Kungälv nämner också en svårighet med 

att väga sociala värden mot de ekonomiska. Ett mål är att varje projekt ska 

finansiera sig själv. Ett annat är att bygga 50 procent hyresrätter och 50 

procent bostadsrätter. Detta menar tjänstemännen är en omöjlig kalkyl att få 

ihop på vissa geografiska placeringar.  

”Det handlar mycket om att hitta kompromisser så att alla behov tillgodoses 

så gott det går” 

Per-Håkan Genberg, Mark- och Exploateringsingenjör (Sundbyberg stad) 

Tjänstemännens agendamakt 

Agendamakt handlar precis som det låter, om att den som sitter på agendan 

har en viss makt. De flesta tjänstemän på kommunerna besitter denna form av 

makt på ett eller annan sätt. Flera av kommunerna, exempelvis Göteborg stad, 

beskriver att de bereder bedömningen i ett tjänsteutlåtande som sedan går upp 

i nämnden där beslutet fattas. I Sundbybergs stad går det till på ett annat sätt. 

Tjänstemännen presenterar förslag som de vet politikerna är intresserade av. 

Här kan alltså tjänstemännen göra en gallring. Förslagen presenteras för 

politikerna, beslut fattas om vilka som ska bearbetas vidare av tjänstemännen. 

Efter beredning tas sedan beslut om markanvisning av politikerna. Från 

intervjuerna har det uppmärksammats att politikernas inflytande på besluten 

skiljer från kommun till kommun. Loizos (1994) menar att när politiker har 

stort inflytande på besluten kan den rationella beslutsprocessen rubbas 

eftersom beslutsfattandet då blir mer komplext. Metzger et al. (2015) menar att 
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personer med agendamakt har möjlighet att framhäva och undanhålla 

information samt ta upp de aspekter som de själva anser viktigast.  

I Örebro kommun lägger tjänstemännen fram de inkomna förslagen efter en 

första rensning av oväsentlig information. De plockar upp faktorer som 

skisser, BTA och företagsinformation för att nämna några. I Uppsala där 

markanvisningstävlingar är det vanligaste förfarandet har tjänstemännen stor 

agendamakt. Tjänstemännen utför tävlingar och det vinnande förslaget 

presenteras till slut för politikerna som då får ta beslut om att godkänna eller 

inte. Utvärderingen har redan skett när förslaget presenteras för politiken. 

Liknande förfarande sker i Kungälv, där en arbetsgrupp jobbar igenom och 

bedömer förslaget innan det går upp till politiken för beslut. Just detta lyfts 

fram av Caesar et al. (2013). Beslut om tilldelning av mark fattas av politiker 

men arbetet som ligger till grund för besluten, bland annat valet av byggherre, 

görs av tjänstemännen. Resonemanget bekräftas även av Brunsson & Jönsson 

(1979). Vi kan således bekräfta att teori och empiri stämmer överens samt att 

tjänstemännen har olika stort inflytande på besluten.  

Bedömningsgruppens sammansättning 

Två av de åtta intervjuade kommunerna, Uppsala och Kungälv använder 

anbudsförfarande med tävling som den mest frekventa 

markanvisningsmetoden. För att bedöma dessa tävlingar krävs en 

bedömningsgrupp eller jury. Denna grupp kan se ut på olika sätt i olika projekt 

och kommuner. Östman (2014) påpekar vikten av ett bra utvärderingsteam i 

utvärderingarna av byggherrar. I Uppsala består den generellt av en 

projektledare, exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovshandläggare och 

energi samt hållbarhetsstrateg. I Kungälv består gruppen av planhandläggaren, 

planchef, mark- och exploateringsingenjör samt chef. I vissa fall när det krävs 

kan specifik kompetens plockas in (internt). Loizos (1994) menar att 

strukturen beslutsgruppen bör bestå av är individer med olika bakgrund eller 

expertkompetens för att säkerställa att tolkningen görs från flera synvinklar. 

Edlund et al. (1999) kompletterar detta med att olika personlighetstyper är 

viktiga för att få allsidighet i grupper där uppgiften är att lösa komplexa 

problem. I Uppsala förekommer även att politiker eller inhyrda konsulter 

plockas med i bedömningsgruppen, detta bör enligt Loizos (1994) ske för att 

få objektivitet, då dessa personer inte har påverkats av den specifika 

organisationens tankesätt eller mönster. Ett utvärderingsteam innebär att det 

blir resurskrävande. Det tar också längre tid när allas åsikter ska tas upp och 
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vägas mot varandra. Detta är något som återkommande tas upp av 

respondenterna som tillämpar direktanvisning. 

Sammanfattning av 5.3 – Tjänstemännens beslutssituation 

Kommunerna fattar beslut om markanvisningar på ett sätt som liknar den 

rationella beslutsmodell som Brunsson & Jönsson (1979) och Loizos (1994) 

beskriver. Tjänstemännen är med i beslutsprocessen genom att ta fram 

alternativ och beskriva deras konsekvenser. Det förekommer även (vid 

markanvisningstävlingar) att de är med och sätter upp målen. Teorin beskriver 

att det med en rationell beslutsmodell kan det uppstå svårigheter. Ett problem 

som kan förekomma är uppsatta motstridiga mål, detta bekräftas delvis av 

tjänstemännen. Ofta handlar dessa motstridiga mål om att väga hårda mot 

mjuka parametrar. Genom tjänstemännens vågmästarroll mellan byggherre 

och politiker kan de föra fram och bereda förslag som de själva tycker är 

viktiga, detta kallas enligt Metzger et al. (2015) för agendamakt. Studien har 

visat att det varierar från kommun till kommun hur stor agendamakt 

tjänstemännen besitter. Två kommuner använder sig främst av 

anbudsförfarande med tävling, Uppsala och Kungälv. Vid dessa utvärderingar 

lyfter Östman (2014) fram att ett bra utvärderingsteam är av stor vikt. Enligt 

kommunerna själva består teamet av fem till åtta personer med olika 

professioner, Uppsala menar även att de ibland tar hjälp av externa aktörer för 

att få ett utifrånperspektiv.  
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6. Slutsatser 

Syftet med studien är att öka förståelsen för markanvisningsprocessen i några Svenska 

kommuner samt jämföra hur dessa skiljer sig åt. Mer specifikt är syftet att (1) undersöka 

vilken tidpunkt för markanvisning kommunerna valt och varför, (2) undersöka vilken 

markanvisningsmetod kommunerna valt och varför och (3) förklara tjänstemännens 

beslutssituation genom att undersöka deras inställning till de politiska målen, vilken makt 

de har i besluten samt hur bedömningsgruppens sammansättning ser ut vid 

markanvisningstävlingar.  

I detta kapitel knyter författarna ihop säcken och kopplar analysen mot syftet. Kapitlet 

avslutas med författarnas förslag till förbättringar och framtida studier.  

Kommunernas val av markanvisningsmetod samt tidpunkt för markanvisning 

är synnerligen intressant. Kommunerna har inga direkta lagar för hur 

markanvisningar ska gå till, därför skiljer det sig i stor utsträckning mellan 

respektive kommun. Vissa som till synes kan ses som likvärdiga använder olika 

metoder och motiverar sina val helt olika. Författarna kan konstatera att det 

inte finns någon generell metod som bör användas uteslutande i alla 

kommuner. Det måste värderas utifrån kommunens enskilda mål och 

förutsättningar, exempelvis bostadsbehov, gestaltning och miljöfrågor. 

Däremot tror författarna att det finns mycket kommunerna kan lära av 

varandra. Lagen om riktlinjer för markanvisningar har inte helt fått genomslag 

än, det ser författarna i flertalet kommuner de intervjuat. Flera av 

kommunerna håller på eller har precis börjat ta fram dessa dokument. Detta är 

en bidragande orsak till att det fortfarande är svårt att förstå kommunerna, vad 

de vill ha i ansökningarna och vad de faktiskt prioriterar.  

Tidpunkt för markanvisning 

Två kommuner väljer att anvisa i sent skede, det beror framförallt på att tiden 

byggherren är inblandad är väsentligt kortare vilket sparar resurser för denne. 

Kommunerna menar även att sena anvisningar ökar konkurrensen, vilket är 

bra för kommunen då de får in större bredd på byggherrar. Mindre byggherrar 

som inte klarar av att medverka i de längre detaljplaneringsprocesserna har 

möjlighet att vara med på lika villkor som de större.  Nackdelarna med 

metoden är att kommunen kan riskera att detaljplanera områden som 

byggherrarna inte vill bebygga. De sex resterande kommunerna som anvisar i 

ett tidigt skede menar att byggherrarnas kompetens är viktig för att skapa bra 
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detaljplaner, de ser därmed byggherrarnas medverkan som en fördel. 

Avslutningsvis delas inte helt meningen bland kommunerna, men teorin och 

en kommun framhäver ändå att tidig anvisning ger en kortare total tid för 

processen.  

Markanvisningsmetod 

När det gäller direktanvisning lyfts fördelar som tids- och resurseffektivitet 

upp. Ytterligare fördelar gällande direktanvisning är att det skapar incitament 

för byggherrarna att själva leta nya projekt samt att kommunerna får större 

möjlighet att fritt välja byggherre. När det gäller anbudsförfarande lyfts 

fördelar som större bredd på byggherrar till kommunen fram. Ytterligare en 

fördel är att detta skapar en mer öppen och transparent process samt att 

kommunerna kan ställa högre krav på kvalitet och utförande när de får olika 

förslag att utvärdera mot varandra. Genom studien har författarna 

uppmärksammat att kommunerna gärna väljer någon form av 

anbudsförfarande när det är stora områden som ska bebyggas. Till exempel 

Älvstaden i Göteborg, Slakthusområdet i Stockholm, Örnsro IP i Örebro eller 

Ulleråker i Uppsala. När kommunen ska anvisa stora projekt lägger de 

naturligt ner mer energi och kraft på att slutresultatet ska bli riktigt bra. I 

mindre projekt är det naturligtvis även här viktigt att slutresultatet blir bra, 

men det finns inte samma ekonomi och möjligheter, varken från kommunens 

eller byggherrens sida att göra det lilla extra. För att få en välplanerad stad som 

tillgodoser alla behov är det därmed viktigt att kommunerna tar ett 

helhetsgrepp om större områden, både för att skapa gemensam ekonomi och 

för att utforma området gestaltningsmässigt. För att inte riskera att enbart 

stora byggherrar är med i dessa projekten kan området med fördel delas in i 

flertalet mindre markanvisningar. 

Tjänstemännens beslutssituation 

När det gäller beslutssituationen förväntas tjänstemännen göra rationella 

beslut, vilket betyder att de ska samla in all information i alla lägen innan de 

väljer byggherre. Detta är i sig självt omöjligt i de komplexa beslut de ställs 

inför. Flera kommuner har som nämnts upplevt att det är svårt att väga mjuka 

parametrar som arkitektonisk gestaltning, social hållbarhet etcetera mot de 

ekonomiska målen. Samtidigt anger några kommuner att de använder sig av 

fast prissättning just för att slippa göra denna avvägning. De följer lagarna, att 
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sälja till marknadspris genom att de gör marknadsvärderingar, men när de ska 

utvärdera de inkomna förslagen kan de lägga allt fokus på andra parametrar än 

pris. Detta är en lärdom som fler kommuner skulle kunna nyttja för att 

underlätta för både sig själva samt byggherrarna vid utvärderingen. Det har 

visat sig att kommunernas tjänstemän sitter på relativt stor makt att påverka 

vilka som får markanvisning, trots att det är politikerna som tar själva beslutet. 

Det kan vara en viktig lärdom att ta med sig från detta arbete. I 

markanvisningstävlingar är det av stor vikt med ett bra utvärderingsteam. De 

brukar ofta vara en ganska stor grupp och för att få objektivitet kan det vara 

bra att ta in oberoende parter.  

6.1. Förslag till förbättringar 

Under denna rubrik föreslår författarna grundat på den teori och empiri som 

framkommit förslag på framtida förbättringar. Syftet är att skapa debatt och 

föra diskussionerna framåt. Detta är inte problemområden som har en lösning, 

vilket författarna är medvetna om. Samtidigt är frågorna idag mer aktuella än 

någonsin och därmed vill författarna bidra med den kunskap de insamlat 

genom uppsatsens gång.  

Tidpunkt för anvisning 

När det gäller tidpunkten för anvisning föreslår författarna att både sen och 

tidig anvisning tillämpas i olika planer inom samma kommun. Att 

kommunenens planavdelning är uppdelade i två planteam. Ett som jobbar 

med detaljplaner som redan anvisats till byggherrar och ett som jobbar med 

planer som kommer anvisas efter överklagandetiden är över. Fördelen med 

detta är att kommunen får ta del av det bästa av två världar. De får unik 

kunskap från byggherrarna i de planer de samarbetar kring, samtidigt bygger 

kommunen upp sitt planlager för att om några år kunna anvisa denna mark. 

Då kan byggherrarna få markanvisning på färdigplanerad mark och slipper 

därmed vara med i planprocessen. Medelstora och mindre byggherrar kan 

därmed få färdigplanerad mark, medan större byggherrar som har möjlighet får 

vara med och påverka planer och bebygga dessa. Ett alternativ till detta är att 

göra som Göteborg stad har gjort i några projekt, att låta de större 

byggherrarna vara med och planlägga marken. För att släppa in mindre 

byggherrar sparas delar av den detaljplanerade marken och anvisas i ett senare 

skede till dessa byggherrar.  
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Markanvisningsmetod 

Återkommande i både teori och empiri är att anbudsförfarande betraktas som 

mer tids- och resurskrävande. Det bör därför ifrågasättas att välja denna metod 

när situationen är som den är, med 700 000 bostäder som behöver byggas och 

brist på personal i kommunerna. 

Gemensamt markanvisningssystem 

Eftersom kommunerna anvisar på flera olika sätt (som studien visat) blir det 

svårt för kommunerna att jämföra sig mot och lära av varandra. Dessutom blir 

det svårt för byggherrar att lära sig det lokala systemet för markanvisningar i 

respektive kommun. Författarna menar att det borde gå att förbättra systemet 

för att underlätta för båda parter. Även om hänsyn behöver tas till de lokala 

förutsättningarna ser processerna liknande ut och målen är i många fall 

liknande i flera kommuner runt om i Sverige. En potentiell lösning hade 

kunnat vara att kommuner som har liknande mål, markinnehav eller 

anvisningsfilosofi skapar en gemensam markanvisningspolicy. Kommunerna 

skulle kunna ansluta sig i kluster, exempelvis baserat på ovanstående 

parametrar. Ett sådant system där flera kommuner (framförallt de mindre och 

medelstora) gick samman hade underlättat för byggherrarna, för att just förstå 

de olika kommunerna enklare. Samtidigt hade det sparat skattemedel i form av 

att varje kommun tar fram egna markanvisningspolicys (ibland till och med i 

kommuner som väldigt sällan använder dessa). Framtagande av dessa skulle 

istället kunna göras av en arbetsgrupp som jobbar gemensamt för flera 

kommuner.  Att öka transparensen genom att kommunerna jobbar mer 

tillsammans och lär sig av varandra och varandras byggherrar är något 

författarna förespråkar.  

6.2. Förslag till framtida studier 

Som precis nämnts har flertalet kommuner inte några klara riktlinjer eller 

policys som underlättar för byggherrarna att förstå kommunens mål. Ett 

förslag till vidare studier är att undersöka byggherrarnas uppfattning om 

transparensen efter att dessa riktlinjer och policys har slagit igenom över 

Sveriges kommuner.  

En intressant synvinkel på detta område vore att undersöka hur byggherrar 

jobbar vid anbudsförfarande. Hur de gör för att sticka ut i konkurrensen och 

får tilldelning av markanvisning.  
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide 

Del 1 – Markanvisningsmetoder 

När markanvisar ni, före eller efter detaljplaneprocessen? 

Varför har ni valt att använda den metoden? 

Vad ser ni för för- och nackdelar med att anvisa före alternativt efter 

detaljplanen?  

 

Vilken markanvisningsmetod använder ni mest frekvent? Direktanvisning eller 

anbudsförfarande? 

Varför har ni valt att använda den metoden? 

Vad ser ni för fördelar/nackdelar med respektive metod? 

Vad kostar det att anvisa med markanvisningstävling gentemot en 

direktanvisning? Har ni någon uppfattning av vilken procentuell ökning i 

kostnader det handlar om? 

 

Del 2 – Tjänstemännens beslutssituation 

Hur upplever ni de politiska målen som är uppsatta? 

Finns det ibland en känsla av att de kan vara motstridiga? Eller är ni helt på det 

klara med vad ni ska fokusera på i varje projekt? 

 

När ett förslag har kommit in från byggherrarna, vad brukar ni ta med i 

förslaget när ni presenterar för politikerna? 

Har ni modifierat något från det att byggherrarna skickat in, åsikter, er 

utvärdering, konsekvenser etc. eller förmedlar ni bara det som byggherrarna 

själva har skrivit? 

Sker urval av byggherrar här? 
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Vilka representanter ingår generellt i tjänstemannagruppen som bedömer 

förslagen från byggherrarna? Är det samma även vid anbudsförfarande? Om 

inte, vilka ingår där? 

Hur gör ni i bedömningen i ett anbudsförfarande med tävling?  

Vilka professioner är representerade i en jurygrupp när det gäller tävlingar? 

Finns det några politiker med i dessa jurygrupper? 

Är det samma personer från gång till gång? 

Är det enbart interna personer med eller finns det exempelvis externa 

konsulter med ibland?  

 

Avslutningsvis, vad anser ni som tjänstemän är det absolut svåraste i er 

beslutsprocess? 
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8.2. Respondenter från kommunerna  

Kommun Representant Befattning Intervjudatum 

Örebro Erik Blom Exploateringsingenjör 2016-04-11 

Trollhättan Eva Grönberg 

& Magnus 

Stjärnborg 

Exploateringschef och 

Projektsamordnare 

2016-04-18 

Kungälv Anneli 

Skoglund & 

Kristina 

Johansson 

Mark- och 

Exploateringsingenjör 

& 

Exploateringsingenjör 

2016-04-18 

Uppsala Susanna 

Waldersten 

Exploateringsingenjör 2016-04-13 

Göteborg Lena 

Lundblad 

Avdelningschef, 

strategisk planering 

2016-04-21 

Mölndal Johan 

Gerremo & 

Kristina Bodin  

 

Mark- och 
Exploateringschef & 

Projektledare 

2016-04-19 

Stockholm Larisa 

Freivalds 

Gruppchef 

Exploateringskontoret 

2016-04-13 

Sundbyberg Per-Håkan 

Genberg 

Mark och 

Exploateringsingenjör 

2016-04-13 

 


