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Abstract 

Authors: Alida Marmander and Linnéa Solman 

Supervisor: Eva Berggren  

Examiner: Jan-Olof Müller 

 

Problem: How municipal land allocation affect developers resource consumption during 
the early stage of the exploitation process?  
 

Background: To increase construction of housing in Sweden’s growing cities and metro-
politan areas requires increased access to construction appropriate land. In addition to 
private actors, parts of land are owned by the local municipalities. Municipalities have 
differing prerequisites and use different methods to allocate land. Studies concerning mu-
nicipal land allocation give an indication of a complicated process. For example, property 
and land developers experience the early stage of the exploitation process, that can be 
equivalent to a business’s product research and development stage, as extensively re-
source consuming.  
 

Purpose: The purpose is to explain how municipal land allocation affects property and 
land developers resource consumption, focusing on the early stage of the exploitation pro-
cess. In addition, we will understand how the builders and constructors experience the 
municipal land allocation.  
 

Methodology: To achieve the purpose, a qualitative study has been conducted through 
four personal interviews. The respondents are employed at different construction com-
panies and have positions within the business and project development. Theoretical 
frame of reference is based on literature, industry publications and scientific articles, 
which together with empirical interviews could result in analysis and conclusion.  
 

Conclusion: The study shows that the municipal requirements have big impacts on de-
velopers’ resources consumption during the early stage of the exploitation process. There 
is no clear connection between practised land allocation method and resource consump-
tion during the same stage. The developers emphasize that prequalification to competi-
tors and standardized house models are working methods that can reduce resource con-
sumption and provide more efficient processes. Progressing through the prequalification 
reduces the competition and the developers receive incentives to invest more resources 
on the project. Standardized housing models saves on resources mainly through less ex-
tensive architectural work. In addition, greater predictability and safer calculations are 
obtained.  
 

Keywords: Resource consumption, project, product development, allocation of land and 
early stage of exploitation process.  
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Författare: Alida Marmander och Linnéa Solman 
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Examinator: Jan-Olof Müller 

 

Problemformulering: Hur inverkar kommunens marktilldelning på byggherrens resurs-
förbrukning under exploateringsprocessens tidiga skede? 
 
Bakgrund: För att öka bostadsbyggandet i Sveriges tillväxtorter och storstadsregioner 
krävs större tillgång på byggbar mark. Kommunerna som äger marken, utöver privata ak-
törer, har skilda markförutsättningar och olika metoder för att tilldela mark. Studier som 
tagits del av rörande kommunal markanvisning indikerar på att det är en invecklad pro-
cess. Bland annat upplever byggherrar att de under exploateringsprocessens tidiga skede, 
som likställs med företagsekonomins produktutveckling, förbrukar mycket resurser inför 
marktilldelning. 
 
Syfte: Syftet är att förklara hur kommunens sätt att tilldela mark inverkar på byggherrens 
resursförbrukning. Fokus ligger på den resursförbrukning som sker under exploaterings-
processens tidiga skede. Dessutom avses skapa en uppfattning om hur byggherrarna upp-
lever den kommunala marktilldelningen.  
 
Metod: För att uppnå syftet har en kvalitativ studie med fyra personliga intervjuer ge-
nomförts. De intervjuade personerna arbetar på byggföretag och innehar befattningar 
inom affärs- och projektutveckling. Den teoretiska referensramen har baserats på littera-
tur, branschpublikationer och vetenskapliga artiklar vilka tillsammans med de empiriska 
intervjuerna kunde resultera i analys och slutsats.  
 
Slutsats: Studien visar att de krav som kommunerna ställer och som byggherrarna behö-
ver förhålla sig till har stor inverkan på hur mycket resurser byggherrarna lägger under 
exploateringsprocessens tidiga skede. Det finns däremot inte ett tydligt samband mellan 
tillämpad markanvisningsmetod och resursförbrukning under samma skede. Byggher-
rarna framhåller att prekvalificering till anbudstävlingar samt standardisering av husmo-
deller är arbetssätt som kan minska deras resursförbrukning och ge mer effektiva proces-
ser. När de tar sig vidare i en prekvalificering minskar konkurrensen och byggherrarna 
får incitament att satsa mer resurser på projektet. Standardiserade husmodeller sparar 
resurser främst genom mindre omfattande arkitektarbete. Dessutom erhålls större förut-
sägbarhet och säkrare kalkyler.  
 
Nyckelord: Resursförbrukning, projekt, produktutveckling, marktilldelning och exploa-
teringsprocessens tidiga skede. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den rådande bostadsbristen i Sveriges tillväxtorter och storstadsregioner diskuteras fli-
tigt i media (DN, 2016; DN.sthlm 2016; DN.sthlm, 2017; Svt Nyheter, 2016; Dagens Sam-
hälle, 2016). Det debatteras om hur processen för bostadsbyggande ska förenklas och hur 
bostadsbristen som finns i många områden ska lösas.   
 
Mark är en grundförutsättning för att byggprojekt ska vara möjliga och därför är det vik-
tigt att byggherrar identifierar intressanta projekt och förvärvar byggbar mark (Netzell, 
2015). I podcasten Snåret (2015), utgiven av Svensk Byggtjänst, konstateras att markan-
visningsprocessen kan vara invecklad och att det behövs mer mark att bygga på. De för-
tydligar att marken behöver vara byggbar, eller rättare sagt planlagd. Tillgång till mer 
byggbar mark skulle göra det enklare för aktörerna att ta sig in på marknaden och därmed 
bidra till minskad konkurrens bland de som vill bygga. Det skulle i sin tur ge goda förut-
sättningar för ökat bostadsbyggande. Hall (2014) är enig och menar att anledningen till 
att det byggs för lite i Sverige är brist på planlagd mark, men framhåller även höga mark-
priser som ytterligare en orsak. I en studie av Johansson, Bergfors, Lund och Westerberg 
(2013) undersöktes planberedskapen i 25 kommuner. Studien visade att det i Sveriges 
tillväxtkommuner finns stora områden planlagd mark som inte utnyttjas för exploatering. 
 
Kommunerna har planmonopol enligt 1 kap, 2 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), vil-
ket innebär att de har ensamrätt att bestämma över hur markanvändning och bebyggelse 
får ske. Enligt en rapport från Plangenomförandeutredningen (2013) så skapar planmo-
nopolet en tydlig maktfördelning mellan byggherre och kommun. Ägandet av den plan-
lagda marken är däremot fördelad på olika sätt i landets kommuner. Uppdelningen är 
mellan aktörerna kommun, kommunala bostadsbolag, privata byggföretag och andra pri-
vata ägare. Enligt Johansson et al. (2013) har de kommuner som äger mer mark större 
möjligheter att ställa krav och forma bostadsbyggandet än de kommuner där marken 
främst tillhör andra aktörer.  
 
När kommunal mark ska förvärvas av en byggherre1 så görs det via markanvisning och 
regleras sedan 1 januari 2015 enligt lagen (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Den säger: “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 
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande” (SFS 2014:899). Dessutom beskriver 
lagen att den kommun som ska tillämpa markanvisning är skyldig att anta riktlinjer för 
markanvisningar. Riktlinjerna innefattar inte enligt lagen något bestämt tillvägagångssätt 
att markanvisa, och därför används lokala metoder. Metoderna kan delas in i två grund-
läggande uppdelningar: anbudsanvisning; då flertalet byggherrar jämförs och direktanvis-
ning; då marken anvisas direkt till en given byggherre (Caesar, 2015). 

                                                        
 
1 Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten enligt Plan- och bygglagen 1 kap, 4 § (SFS 2010:900).  
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1.2 Problemdiskussion 

Initiativ till exploatering sker antingen för att det finns potential att använda ett markom-
råde på ett bättre sätt eller att det finns behov av bebyggelse och att marken anses lämplig 
(Kalbro, 2007). När det finns initiativ till byggnation och en idé är född, så inleds ett bygg-
projekt eller den så kallade exploateringsprocessen. Exploateringsprocessen kan delas in 
i två faser. Den första, ofta kallad det tidiga skedet, sker fram till att bygglov godkänns och 
byggstart kan sätta igång (Kalbro, 2007). Det tidiga skedet innefattar i grova drag utred-
ningar och projektering, där bland annat byggnadens utformning och egenskaper be-
stäms (Fristedt, Ryd & Sandesten, 2012). Den andra fasen är själva byggnationen som fort-
går tills byggnaden är färdigställd (Kalbro, 2007). Målet är att projektet ska resultera i en 
byggnad, eller närmare bestämt en produkt som uppfyller ställda krav och önskemål 
(Nordstrand, 2008). Den process som sker från att en idé har uppkommit till en produkt-
modell har utvecklats kallas inom företagsekonomin för produktutveckling (Gustafsson, 
1997; Vajna, Clement, Jordan & Bercsey, 2005; Smith & Marrows, 1999). Det är denna de-
finition som vi i fortsättningen kommer att utgå ifrån även om Krishnan och Ulrich (2001) 
motsäger den. De menar att produktutveckling varar fram till att den slutliga produkten 
är lanserad.  
 
Likheterna som kan urskiljas mellan exploateringsprocessens tidiga skede inom byggbran-
schen och produktutveckling inom företagsekonomin skapar förutsättningar för att 
koppla samman dessa områden. Den företagsekonomiska teorin inom produktutveckling 
kan på så vis appliceras på företag som utvecklar fastigheter. Likheterna är illustrerade i 
figur 1 nedan.  
 

 
 

Figur 1: Exploateringsprocessens tidiga skede inom byggbranschen kan likställas med företagsekonomins produktut-

veckling. Figuren har utgångspunkt från Gustafsson (1997), Kalbro (2007), Nordstrand (2008), Smith och Marrows 

(1999) samt Vajna et al. (2005). 

 

Utveckling av nya produkter är central eftersom det leder till att företag bibehåller kon-
kurrensfördelar och överlever på marknaden (Gustafsson, 1997; Markham, Ward, Aiman-
Smith & Kingon, 2010; Gagne & Discenza, 1995). Detta kommer antagligen bli allt mer 
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angeläget då konkurrens generellt har en tendens att öka med tiden (Gustafsson, 1997), 
vilket det enligt Kaplan och Cooper (1997) har gjort sedan mitten av 1970-talet. De menar 
att den globala konkurrensen och den tekniska innovationen har lett till förändring i fö-
retagsmiljön, som kräver mer information om kostnader och organisationens aktiviteter, 
processer, produkter, service och kunder (Kaplan & Cooper, 1997).  För att utveckla en så 
bra produkt som möjligt krävs förståelse för hela produktutvecklingsprocessen men 
också kunskap kring vad som skapar effektivitet (Gustafsson, 1997). När produkter ut-
vecklas använder företag resurser, exempelvis arbetskraft, kapital och tid (Archer & 
Ghasemzadeh, 1999; Brown & Eisenhardt, 1995; Browning, 2003; Hölttä-Otto & Magee, 
2006). Effektiva processer är en viktig förutsättning för innovation och framsteg inom en 
bransch (Murphy, Perera & Heaney, 2015). 
 
En studie av Olander och Landin (2008) tyder på att det finns komplexitet i processen 
inför nybyggnation. Studien utfördes genom en undersökning kring den offentliga kon-
trollen av markanvändning vid planeringen av nybyggnation. Via ett frågeformulär sva-
rade 21 byggherrar på hur de anser att planeringen av en ny byggnad fungerar. Byggher-
rarna upplevde en osäkerhet som kan göra att de blir mer motvilliga till att riskera kapital 
i nya byggprojekt. Planeringen för nybyggnation uppgår ofta till flera år och anses vara 
invecklad och byråkratisk (Olander & Landin, 2008).  
 
Även en undersökning av Caesar, Kalbro och Lind (2013) tyder på brister i systemet för 
kommunal markanvisning. Majoriteten av de tillfrågade byggherrarna i denna studie upp-
gav att nuvarande arbetssätt tar alltför mycket resurser. Kommunens system skapar ra-
mar som de behöver förhålla sig till (Netzell, 2015) och begränsar byggherrarnas eget 
inflytande på exploateringsprocessen. Mängden arbetskraft, kapital och tid som förbrukas 
är relaterade till de krav som kommunen ställer på projektet samt om kommunen tilläm-
par anbuds- eller direktanvisning (Caesar, 2015). Vidare menar Caesar (2015) att anbud-
sanvisning leder till att byggherren ofta lägger ned betydande resurser redan innan mark-
tilldelning har skett. Av den händelse att markanvisningen tilldelas en konkurrent finns 
det dessutom ingen möjlighet att få tillbaka de nedlagda resurserna, vilket medför en eko-
nomisk risk (Caesar, 2015).  
 
Caesars et al. (2013) och Olander och Landins (2008) slutsatser rörande markanvänd-
ning, anvisning och resursförbrukning väcker vårt intresse att fortsätta fördjupa oss inom 
området och studera hur byggherrar upplever dessa frågeställningar. Den komplicerade 
situationen i branschen och de oklarheter som den innefattar rörande markanvisning gör 
det även intressant att ur ett vetenskapligt perspektiv forska inom ämnet. Målet med upp-
satsen är minska otydligheten och att bidra med ökad klarhet och förståelse. Tidigare 
forskning direkt kopplad mellan det företagsekonomiska området produktutveckling och 
byggbranschens exploateringsprocess är begränsad. De gemensamma egenskaperna dem 
emellan skapar dock incitament för att använda den företagsekonomiska teorin för att 
besvara hur kommunens marktilldelning inverkar på byggherrens resursförbrukning un-
der exploateringsprocessens tidiga skede.    

1.3 Problemformulering 

Hur inverkar kommunens marktilldelning på byggherrens resursförbrukning under ex-
ploateringsprocessens tidiga skede? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur kommunens sätt att tilldela mark inverkar på 
byggherrens resursförbrukning. Fokus ligger på den resursförbrukning som sker under 
exploateringsprocessens tidiga skede. Dessutom avses skapa en uppfattning om hur bygg-
herrarna upplever den kommunala marktilldelningen.  

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har ett antal avgränsningar valts.  
 

Fokus ligger på den resursförbrukning som sker under exploateringsprocessens tidiga 
skede, från dess att idé uppkommit till att byggstart sker. Det innebär alltså att denna 
uppsats avgränsar sig mot den resursförbrukning som sker under exploateringsproces-
sens senare skede, det så kallade byggskedet.  
 
För att göra det än mer tydligt valde vi att fokusera på den marktilldelning som sker inför 
nybyggnationer. Markförvärv med färdigställd byggnad innebär vanligen inte projekt i 
samma omfattning, vilket gjorde att vi valde att avgränsa oss mot dem. Det resulterade i 
en tydligare och mer konsekvent grund till intervjuerna.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är inledningsvis byggbransch-mässigt förankrad under av-
snittet 2.1. Det syftar till att ge en ökad förståelse för hur byggherrarnas process ser ut för 
att tilldelas kommunal mark. Vidare i avsnitten 2.2 - 2.6 presenteras de företagsekono-
miska teorierna som utgör de centrala teorierna för uppsatsen. 

2.1 Marktilldelning under exploateringsprocessens tidiga skede 

Hur processen ser ut från idé till färdigställd byggnad varierar och beror på aktörerna 
som är inblandade under vägens gång. Själva processen är inte lagstadgad och eftersom 
varje markexploatering varierar så är det svårt att skapa en mall för hur exploaterings-
processen sker. Det finns däremot ett antal centrala moment, där en del av dessa är 
lagstadgade (Kalbro, 2007). De centrala momenten i exploateringsprocessens tidiga 
skede presenteras nedan i 2.1.1-2.1.3.  

2.1.1 Initiering och planprocess 

Målet med initiering och planprocess är att detaljplanen ska vinna laga kraft, i enlighet 
med Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). Kommunens planmonopol innebär att 
kommunen avgör var, hur och när mark ska detaljplaneläggas (Statskontoret, 2006) och 
därmed tas det formella initiativet till detaljplanering (Kalbro, 2007). Idéen och det verk-
liga initiativet kan dels komma från kommunen som har som syfte att möta kommunens 
behov av nya bostäder men även från byggherren. När byggherren kommer in i planske-
det varierar. Vissa delar av det praktiska planeringsarbetet kan nämligen överföras på 
byggherren. Anledningen kan dels bero  på att spara in på kommunens planresurser men 
också för att det kan vara lämpligt att forma planen i samarbete med byggherren. Projek-
teringsarbete och upphandling är två moment som kommer in vid lämpligt skede (Kalbro, 
2007). Projektering, benämns även produktbestämning, går ut på att bestämma hur bygg-
naden ska konstrueras och utformas. Det utförs framför allt av konsulter och arkitekter 
(Nordstrand, 2008). 

2.1.2 Markförvärv - markanvisning 

Det finns ingen bestämd tidpunkt för när i exploateringsprocessens tidiga skede som 
markförvärv sker. Det skiljer sig mellan projekt och kan ske både innan planarbetet är 
igång men också efter detaljplanen är satt. Markanvisningen kan ske till den aktör som 
kommunen finner lämplig men ska ske i transparens och öppenhet (Kalbro, 2007). Det 
finns ingen nationell reglering av markanvisningsmetoderna i sig, utan det är upp till varje 
kommun att ta fram riktlinjer som ska gälla vid deras kommunala markanvisning (SFS 
2014:899). Kommunerna sammanställer vanligtvis sina riktlinjer i en markanvisningspo-
licy. Policyn kan innehålla allmänna mål för bostadsbyggande i kommunen, villkor för 
markanvisningen och kvalikationer för hur kommunen väljer sina byggherrar (Kalbro, 
2007). Riktlinjerna blir lokala men vi kan urskilja två huvudmetoder som är vedertaget 
tillämpade. 
 
Anbudsanvisning 
Anbudsanvisning är offentlig och bedöms utifrån anbuden som byggherrarna lämnar till 
kommunen. Det innebär att ett antal byggherrar jämförs och bedöms. Den mest lämpade 
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väljs efter valda kriterier, vanligen till högstbjudande eller efter andra parametrar såsom 
bäst presenterad bebyggelseutformning, men kan också vara en kombination (Caesar, 
2015). Anbudsanvisning kan ske i ett antal steg, då anbuden i det första steget är enklare 
utformade och mindre påkostade, där kommunen gallrar ut de byggherrar som verkar 
vara mest lämpade. I det andra steget ställs det högre krav på anbuden från respektive 
byggherre (Caesar et al., 2013). 
 
Direktanvisning 
Direktanvisning är i princip dess motsats, där sker ingen direkt uttrycklig jämförelse mel-
lan byggherrarna (Caesar, 2015). Någon av parterna, kommun alternativt byggherre tar 
kontakt med motsvarande part, och erbjuder anvisning eller förvärv av visst markområde 
för byggnation (Caesar et al., 2013). 

2.1.3 Genomförandeavtal - markanvisningsavtal 

Det finns två typer av avtal som är centrala under exploateringsprocessens tidiga skede. 
Dessa benämns markanvisningsavtal och exploateringsavtal och det finns en viktig skill-
nad mellan dem. Markanvisningsavtalet innebär att det är kommunen som äger marken 
och exploateringsavtalet innebär att marken ägs av byggherren.  
 
Markanvisningsavtalet är därför det som blir tillämpbart i denna uppsats och är det for-
mella avtalet som tecknas när kommunen utsett en byggherre till markanvisningen (Cae-
sar et al., 2013; Kalbro, 2007). Där inkluderas vanligen reglering av markpriset, markö-
verföringar, skyldigheter till fortsatt planerings- och projekteringsarbete, skyldighet till 
byggnation av infrastruktur samt vilken kostnadsfördelning som ligger på parterna kom-
mun och byggherre (Kalbro, 2007). Om ändamålet med markanvisningen uppfylls och de-
taljplanen vinner laga kraft så sker ett slutligt avtal mellan kommunen och byggherren. 
Det slutliga avtalet reglerar och klargör de definitiva marköverföringarna, hur exploate-
ringen ska genomföras, framtida skyldigheter mellan parterna samt om det finns ekono-
miska frågor att fullborda (Caesar, 2015; Caesar et al., 2013; Kalbro, 2007).  

2.2 Produktutveckling vid projekt 

Projekt  
Projekt är ett vanligt förekommande arbetssätt i många företag och handlar till stor del 
om att utveckla någonting. Generellt sett kan det vara vilken aktivitet som helst som har 
en specifik tidsram, en förutbestämd plan och som resulterar i en unik produkt, tjänst 
eller prestation (Ax, Johansson & Kullvén, 2012; Izmailov, Korneva & Kozhemiakin, 2016; 
Kerzner, 2013; Slack, Brandon-Jones & Johnston, 2016). Slack et al. (2016) definierar skill-
naden mellan små- och storskaliga projekt. Storskaliga projekt sträcker sig över dagar, 
månader och år. De är därför komplexa och förbrukar stora mängder resurser, tar lång tid 
att färdigställa och involverar oftast samarbete mellan företagets avdelningar. Det finns i 
princip två typer av projekt inom företagande, antingen är själva kärnverksamheten pro-
jektorganiserad eller så genomförs projekt vid sidan om den ordinarie kärnverksamheten 
(Ax et al., 2012). Byggbolag är ett typiskt exempel där kärnverksamheten är projektorga-
niserad. Den andra typen av projekt kan drivas av i princip vilket företag som helst, då det 
kan handla om att implementera ett nytt ekonomisystem eller göra organisationsföränd-
ringar (Ax et al., 2012).  
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De som styr projektet har ansvar att hantera och kontrollera företagets resurser i förhål-
lande till de givna aktiviteterna i projektet. Tid, kostnader och arbetsinsats är begräns-
ningar i varje enskilt projekt (Kerzner, 2013). De här begränsningarna kan kopplas till 
flera av de utmaningar som kan uppkomma i projekt. Det kan exempelvis vara att projekt 
ofta tar längre tid än planerat, budgeten överskrids, betalningar sker inte i tid, ändring 
och förbättringsåtgärder och resurser finns inte tillgängliga (Izmailov et al., 2016, 
Kerzner, 2013). Izmailov et al. (2016) hävdar att de gemensamma problemen ger förut-
sättningar för företagen att förändra hur de leder sina projekt, till exempel genom att sätta 
in standardlösningar, och på så sätt kunna genomföra projekt snabbare och med mindre 
resurser.  
 
Produktutveckling 
Aniander et al. (1998) hävdar att produktutveckling är något som allt fler företag värde-
sätter eftersom det är betydande för företagets lönsamhet på både kort och lång sikt. Det 
handlar för företag om att utveckla produkter som håller hög kvalitet men samtidigt göra 
det på ett effektivt sätt tids- och kostnadsmässigt.  
 
I en studie av Markham et al. (2010) har en webbaserad enkät utförts med medlemmar i 
Product Development Association (PDMA), vilka har erfarenhet av arbete på innovativa 
företag. Studien berör inledningen av produktutvecklingen och namnger olika faser och 
roller som är signifikanta för det skedet. En fas som ligger före produktutvecklingen där 
man beslutar om att gå vidare med en idé benämns som Fuzzy Front End (Markham et al,. 
2010). Detta förstadium beskrivs som betydelsefullt då den innebär förberedelser med 
information och förutsättningar till idén (Cooper, 1997; Khurana & Rosenthal, 1998), som 
måste göras innan idén accepteras av organisationen och kan gå vidare till fasen produkt-
utveckling (Cohen & Levinthal, 1990; Reid & de Brentani, 2004).  

2.2.1 Projektets produktutvecklingsprocess 

Produktutveckling under ett projekt är en process. Alla projekt har sin egenhet vilket gör 
att produktutvecklingsprocessen skiljer sig åt mellan projekt. Det går dock att urskilja 
vissa kännetecknande drag för produktutvecklingsprocessen (Smith & Marrow, 1999). 
Vajna et al. (2005) skriver att de kännetecknande dragen är utveckling, design, marknads-
föring och planering av själva processen. Page (1993) delar in dragen i sju steg; sökande 
efter idéer, undersökning av idéer, testa idéer, affärsanalys, utveckling av produkt, tes-
tande av produkt och kommersialisering. Page (1993) menar att steget utveckling av pro-
dukt är det mest tidskrävande av de sju stegen.  
 
Beslutet och acceptansen av att satsa på en idé, innebär att den klarat sig över konceptet 
the Valley of Death. Avgörandet tas ofta av den beslutsfattande personen eller gruppen på 
företaget (Markham et al., 2010). Den eller de personerna kan tituleras gatekeepers enligt 
karaktärsbeskrivningar av Friedman och Podolny (1992) och Markham et al. (2010). 
Markham et al. (2010) sammanställer rollen som den eller de personer som sätter beslut-
skriterier och har det avgörande beslutet om tillgång till avgörande resurser för pro-
jektets framtid. I byggherrens fall skulle det kunna innebära att det finns en gatekeeper 
inom det egna byggföretaget som släpper igenom de projektidéer som man vill satsa på. I 
nästa steg, i de fall byggherren ska förvärva kommunal mark, så kan kommunen inträdas 
en gatekeeper-roll. Kommunen arbetar efter beslutskriterier, jämför byggherrar och har 
makten att fördela marken till den byggherre som anses mest lämplig (Caesar, 2015; 



 

 

 

 
8 

Fjertorp, 2010). Det innebär att byggherren är beroende av kommunens beslut om vem 
som får tillgång till marken, vilket är avgörande för om projektet blir verklighet för den 
enskilde byggherren.  

2.2.2 Utformning av produktutvecklingsprocessen 

Under produktutvecklingen sker två typer av designaktiviteter parallellt. De är design av 
produkten och design av processen (Ha & Porteus, 1995). Med design av produkten menas 
utformning av produkten i sig och design av processen innebär utformandet av aktivite-
terna i processen och deras samverkan (Browning, 2003). Processens design påverkar 
bland annat projektets kostnad, varaktighet och förväntade risk (Browning & Eppinger, 
2002).  
 
En stor del av det värde och den effektivitet som produktutvecklingsprocessen levererar 
till kunden skapas som en följd av processens design. Genom att leverera ett högre värde 
till kunden kan produktutvecklingsföretag öka sin förtjänst (Browning & Eppinger, 2002). 
Enligt Browning (2003) är effektivitet och förutsägbarhet två faktorer som förbättrar en 
process och ofta minskas antalet aktiviteter till syfte att göra just detta. Han menar dock 
att färre aktiviteter inte alltid leder till ett ökat värde utan att förutsägbarhet och en för-
bättrad process även kan uppnås genom att lägga till fler aktiviteter.  
 
Det finns en metod som kan användas som hjälpmedel vid design av tillverkningsproces-
ser. Denna metod kallas produkt-process-matrisen och är utvecklad av Hayes och Whe-
elwright (1979). Den är vägledande för att minimera verksamhetskostnaderna i tillverk-
ningsprocessen utifrån dess volym och variation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Matrisen är översatt och har sin utgångspunkt från Hayes och Wheelwrights (1979) produkt-process-matris. Den 

visar det naturliga samspelet mellan dels volym och variation av produkter som produceras av ett företag och dels vilken 

typ av process som används för att framställa produkterna. 
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Företag kan kännetecknas av att befinna sig i ett specifikt område i matrisen. Det som 
avgör företagets position är produktens stadie i livscykeln samt hur produktionen av pro-
dukten går till. Längs upp till vänster i matrisen placeras de företag som arbetar med 
unika projekt i låga volymer och med hög variation. Förflyttning nedåt längs diagonalen 
innebär mindre flexibilitet och kvalitét men mer stabilitet och förutsägbarhet på grund av 
en allt mer standardiserad process (Hayes & Wheelwright, 1979). En standardiserad pro-
cess har lite variation, men är svår att anpassa till en unik produkt. Dock innefattar den 
större volymer och är mer kostnadseffektiv (Slack et al., 2016). Motsatsvis är produkt-
ionen av en unik produkt svår att genomföra i en standardiserad process.  
 
I de fall där byggherrar arbetar i ett projekt som har unika förutsättningar stämmer till-
verkningsprocessen väl överens med karaktärsdragen längst upp till vänster i matrisen. 
Det finns också byggprojekt med standardutförande som är mer förutsägbara och liknar 
varandra (Slack et al., 2016). Det gör att de placeras längre ner längs den diagonala linjen 
mot en mer standardiserad tillverkningsprocess.  

2.3 Resurshantering under projekt 

Tillverkning av en produkt, genomförande av projekt eller processer kräver resurser. Re-
surser är värdeskapande och ofta företagsspecifika (Lieberman, Lee & Foltaet, 2017) till-
gångar och kan exempelvis utgöras av arbetskraft, tid och kapital (Archer & Ghasemza-
deh, 1999; Brown & Eisenhardt, 1995). Som tidigare nämnt så är inga projekt identiska 
vilket gör att fördelning och uppskattning av de resurser som krävs är en stor utmaning 
(Hölttä-Otto & Magee, 2006). 
 
Åtgången av resurser är avgörande vid bedömningen om att investera i ett projekt eller 
inte (Fjertorp, 2010). För att maximera sin förtjänst behöver företag fördela sina resurser 
till projekt som är lönsamma och avstå från de som inte är det (Schlapp, Oraiopoulos & 
Mak, 2014) De kan exempelvis titta på lönsamhetsmål som beräknas genom kalkylmeto-
der (Fjertorp, 2010) eller det framtida värdet projektet beräknas ha på marknaden 
(Schlapp et al., 2014). Ett företags sätt att hantera och kontrollera sina resurser effektivt 
skapar förutsättningar för att också bemöta den osäkerhet och komplexitet som uppkom-
mer (Yanine, Valenzuela, Tapia & Cea, 2016). 

2.3.1 Tid  

Hur lång tid det tar för ett projekt att gå igenom processen från start till färdigställande 
är starkt kopplade till upplägget på aktiviteterna, vilket illustreras i figur 3 nedan. Bygg-
herrar kan arbeta med byggprojekt som omfattas av en tidskrävande process eftersom 
varje projekt är unikt på ett eller annat sätt och aktiviteterna behöver skräddarsys däref-
ter. Sedan finns det även byggprojekt med standardutförande som har en kortare process 
i och med att vissa delar är standardiserade. Kunden har fortfarande möjlighet att påverka 
projektet men ofta finns det ett begränsat antal valmöjligheter att välja mellan. Aktivite-
terna för design och resurstillförsel blir därför inte lika omfattande som vid mer unika 
projekt och väntetiden för kunden minskar (Slack et al., 2016).   
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Figur 3. Väntetiden för kunden i relation till totaltiden för produktframställning skiljer sig beroende hur pass mycket in-

flytande kunden har på produkten, vilket också påverkar byggherren i sina projekt och upplägget av dess aktiviteter. Fi-

guren är grundad från Slack et al. (2016) och visar tiden kunden får vänta på produkten tills dess att han erhåller den.  

2.3.2 Arbetskraft 

Arbetskraften inom ett företag är personer som besitter olika personliga egenskaper och 
förmågor. Signifikant för projekt är att de anställda, som tillhör olika avdelningar och har 
olika kunskaper, gemensamt samarbetar för att utveckla en produkt under en kort tid 
(Yoshimura, Fujimi, Izui & Nishiwaki, 2006). I en studie av Hölttä-Otto och Magee (2006) 
undersöktes fem företag inom olika industrier för att fastställa hur mycket arbetskraft 
som krävs vid utveckling av produkter. Enligt studien så är tillsättande av rätt mängd ar-
betskraft med rätt kompetens avgörande för att uppnå projektets tid- och kostnadsmål 
samt efterfrågad kvalité. Behovet av personal och projektets komplexitet påverkas av ar-
kitekturens omfattning, utmaningar i designarbetet och processens aktiviteter (såsom an-
tal komponenter, attribut eller uppgifter). Produkter som är anpassade efter kunden och 
där denne har mycket kontroll leder exempelvis till att designarbetet blir mer komplext 
och kräver mer personal (Hölttä-Otto & Magee, 2006).  
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2.3.3 Finansiellt kapital  

En förutsättning för att investeringar ska kunna ske är att det finns finansiellt kapital. Ka-
pitalet kan till exempel vara lånat eller komma från erhållna vinster. Företagets ekono-
miska förutsättningar återspeglar sig i hur många investeringar man kan satsa på (Dean, 
1951 se Fjertorp, 2010, s. 8). För ett företag som har flera projekt igång samtidigt innebär 
det att kapitalet är uppbundet tills dess att projekten genererar avkastning. Exempelvis 
krävs att investerat kapital i projekt A och projekt B ger avkastning för att kunna satsa 
nytt kapital i projekt C (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  
 
Vid markanvisning får en byggherre ensamrätt till marken vilket skapar incitament för 
byggherren att lägga ner resurser på projektet (Caesar, 2015; Kalbro, 2007). Trots ensam-
rätten så utsätter sig byggherren för ekonomisk risk då stora delar av de kostnader som 
uppkommer vid planering och utredning inför ett projekt faller på denna part. Kostsamma 
utredningar i detaljplaneskedet kan leda till problem, framförallt för mindre företag, av 
den händelse att projektet inte kan genomföras (Caesar, 2015). Däremot kan byggherren 
vara ute i god tid med sin ekonomiska bedömning vilket då ökar möjligheten att påverka 
projektets ekonomi. Ju tidigare desto mer inflytande över projektet (Kalbro, 2007), vilket 
illustreras i figur 4 nedan.  

 

Figur 4: Påverkandekurvan över projektets ekonomi i förhållande till vart i  

exploateringsprocessen som byggherren befinner sig (Kalbro & Lindgren, 2010).  

 

Kaplan och Cooper (1997) presenterar att det finns en stark uppfattning om att 80 % eller 
mer av tillverkningskostnaderna bestäms under skedet för produktdesign och -utveckl-
ing, vilket även Ax et al. (2012) är ense om. De påstår att det är lättare att påverka kost-
nader innan de uppstår och att 70-90% av produktens framtida tillverkningskostnader 
fastställs under produktutvecklingen, där egenskaper, design, material och tillverknings-
sätt bestäms. Det innebär att det är en mycket liten del av kostnaderna som sedan kan 
påverkas under själva tillverkningen. Detta fenomen kan benämnas kostnadslåsning och 
betyder att framtida kostnader är låsta (Ax et al., 2012; Phillips & Srivastava, 1993). Det 
innebär att det är under produktutvecklingen som företaget har möjlighet att påverka 
kostnader och indirekt vinsten (Ax et al., 2012). Kostnadslåsning gör de efterföljande ak-
tiviteterna mer effektiva, eftersom ingenjörer och chefer vet vad som behöver tillverkas, 
marknadsföras och levereras, och under vilka förhållanden dessa aktiviteter ska utföras. 
Å andra sidan minskas flexibiliteten och gör mindre pengar tillgängliga för bland annat 
alternativa investeringar (Phillips & Srivastava, 1993).  
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Investeringar medför sunk costs, det vill säga utgifter som inte går att få tillbaka om pro-
jektet inte genomförs i ett senare stadie (Dixit, 1992). Enligt Brealey, Myers och Allen 
(2014) och Ax et al. (2012) ska sunk costs inte ha någon inverkan på beslut rörande ett 
projekts framtid. Dessa utgifter är irrelevanta eftersom de redan har spenderats och är 
oåterkalleliga. Dixit (1989) menar dock att det i praktiken finns samband mellan sunk 
costs och vad som krävs för att företag ska frångå en investering som gjorts. Lieberman et 
al. (2017) exemplifierar detta med ett scenario där ett företag har gjort två olika investe-
ringar med samma förväntade förtjänst. En av investeringarna medför dock högre sunk 
costs än den andra. I ett senare skede visar det sig att ingen av investeringarna är lön-
samma och företaget kommer då, enligt Dixits (1989;1992) teori, att frångå investeringen 
med lägst sunk costs först. Trots att det motsätter den företagsekonomiska teorin menar 
alltså Lieberman et al. (2017) att det i verkligheten krävs mer för att företaget ska frångå 
den investering med högre sunk costs än investeringen med lägre sunk costs.  

2.4 Modell över teoretisk referensram 

 
Figur 5: En sammanfattande modell över den teoretiska referensramen och en mer fördjupad  

koppling mellan företagsekonomin och byggbranschens exploateringsprocess. 

 

Figuren tydliggör och illustrerar hur den teoretiska referensramens olika delar hänger 
samman.  
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Produktutveckling och exploateringsprocessens tidiga skede likställs då de båda innefattar 
utvecklandet och utformningen av en produkt, som i det här fallet är en byggnad. Innan 
produktutvecklingen av en ny idé startar infaller ett skede som kallas Fuzzy Front End 
(Markham et al., 2010), vilket kan liknas vid initieringsfasen i ett byggprojekt. Gemensamt 
för dessa två skeden är att det tas ett beslut om att gå vidare och satsa på en idé eller inte. 
När en produkt anses vara livskraftig och värd att satsa på har den tagit sig över the Valley 
of Death och produktutvecklingen startar (Markham et al., 2010). Designaktiviteterna som 
utformar och bestämmer byggnadens egenskaper har sin utgångspunkt ur planprocessen 
och sker vidare genom projekteringen. Aktiviteterna som utförs för att utforma byggna-
den kräver resurser i form av bland annat kapital, arbetskraft och tid. De resurser som 
byggherren behöver lägga ner för att tilldelas en markanvisning kan variera beroende 
kommunens system för markanvisning och övriga krav från kommunen. Kommunen be-
slutar också när under exploateringsprocessens tidiga skede markförvärvet ska ske och 
till vilken byggherre. Det sker antingen via direktanvisning eller anbudsanvisning. Det re-
sulterar i ett genomförandeavtal i form av ett markanvisningsavtal mellan kommun och 
byggherre (Caesar et al., 2013; Kalbro, 2007) och byggstart kan ske.   
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3. Metod 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Arbetet med uppsatsen startade genom studier av branschpublikationer och vetenskap-
liga artiklar om byggbranschen. De gav oss till en början grunden till en allmän uppfatt-
ning om byggbranschens förutsättningar och rådande situation. Vi kunde se att tidigare 
forskning om hur kommunal marktilldelning inverkar på byggherrarnas resursförbruk-
ning är begränsad. När det finns lite kunskap om det studerade fenomenet menar Jacob-
sen (2002) att den kvalitativa metoden är lämplig. Vi ansåg att intervjuer var den metod 
som var mest passande då den gav respondenterna möjlighet att ge nyanserade uppgifter 
om hur de upplever det studerade området. Vi fick alltså förhållandevis mycket informat-
ion från ett mindre urval respondenter, vilket enligt Jacobsen (2002) är signifikant för den 
kvalitativa forskningsmetoden. En fördel med den kvalitativa metoden är att den är flexi-
bel och ger möjlighet att ändra problemställningen och datainsamlingsmetoden allt ef-
tersom information framkommer (Jacobsen, 2002).  
 
Tillgångarna i denna uppsats är begränsade och vi resonerade att hellre genomföra färre 
med kvalitet än fler med kvantitet och medelmåtta. Detta resonemang håller i enlighet 
med Jacobsen (2002) som menar att man inte ska undersöka för många i en kvalitativ 
studie. Han påstår att intervjuer är tidskrävande och den stora informationsinsamlingen 
ska kunna hanteras vid analyseringen. 

3.1.1 Metodkritik 

Nackdelar med en kvalitativ ansats är den är resurskrävande och kan vara svår att gene-
ralisera. Det gör också att det kan uppstå problem med den externa giltigheten (Jacobsen, 
2002). Den kvalitativa ansatsen som vi använder oss av i form av intervjuer är en risk då 
respondenten kan förmedla sin egen personliga uppfattning. I nästa steg blir det också en 
subjektiv bedömning av hur vi som intervjupersoner uppfattar och tolkar respondenter-
nas svar. Intervjuer blir mer subjektiva i jämförelse mot om vi analyserat statistisk data. 
Därför var det viktigt att vi formulerade rätt typ av frågor, för att erhålla relevant inform-
ation under intervjuerna.  
 
Kvantitativa ansatser är mer effektiva för att fler enheter kan undersökas de som innehål-
ler siffror blir lättare att analysera. Den kvalitativa ansatsen som innehåller större mäng-
der ord är mer komplex och tidskrävande att analysera (Jacobsen, 2002). Det innebär att 
om vi hade kunnat forma en kvantitativ ansats i vår uppsats hade vi förmodligen fått mer 
information av flera, men antagligen inte fått samma förståelse och förklaring till deras 
svar.  

3.2 Datainsamling  

Datainsamlingen i denna uppsats utgörs av en kombination mellan primär- och sekundär-
data.  
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3.2.1 Primär datainsamling 

Primärdata är den som erhålls genom information som samlas in direkt från personen 
eller gruppen i fråga (Jacobsen, 2002). I den här studien har primärdata samlats in genom 
personliga intervjuer. De personliga intervjuerna gav möjlighet att ställa följdfrågor och 
därmed få mer uttömmande svar.  
 
Andra metoder för att erhålla primärdata, nämnda av Jacobsen (2002) är observationer 
och frågeformulär. Dessa ansåg vi inte vara passande då observation inte var möjlig till 
denna typ av information och frågeformulär är mer passande då mindre mängd inform-
ation ska erhållas från en större grupp.  

3.2.2 Sekundär datainsamling 

Sekundärdata innebär att det är andra som samlat in informationen vid ett tidigare till-
fälle och ofta också till ett annat ändamål (Jacobsen, 2002). Den sekundärdata som vi be-
handlat är litteratur, branschpublikationer och vetenskapliga artiklar. De skiljer sig sinse-
mellan, och det är också det som skapar bredden i granskningen av vår sekundärdata. 
Förundersökningen genom studier av branschpublikationer och vetenskapliga artiklar 
om byggbranschen ledde till att en forskningslucka uppmärksammades. Vi kunde dra pa-
ralleller mellan forskningsluckan som vi uppmärksammat inom byggbranschen till det fö-
retagsekonomiska området verksamhetsstyrning, genom likheterna mellan processen för 
att uppföra en byggnad och företagsekonomins produktutveckling. Inom verksamhets-
styrning kunde vi fördjupa oss inom projekt, produktutvecklingsprocesser och resurs-
hantering.  
 
För att få djupare förståelse för området granskade vi litteratur och vetenskapliga artik-
lar. Litteraturen hämtades främst från Högskolan i Halmstads bibliotek, via megaindex 
OneSearch. De vetenskapliga artiklarna hittades genom databaserna Scopus, Google Scho-
lar och megaindex OneSearch. Sökorden som användes var: operations management, pro-
ject, resources, produktutveckling, product development, markanvisning, land allocation, 
project process, resource allocation, committed costs och sunk costs. För att få högre träff-
säkerhet och avgränsa sökresultaten till företagsekonomi filtrerades de inom business 
och management. De lagar, branschrapporter och publikationer som vi tog del av hämta-
des från Regeringens samt intresseorganisationers hemsidor. Till teoriavsnittet om ex-
ploateringsprocessens tidiga skede har faktan främst hämtats från boken Markexploate-
ring, författad av Kalbro (2007).  

3.2.3 Källkritik   

I uppsatsen har vi i de flesta fall knutit samman flera källor som uttalat sig om samma 
område eller problematik. Vi har varit kritiska till när källan är publicerad och hur till-
lämplig den varit till samtiden (Hartman, 2003). I de fall då vi definierat ett begrepp eller 
fenomen, har vi tagit ställning till likheter och skillnader som olika källor definierat. När 
ett begrepp varit förankrat i ett lagrum har denna definition använts. Vid begrepp som 
varit mer komplexa och svårdefinierade har vi vägt samman flera källor. Definitionen har 
valts utifrån att flera trovärdiga författare säger samma sak alternativt att argumenten 
varit starka och motiverade, och då ansetts vara mer trovärdiga. 
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I den teoretiska referensramen är källorna sekundära eftersom det inte är vi själva som 
erhållit faktan och informaionen från verkligheten. Däremot har vi i de fall författaren 
hänvisat till en annan källa gått vidare och studerat ursprungskällan i den mån det varit 
möjligt. Dels för att få uppfattning om hur studien såg ut från början men också för att 
slippa eventuella värderingar eller tolkningar som skett av sekundärkällan. Enligt Hart-
man (2003) och Jacobsen (2002) är primärkällor vanligen att föredra framför sekun-
därkällor. Sekundärkällor kan dock vara lämpliga när det är ogenomförbart att samla in 
egna primärkällor. De lämpar sig också till att ta reda på vad någon sagt eller gjort vid 
tidigare och/eller svårtillgängliga tillfällen eller då man vill ta del av hur andra har upp-
fattat eller tolkat en liknande situation (Jacobsen, 2002).   
 
Uppsatsen har ett brett spann av sekundära källor. Det tyder på att många vetenskapliga 
artiklar har studerats och information från dem har vägts samman till en teoretisk refe-
rensram. Att studera många vetenskapliga artiklar är en fördel då det ger möjligheten att 
få olika infallsvinklar och ifrågasätta om informationen är korrekt. Däremot kan det finnas 
vissa problem med att använda många olika källor. Det har ibland varit en utmaning för 
oss att hålla det som skrivits i den teoretiska referensramen relevant för uppsatsens pro-
blemställning och syfte. Vi har därför först utgått från grundläggande litteratur inom pro-
duktutveckling och utvecklat dem med att ta del av vetenskapliga artiklar inom samma 
område. De vetenskapliga artiklarna bidrar med att ifrågasätta och stärka de mer grund-
läggande teorierna genom att de har studera och testa dem i verkligheten.  
 
En källa som finns med i uppsatsen och som kan ifrågasättas är artikeln Effective Project 
Management with Theory of Constraints av Izmailov et al. (2016). Den är ett underlag till 
en konferens som beskriver implementeringen av en trestegsmodell vid planerings- och 
projekthantering. Det faktum att artikeln är ett konferensunderlag kan göra att innehållet 
påverkas och framställs så att det stödjer det författarna vill förmedla. Av det skälet har 
vi varit aktsamma när vi använt denna källa och främst hänvisat till övergripande inform-
ation rörande projekt.  
 
Huvudkällor 
Markham et al. (2010) är en av våra huvudkällor då artikeln har gett oss insikt i processen 
som sker från en idé till utvecklande av en produkt. Framförallt berör artikeln det som 
sker innan och precis i början av produktutvecklingen. Genom att få förståelse för de allra 
tidigaste skedena har vi kunnat identifiera likheter mellan det företagsekonomiska områ-
det produktutveckling och exploateringsprocess tidiga skede inom byggbranschen. Arti-
keln är baserad på en studie där data samlats in genom en webbaserad enkät från 272 
medlemmar i Product Development Management Association, PDMA. PDMA är en stiftelse 
som syftar till att ge kunskap inom utveckling av nya produkter och har medlemmar med 
expertiskunskaper och erfarenhet av arbete i innovativa företag (PDMA, 2017). Uttalan-
den om medlemmarnas kunskaper är något som PDMA (2017) själva gör på sin hemsida 
och därför kan den informationen ifrågasättas. Artikeln stärks dock av att Markham et al. 
(2010) i metoden skriver att deltagarna i studien i snitt har 11 års erfarenhet av produkt-
utveckling, samt i snitt 6 års erfarenhet av att ta beslut kring resurser vid produktutveckl-
ing.  
 

Carl Caesar och Thomas Kalbro är två författare som vi observerat flertalet gånger under 
informationssökningen, och de ligger bakom tre huvudkällor i denna uppsats. Dessa hu-
vudkällor har hjälpt oss att förstå fastighetsbranschen och i sin tur också byggherrarnas 



 

 

 

 
17 

förutsättningar. Denna information har varit avgörande för oss för att kunna applicera de 
företagsekonomiska teorierna på byggherren som företagare. Både Caesar och Kalbro är 
verksamma vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Caesar som doktor och 
Kalbro som professor, båda inom fastighetsvetenskap. Tillsammans har de dessutom med 
kollegan Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH, gett ut Bäste herren på täppan? 
En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar (Caesar et al., 
2013), som vi använt oss av i uppsatsen. Att det är en ESO-rapport innebär att det är en 
rapport till expertgruppen för studier för offentlig ekonomi till Finansdepartementet på 
Regeringskansliet. Finansdepartementet har tagit hjälp av dessa tre forskare från KTH, 
som vi får anta vara oberoende, motiverat med att de är ansvariga för rapportens innehåll. 
En referensgrupp med insikt i gällande frågor har följt deras arbete och det ökar trovär-
digheten för att denna rapport är objektivt framtagen.  
 
Artikeln Municipal land allocations: integrating planning and selection of developers while 
transferring public land for housing in Sweden, publicerad av Caesar (2015) tar upp delar 
inom vårt syfte, angående kommunala marktilldelningar inför bostadsproduktion. Nästa 
viktiga källa är Kalbros bok “Markexploatering”. Den handlar om grundprinciperna och 
förutsättningar för markexploatering i Sverige. Denna bok är vanligt förekommande i 
många av de vetenskapliga artiklar och uppsatser som vi läst under informationssök-
ningen till den allmänna uppfattningen av området, vilket gjort att vi värderat den med 
hög trovärdighet. Ytterligare motivering är att Kalbro specialiserat sig på markexploate-
ringar i sin forskning och att boken tar upp tillämpbara lagar och bestämmelser. Det finns 
få källor som tar upp likvärdig information lika grundligt och därför har den största delen 
av teoriavsnittet Exploateringsprocessens tidiga skede byggts på Kalbros bok.  

3.3 Urval 

Problemformuleringen innefattar två parter, byggherrar och kommuner. Fokus ligger 
främst på byggherrarna och hur deras resursförbrukning påverkas av markanvisningen 
och det blev därför mest lämpligt och relevant att intervjua denna part.  
 
Urvalet gjordes genom att först avgränsa oss till byggherrar som är belägna i Västra Göt-
aland, Småland och Halland. Denna avgränsning gjordes för att det skulle vara möjligt för 
oss att genomföra intervjuerna personligen. Byggherrarna som vi kontaktade går främst 
under kategorin säljarbyggherrar/developers. Flera av dem benämner sig som projektut-
vecklingsföretag vilket innebär att de huvudsakligen arbetar inom exploateringsproces-
sens tidiga skeden, förvärvar mark och satsar på nybyggnation. Det är dessa byggherrar 
som kan antas mest aktiva gällande markförvärv och nybyggnation i jämförelse mot bygg-
herrar inom kategorierna förvaltarbyggherrar, brukarbyggherrar och finansiella place-
rare. I dessa roller kan det handla om att de upphandlar byggherrerollen eller att de inte 
är lika involverade i markförvärvet eftersom de inte själva ska äga marken (Fristedt et al., 
2012). 
 
När vi identifierat potentiella säljarbyggherrar/developers begränsades urvalet av re-
spondenter till fyra stycken för att ha möjlighet att göra mer djupgående intervjuer med 
kvalité. De som kontaktades var Kärnhem (Växjö), Skanska (Växjö), Wästbygg (Göteborg), 
och Derome (Halmstad/Varberg). Vi valde dessa byggherrar för att de är av olika storlek 
och är verksamma på flera orter i landet. Denna kombination ger oss troligtvis en bredare 
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uppfattning om hur branschen upplever kommunal marktilldelning än om vi frågat bygg-
herrar med utgångspunkt från samma ort.  
 
Intervjurespondenterna hos respektive byggherre valdes utifrån deras kunskap och in-
sikt inom exploateringsprocessens tidiga skeden med fokus med marktilldelning. Respon-
denterna hade befattningarna affärsutvecklingschef, affärschef, affärsutvecklare och pro-
jektutvecklare, vilka kan antas ge likartade kunskaper och insikter i byggföretagen. För-
delen med att ha respondenter inom liknande befattningar innebär att de har likvärdig 
insikt i processen, men vi utesluter däremot andra befattningars upplevelser av marktill-
delning. Vi vet därför inte om det hade gett annorlunda resultat om vi intervjuat respon-
denter från olika befattningar och positioner inom byggföretagen. Dessutom kan perspek-
tivet som intervjupersonernas förmedlar vara formade av att de behöver anpassa sig till 
kommunens direktiv och har accepterat det sättet att arbeta. Om de vill få tillgång till den 
kommunala marken krävs det att de följer respektive kommuns tillvägagångssätt att mar-
kanvisa. Vi tror att det till viss del gör att respondenterna är positiva till sättet som kom-
munerna arbetar på. 

3.4 Intervjuguide 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades en intervjuguide med 15 frågor som låg 
till grund för intervjutillfällena. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjliggör det att den 
empiriska informationen kopplas samman med tidigare teori, vilket skapar en relevant 
anknytning dem emellan.  

3.4.1. Operationalisering  

Samtliga frågor fokuserar på hur de intervjuade företagen upplever exploateringsproces-
sens tidiga skede. Förankringen till teorin kopplas genom likheterna mellan exploate-
ringsprocessen och produktutvecklingen. För att undvika missuppfattningar under inter-
vjuerna definierade vi inledningsvis ett antal begrepp som benämns och används på olika 
vis inom branschen (Se inledande del på bilaga 1).  
 
De inledande frågorna i intervjun ställdes dels för att ta reda på hur byggherrarna upple-
ver kommunal marktilldelning i allmänhet och dels för att fördjupa oss på de punkter 
som var intressanta för uppsatsens syfte (se fråga 1-8, bilaga 1). Vi är medvetna om att 
fördelningen av tilldelad mark genom respektive anvisningsmetod kan skilja sig åt bygg-
herrarna emellan och att det skulle kunna bidra till vilken uppfattning de har kring meto-
derna. Av denna orsak ställdes frågan: Hur ser fördelningen ut mellan direktanvisning och 
anbudsanvisning av den kommunala mark som ert bolag har tilldelats? Därefter ställdes 
följdfrågan: Upplever du att det skett en förändring av fördelningen mellan anbuds- och di-
rektanvisning av kommunal mark? Inför intervjutillfället gav vi respondenterna möjlighet 
att förbereda sig extra på dessa frågor genom att förtydliga över mailkorrespondens att 
vi efterfrågade statistik på det totala antalet kommunala marktilldelningar de haft den 
senaste 5-10 årsperioden, samt fördelningen mellan direkt- och anbudsanvisning. Avsik-
ten var att informationen skulle svara på frågorna 3 och 4 (se bilaga 1). Generellt hade 
respondenterna svårt att ta fram statistik över hur markanvisningar skett historiskt. 
Kärnhem kunde till exempel lämna information om de nuvarande och framtida tilldel-
ningar, men hade inte statistik bakåt i tiden. Wästbygg, som varit verksamma inom pro-
jektutveckling i drygt ett år, hade bättre förutsättningar. Eftersom det rörde sig om en 
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kort tidsperiod hade de statistik för samtliga markanvisningar de blivit tilldelade. Trots 
att det fanns skillnader mellan hur mycket respondenterna kunde redovisa, så hade de 
ändå en uppfattning om hur den kommunala markanvisningen har förändrats över tid.  
 
Vidare ställde vi frågor om exploateringsprocessens tidiga skede som var kopplade till 
företagsekonomins produktutvecklingsprocess (se fråga 9-11, bilaga 1) samt resurs-
förbrukning (se fråga 12-15, bilaga 1). Frågorna ställdes för att hjälpa oss förstå hur de-
ras aktiviteter och arbete var utformat. För att kunna svara på uppsatsens problemfor-
mulering låg stort fokus på mer djupgående förståelse för byggherrarnas resursförbruk-
ning av tid, kapital och arbetskraft. Två frågor som ställdes rörande resursförbrukning 
kopplat till markanvisning var: 
 
Vid anbudsanvisning  

a) Vad lägger ni ner mest tid på under exploateringsprocessens tidiga skede? 
b) Vad lägger ni ner mest kapital på under exploateringsprocessen tidiga skede? 
c) Vad lägger ni ner mest arbetskraft på under exploateringsprocessen tidiga skede? 

 
Vid direktanvisning 

a) Vad lägger ni ner mest tid på under exploateringsprocessens tidiga skede?  
b) Vad lägger ni ner mest kapital på under exploateringsprocessen tidiga skede? 
c) Vad lägger ni ner mest arbetskraft på under exploateringsprocessen tidiga skede?  

 
Vi valde att dela upp markanvisningsmetoderna och fråga om dem var för sig för att vi på 
förhand trodde att det skulle ge mer konkreta svar och för att det skulle göra det lättare 
för oss att jämföra metoderna.  

2.4.2 Genomförande av intervjuer 

En tid innan intervjutillfället fick respondenten tillgång till intervjuguiden för att kunna 
förbereda sig och ta fram nödvändigt material. En stor fördel med att låta respondenten 
förbereda sig var att vi kunde få mer uttömmande svar, vilket skapade goda förutsätt-
ningar inför analysen. Informationen från intervjuerna kunde organiseras och systema-
tiskt jämföras i analysen då samtliga respondenter svarat på samma frågor.  
 
Intervjuerna inleddes med frågan om vi hade tillåtelse att spela in och alla respondenter 
gav sitt medgivande. Inspelningarna ökade vår närvaro och gjorde att vi kunde fokusera 
på att lyssna och ställa lämpliga följdfrågor. Att i efterhand kunna gå igenom materialet 
igen minskade också risken för feltolkningar. För att säkerställa materialet från intervju-
erna mailades sammanställningen till respektive respondent för godkännande och even-
tuellt lägga till förtydliganden.  
 
Under de två första intervjuerna upptäckte vi att respondenterna lyfte fram betydelsen av 
metoden prekvalificering inför anbudsanvisningstävlingar. Detta tog vi fasta på och ville 
i nästkommande två intervjuer även höra deras uppfattning om tillämpandet av prekva-
lificeringar. En av respondenterna tog själv upp prekvalificeringar i samband med en an-
nan fråga. Däremot nämnde inte den fjärde respondenten detta under intervjun och där-
för valde vi att ställa honom ytterligare en fråga: “Har ni varit med om så kallade prekva-
lificeringar till anbudstävlingar?”. Det öppnade upp till följdfrågorna: “Hur upplever ni 
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den metoden?” och “Vad har prekvalificeringar för inverkan på er resursförbrukning i ex-
ploateringsprocessens tidiga skede?”. Det betydde att vi fick uttalanden om prekvalifice-
ringar från samtliga intervjuer och det ledde till att vi kunde använda den informationen 
vidare i analys och slutsats. 

3.5 Trovärdighetsdiskussion 

3.5.1 Analysmetod  

De inspelade intervjuerna transkriberades och därefter reducerades och strukturerades 
informationen till empiri-avsnittet. Flera av de intressanta framställningarna från empi-
rin kunde kategoriseras och kopplas till både byggbranschen och den företagsekono-
miska teorin. Dessa kopplingar förtydligas genom rubrikerna i analysen. Analysen av den 
insamlade empirin inleddes genom att jämföra byggherrarnas svar och med hänsyn till 
vem som sagt vad och hur skillnader och likheter mellan de intervjuade företagen kunde 
påverka informationen som getts. Likheter i den sammanställda informationen, så kallade 
rön, kan enligt Jacobsen (2002) generaliseras genom att använda studier från andra sam-
manhang som stödjer rönet. Applicerandet av teori till det som framkom av empirin bi-
drog till ett antal generaliseringar som presenteras i uppsatsens slutsats. 

3.5.2 Validitet och reliabilitet 

I en studie med insamling av empiri så är det av största vikt att den utgörs av två grund-
förutsättningar. Den ska vara valid och reliabel, vilket står för giltig och relevant samt till-
förlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). Dessa presenteras närmare nedan.  

 
Validitet  
Validiteten innebär alltså att vi undersöker det vi säger oss undersöka (Hartman, 2003; 
Jacobsen, 2002). Kombinationen att studera både primär- och sekundärdata innebär i 
denna studie att datan kontrolleras, eftersom den behandlas från flera perspektiv och käl-
lor.  
 
Enligt Jacobsen (2002) kan slutsatsernas giltighet och relevans bedömas genom kritiskt 
granska kvaliteten på den data som samlats in. Både den interna giltigheten, det vill säga 
om vi mäter det vi tror att vi mäter, och den externa giltigheten, möjligheten att överföra 
resultatet till andra sammanhang, granskas för att avgöra validiteten. Intervjuer med flera 
byggherrar innebär att vi får ett empiriskt resultat som stämmer för fler och kan anses 
mer generellt. Tillförlitligheten och den externa giltigheten ökar eftersom det är flera som 
uttalar sig om samma sak. Det innebär att ju fler punkter som byggherrarna är överens 
om och uppfattar på liknande sätt desto mer sannolikt är det att informationen är riktig 
och sanningsenlig, vilket då skulle kunna vara mer generaliserbart för branschen i stort. 
 
Utifrån problemformuleringen, via den teoretiska referensramen och operationalisering 
skapades en lämplig intervjuguide just för att vi skulle undersöka det vi önskade. För att 
säkerställa att relevant och riktig information erhölls så var det av stor vikt att intervju-
frågorna var formulerade i nära anknytning till problemformuleringen och även teorin. 
Därför gjordes förstudien av problemområdet genom att granska sekundärkällor. När in-
tervjusvaren skulle sammanställas och analyseras var det först och främst viktigt att de 
granskades kritiskt. Å ena sidan mot byggherren och byggföretaget å andra sidan mot att 
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den representerande respondenten. Det var viktigt att vi ifrågasatte om vi intervjuat 
lämpliga respondenter och om de har gett oss korrekta uppgifter. Finns det exempelvis 
en tendens till att de undanhåller relevant information eller slätar över situationer som 
de egentligen upplever på annat sätt mot vad de säger? I analysfasen handlade det sedan 
om att vi som författare skulle vara kritiska mot oss själva i hur vi tolkade den tillgängliga 
informationen och att vi inte la in egna värderingar och konstruktioner (Jacobsen, 2002).  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att man ska kunna lita på det som står i uppsatsen. Den data som 
presenteras blir tillförlitlig genom att vara tydlig och precis oavsett vilket forsknings-
material som har använts (Hartman, 2003). I uppsatsen har vi använt oss av figurer på 
flertalet ställen. I figurerna har det varit av högsta prioritet att förmedla det väsentliga 
och göra dem enkla att förstå. Flera av figurerna har illustrerats med källan ur en tidigare 
figur. Anledningen till att vi valt att modifiera dem är dels genom att applicera dem i dju-
pare förankring till uppsatsens områden men även för att översätta och plocka bort ovä-
sentlig information som rörde andra branscher. 
 
När vi funderar på om vi hade fått samma resultat om vi hade gjort om uppsatsen så finns 
det två sidor av den aspekten. Dels om man tänker på om vi som författare, under samma 
år, och under samma förhållanden hade genomfört studien så hade resultatet antagligen 
blivit likvärdigt. Om uppsatsen däremot genomförts vid en annan tidpunkt så är det möj-
ligt att resultatet blivit annorlunda. De intervjuade byggherrarnas svar hade kunnat få en 
annan spridning. I dagsläget, år 2017, befinner sig byggbranschen med ett antal goda år 
tillbaka, det har varit stark tillväxt och stor efterfrågan på nybyggnationer på grund av 
den rådande bostadsbristen. Funderingen kring om byggherrarnas intervjurespondenter 
svarat annorlunda, om de hade befunnit sig i en tuffare situation har kommit till oss under 
uppsatsens gång. Det vi med säkerhet kan konstatera är i alla fall att deras uttalanden idag 
är representativa för deras individuella upplevelse och erfarenheter som de minns dem 
idag.  
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4. Empiri  

4.1 Intervju med Martler, produktutvecklare på Derome   

Derome Mark och Bostad tillhör koncernen Deromegruppen och arbetar med projektut-
veckling av bostäder. Bolaget utvecklar och bygger nyckelfärdiga hus, bostadsrätter samt 
flervåningshus och har trä som främsta materialval. Geografiskt sett fokuserar Derome 
Mark och Bostad framförallt på områdena Västkusten, Malmö och Stockholm/Mälardalen 
(Derome Mark och Bostad, u.å.). Intervjupersonen Otto Martler berättar att han i sin roll 
som projektutvecklare har stor inblick och medverkan i den kommunala marktilldel-
ningen som sker till Derome Mark och Bostad. Hans tjänst innefattar även affärsutveckl-
ing då han är involverad från tidigt skede fram till projekten ska lämnas över för byggnat-
ion.  
 
Martler upplever att systemet för kommunal markanvisning är väldigt olika mellan kom-
muner. I allmänhet tillämpar större kommuner mer anbudsanvisning och mindre kom-
muner mer direktanvisning. Anledningen tror han är att attraktiva större kommuner har 
en stor konkurrens av byggherrar och att de oftare har en genomarbetad tanke med vad 
man vill göra med ett visst markområde. Han tycker att systemet i allmänhet är rättvist 
och fungerar bra. Där det finns stor efterfrågan tävlar byggherrarna på lika villkor i an-
budsanvisning och där direktanvisning tillämpas har egentligen alla parter möjlighet att 
ta initiativ. 
 
Om man går tillbaka 5-10 år fick Derome majoriteten av kommunal mark tilldelad genom 
direktanvisningar. Martler uppskattar procentuppdelningen till 80% direktanvisningar 
och 20% anbudsanvisningar. I dagsläget uppskattar han istället den siffran till 40% di-
rektanvisningar och 60% anbudsanvisningar, vilket innebär att majoriteten av den kom-
munala marken förvärvas genom anbudsanvisning. Martler tycker sig i allmänhet se en 
tydlig trend av mer anbudsanvisningar vid kommunal marktilldelning. Han tror det beror 
på att det är stort tryck på att bygga, det finns ett stort behov och en stor efterfrågan, och 
att kommunerna ser det.  
 
Det händer att Derome väljer bort att vara med i marktilldelningar på grund av markan-
visningsmetoden som tillämpas. De är inte förtjusta i att tävla om högsta pris eftersom det 
ökar riskerna. Han menar att ta höjd för en marknad i dag och bygga om till exempel fem 
år är en stor osäkerhet, framförallt gällande höjda räntor och sjunkande priser på mark-
naden. Det finns många marktilldelningar att tävla om och Derome väljer hellre att tävla 
på andra villkor. Prekvalificering till anbudstävling är ett sådant exempel. Derome har en-
ligt Marler uppskattningsvis deltagit i prekvalificering 3-4 ggr/år de senaste åren och då 
har det handlat om väldigt stora markområden, främst i storstadsregioner. Martler tror 
att kommuner tillämpar prekvalificeringar för att sålla bort oseriösa aktörer eller aktörer 
som inte har nog med resurser för att genomföra projektet. Vidare tror Martler att 
Derome klarat alla prekvalificeringar som de deltagit i och menar att det inte påverkar 
dem speciellt mycket. Dokumentet som de skickar in till prekvalificeringen kräver ett par 
timmars arbete men utöver det tävlar de i princip på samma villkor som vid vanligt an-
budsanvisning. 
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“Vi gör alltid ett visst inledande arbete och då tittar vi på vilken kommun det är, är vi verk-
samma där, tror vi på kommunen och vilka priser finns. Ibland tar det bara en kvart att 
göra en bedömning för att se om det är något som vi tror på. Väldigt sällan lägger vi ner 
mycket tid och pengar, och sen drar oss ur. Känner vi efter den första kvarten att det kan 

gå bra, då är det ofta så att vi går hela vägen och lämnar anbud.” 
 
Martler berättar att de gör så kallade exploateringskalkyler vid bedömningen av projekt. 
Det är deras viktigaste verktyg för att sälja in projektet högre upp i organisationen, till VD 
och styrelse. I de projekt där det finns utredningar och givna förutsättningar är det lättare 
att uppskatta kalkylen med större säkerhet, i jämförelse när de kommer in i ett tidigare 
skede och får räkna på schabloner, berättar Martler. Han menar att projekt är olika 
varandra. Det är olika typer av frågor och det är olika personer involverade men tillväga-
gångssättet är ganska likvärdigt för att ta fram exploateringskalkylen. De skapar sig en 
uppfattning om området, gör en undersökning via webbplatser av vad tomterna i när-
heten säljs för och kontaktar mäklare som har uppfattning om området, därefter stoppar 
de in siffrorna i kalkylen.  
 
Derome tror mycket på sina volymprodukter och nyckelfärdiga hus i framtiden, eftersom 
de tror på en stor efterfrågan av dem. Martler berättar att dessa produkter gör att de spa-
rar tid och pengar, och effektiviserar deras arbete. Planlösningar och färdiga hus finns 
förberett vilket gör att arkitekten inte behöver börja om sitt ritningsarbete från grunden 
vid varje enskilt projekt. Det som kostar mest under exploateringsprocessens tidiga skede 
är generellt sett arkitektkostnader och utredningar, berättar Martler. Vid tillämpning av 
de nyckelfärdiga husen eller volymprodukterna blir arkitektkostnaderna mindre. Arki-
tekten går eventuellt in och arbetar med fasadutformning men oftast inte så mycket mer.  
 
Martler anser att det vore mindre resurskrävande i tid och pengar om Derome fick fler av 
sina marktilldelningar via direktanvisning istället för anbudsanvisning. Det hade innebu-
rit mindre risker eftersom de lägger ner mindre resurser i början. Han menar vidare att 
möjligheten att påverka projektet blir större om de kommer in tidigt i en direktanvisning. 
Det krävs dock en viss flexibilitet eftersom kommunen kan vilja lägga sig i mer och styra i 
efterhand. Martler anser att resursförbrukningen blir större vid anbudsanvisning, ef-
tersom det kräver en bättre produkt för att de ska få markanvisningen. De får då lägga ner 
mer tid och pengar i ett tidigt skede för att utforma en bra produkt. Marler framhåller 
också att det finns fördelar med anbudsanvisningen. De lägger ner mer tanke och får fram 
ett välarbetat förslag tidigt i processen och slipper göra det jobbet senare. Ofta lägger ner 
mycket tid på att granska kommunens arbete och deras villkor vilket ger mer klara förut-
sättningarna att arbeta utefter. Det blir en seriös start på projektet. Martler tycker i de fall 
mer resurser läggs ner tidigt i processen så blir också fler frågor besvarade. 
 

“Ju mer man gör tidigt desto mer slipper man göra sen. [...],  
så slipper man stöta på överraskningar när det väl är dags.” 

 
Deromes syn på resurssatsning tidigt i processen beror på vilket projekt det är och vilka 
möjligheter som de ser, menar Martler. Vidare berättar han att om det är ett projekt som 
de tror mycket på då satsar de gärna mycket pengar i tidiga skeden, oavsett om det är 
direkt- eller anbudsanvisning. 
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4.2 Intervju med Liljenberg, affärschef på Skanska - BoKlok   

Med verksamhet i tio europeiska länder samt i USA är Skanska ett av världens största 
projektutvecklings- och byggföretag. Skanska investerar och utvecklar alla produkter i ett 
stadsutvecklingsprojekt, bland annat kontor, skolor, bostäder, vägar och broar (Skanska, 
2017). Skanska är uppdelat i två varumärken när det gäller exploateringar för nybyggnat-
ioner av bostäder i Sverige. Den första är Skanska Nya Hem som egenutvecklar projekt 
och är mer individanpassat och produktspecifikt. BoKlok ägs en del av Skanska och en del 
av IKEA, och innefattar mer standardiserade och industriella byggmetoder. Alexander Lil-
jenberg har tidigare jobbat med affärsutveckling och projektutveckling på Skanska Nya 
Hem men är idag affärschef för BoKlok-verksamheten. Han ansvarar för BoKlok Sydost 
som är ett av sju marknadsområden i Sverige. Sydost omfattar länen Blekinge, Jönköping, 
Kalmar och Kronoberg.  
 
Liljenberg berättar att det är väldigt stor skillnad på vad kommuner ställer för krav i sina 
markanvisningar. Det skiljer sig mellan hur öppna de är och vilken nivå deras vision för 
ett område ligger på. Som utgångspunkt vill kommunerna ha bra betalt för marken men 
det kan också ställas olika krav på utformning, miljö och hållbarhetsfaktorer. Generellt 
ställs det högre krav stadsnära och lägre krav ute på landsbygden. Dessutom upplever 
Liljenberg att de stora kommunerna ofta har mer tydliga tankar med marken medan de 
mindre kommunerna uppskattar om de lyckas få en byggherre som vill bygga på deras 
mark.  
 
Skanska väljer att inte lämna förslag till markanvisningar i en del fall. När kommunernas 
krav inte passar BoKloks produkter och byggsystem ser Liljenberg inget mervärde i att 
lägga resurser på något som de med största sannolikhet inte kommer kunna genomföra. 
Det beror egentligen inte på själva markanvisningsmetoden utan mer vilka krav kommu-
nen ställer och hur de utformat villkoren i markanvisningen. Skanska upplever att det 
ibland finns svårighet i förutsättningarna inför projekt, kommuner tolkar lagstiftning 
olika och särkrav som tidigare gällde hänger kvar. För Skanska innebär det att BoKlok-
konceptets standardiserade hus inte klarar kraven på grund av tilltagna mått i en del kom-
muner. Det blir för komplicerat och kostsamt att ändra BoKlok-koncepten, och av den or-
saken väljer Skanska bort vissa marknader och kommuner.  
 
Skanska BoKloks standardiserade produkter är ett sätt att hålla nere byggkostnaderna. 
För att kunna styra och anpassa så mycket som möjligt är det en stor fördel att komma in 
tidigt i processen, berättar Liljenberg. Det kan på lång sikt medföra lägre totalkostnad i 
och med en möjlighet att ge förslag på kostnadseffektiva lösningar. Samtidigt framhåller 
Liljenberg att det är viktigt att de är garanterade något, de kan inte lägga ner oändliga 
resurser och sen inte få anvisningen. Det blir i så fall rena omkostnader för deras del. Det 
är en balansgång och i det arbetet handlar det mycket om vad de kan få för garantier för 
att arbeta vidare. Finns förutsättningarna är Skanska gärna med tidigt i processen.  
 
Liljenberg tycker att anbudsförfarande som börjar med prekvalificering är ett bra sätt. 
Han tycker att det i steg två, när ett antal byggherrar gått vidare i processen, skapar bättre 
förutsättningar att lämna förslag med kvalitet då de vet att de har större chans till mar-
kanvisningen. Liljenberg uttalar sig vidare om prekvalificering:  
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“Det är ett bra angreppssätt kan jag tycka där man, om man pratar resurser kopplat till 
engagemang, så är det ett bra sätt att inte alla lägger ner hur mycket pengar som helst.” 

 
Fördelningen av hur deras kommunala mark sker mellan direkt- och anbudsanvisning 
uppskattar Liljenberg till ungefär 50/50. Han upplever att det är mer tävlingar än tidigare 
och tror att det framförallt beror på att de större kommunerna har arbetat fram mer ge-
nomarbetade markanvisningspolicys, vilket antagligen inte varit lika aktuellt i mindre 
kommuner som inte har så många markanvisningar. Liljenberg tycker att både direkt- och 
anbudsanvisning gör sin nytta, om en byggherre har en idé och kan presentera denna för 
kommunen och bidra till samhällsnyttan finns det en nytta i det. Detsamma om kommu-
nen har idé för ett område då tycker han att anbudanvisning är ett bra alternativ. Vid di-
rektanvisning för Skanska en dialog med kommunen och de formar projektet tillsammans 
efter överenskommen vision. Vid anbudsanvisning försöker de utläsa vad kommunen ef-
terfrågar och bemöta det genom att lämna in ett genomarbetat förslag. 
 
När Skanska går in en markanvisning så är det viktigt att de använder sina resurser rätt 
och att det dessutom finns resurser att fullfölja markanvisningen om de får den tilldelad. 
Liljenberg påstår att de känner marknaden så pass bra att de snabbt ser vilka krav som 
ställs vid en markanvisning. Det betyder att deras resursförbrukning i detta stadium inte 
är betydande i det stora hela.  

 
“När vi väl gör något så vill vi göra det riktigt. Så vi lägger nog lite mer resurser i de tidiga 
skedena i de anvisningarna som vi går in för att få. Vi gör ju inga generella lämna på allt 

princip.” 
 
Det är först i nästa steg när de bestämt sig för ett projekt som de lägger ner mer resurser 
och kopplar in externa konsulter. Gällande resursförbrukningen så är det stor skillnad i 
förberedelsearbetet mellan Skanskas BoKlok och Nya Hems projekt. BoKlok-konceptet 
med ett standardiserat byggsystem har mer fasta ramar och kräver betydligt mindre re-
surser. Det finns främst möjlighet att korrigera fasadmaterial och kulörer. Nya Hem-kon-
ceptet tar in betydligt fler parametrar och projektet ritas i princip upp från ett blankt pap-
per, säger Liljenberg. Han utvecklar vidare att när det finns en standardiserad produkt så 
blir också förberedelsearbetet mer “standardiserat” och det finns fler givna förutsätt-
ningar.  
 
De standardiserade projekten ger generellt lite mindre pengar men snurrar snabbare, vil-
ket gör att Skanska kan återinvestera i högre takt. Ett stort projekt kan röra sig över flera 
år och ger därför vanligtvis ett högre avkastningskrav. Vad Skanska lägger mest kapital 
på i exploateringsprocessens tidiga skede uppskattar Liljenberg går till arkitektkostnader 
men också utredningar i de fall de inte är gjorda. I en anbudsanvisning har ofta kommunen 
tagit fram de parametrarna.  
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4.3 Intervju med Nordek, affärsutvecklingschef på Kärnhem   

Projektutvecklingsföretaget Kärnhem är en del av norska OBOS koncernen och har sitt 
huvudkontor i Växjö samt två mindre kontor i Linköping och Stockholm. Kärnhem grun-
dades 2003 och är verksamma på 15 orter i mellersta och södra Sverige. Företaget inrik-
tar sig på nyproduktion av bostäder och genomför både mindre projekt och stadsutveckl-
ingsprojekt. De deltar i kommunala markanvisningstävlingar eller köper mark av privata 
fastighetsägare, och driver processen fram till nyckelfärdig bostad (Kärnhem, u.å.). Eva-
Lena Nordek arbetar som affärsutvecklingschef sedan ett halvår tillbaka och var tidigare 
projektutvecklingsansvarig. Hennes roll omfattar ansvar för projekten i stadiet från idé 
till bygglovshandling.  
 
Nordek upplever att systemet för kommunal markanvisning fungerar bra. Kommunerna 
ger ofta ut bra information om markanvisningstävlingarna, och hon berättar att de anmä-
ler sig via kommunernas hemsidor och får på så sätt meddelande om när det finns en ny 
tävling att vara med i. Hon tycker att det märks väl att kommunerna är vana att hantera 
markanvisningar på det viset. Ofta lägger kommunerna upp information om kommande 
tävlingar vilket skapar möjlighet att fundera på om det skulle kunna vara intressanta pro-
jekt, berättar Nordek vidare. Vid tävlingar sätter kommunerna upp vissa utvärderingskri-
terier som de vill att man ska beskriva hur man uppfyller i sitt tävlingsförslag. Det kan 
exempelvis vara “Hur bidrar förslaget till ökat stadsliv, hållbarhet, etc?”. Det är dessa pa-
rametrar de utgår ifrån när de utser vinnaren. Det gör att de får arbeta utifrån dessa pa-
rametrar när de tar fram sitt förslag, förklarar Nordek.  
 
När det inte fanns lika många aktörer på marknaden var det vanligare med direktanvis-
ning och Nordek upplever att det är få direktanvisningar i dagsläget, men att metoderna 
skiljer mellan kommuner. Marknaden är nu het och vi befinner oss i högkonjunktur, vilket 
har gjort det mer vanligt med tävlingsförfarande. Nordek beskriver att det skiljer sig mel-
lan kommuner och hur mycket arbetsinsats som krävs för att lämna sitt bidrag. Vissa kom-
muner tillämpar prekvalificering i tävlingsförfarande och då krävs det att tävlingsdelta-
garna kortfattat med ord lyckas förmedla sin vision och beskriva vad de tycker är viktigt 
med projektet. Kommunen väljer därefter ut de projektidéer som går vidare i tävlingen 
och de får möjlighet att beskriva sina förslag mer i detalj.  
 
Historiskt sett har Kärnhem fått en del direktanvisningar, ett projekt var byggnationen av 
World Trade Center i Växjö, vilket också är på gång i Karlskrona. Det handlar då om unika 
projekt men vid normala bostadsprojekt är det idag tävlingar som gäller menar Nordek. 
Kärnhems byggrättsportfölj består i dagsläget av 56% byggrätter erhållna genom kom-
munala markanvisningstävlingar, 15% byggrätter erhållna via direktanvisning och reste-
rande del utgörs av förvärv av mark från privata markägare. Nordek berättar att det finns 
många tävlingar att vara med i, kommunerna behöver bygga mycket bostäder och därför 
släpper de mycket av sin mark, vilket leder till att den kan fördelas på många byggherrar. 
När det är många byggherrar som tävlar om marken så innebär det också tid och pengar 
för dem, därför tycker hon att prekvalificering är en bra metod för att spara in tid. Nordek 
menar att det finns osäkerhet inför både direkt- och anbudanvisning. Anbudsanvisning 
kan innebära att de inte vinner tävlingen och initiativ till direktanvisning kan innebära att 
de får ett avslag från kommunen. 
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När Kärnhem resonerar om vilka projekt de ska ge anbud på så tittar de på fördelningen 
i byggrättsportföljen. Det handlar bland annat om hur beläggningen ser ut i deras egen 
husfabrik kommande år men också hur projekten är utspridda rent geografiskt. De strä-
var efter att hitta en balans och ett flöde i processens alla led när de väljer sina projekt. 
Innan Kärnhem är med och lämnar anbud gör de en enkel marknadsanalys och överslag-
skalkyl för projekt som de tycker verkar intressanta. Eftersom Kärnhem haft många pro-
jekt har de framarbetade nyckeltal som ligger till grund i överslagskalkylen. Först och 
främst handlar det om att ta reda på om det finns ekonomisk möjlighet men också värdera 
förutsättningarna för projekten. Att kolla på om befolkningstillväxten är positiv eller ne-
gativ i området kan vara betydande, berättar Nordek. Hon upplever inte någon större 
skillnad mellan förberedelsearbetet inför direkt- och anbudsanvisning. Deras rutiner är 
ganska fasta i hur de jobbar men anpassas efter varje projekt. Mycket tid går åt till förbe-
redelsearbetet för analyser och kalkyler. 
 
Nordek upplever att förberedelsearbetet påverkas beroende på om det är deras fram-
tagna grupphus som är aktuella inför en markanvisning eller om det är ett nyframtaget 
hus. När grupphus är aktuellt väljer de oftast en typ som de redan arbetat fram, det blir 
då lättare att beräkna kalkylen med större säkerhet. Dessutom är huset studerat och pro-
jekterat, och de slipper rita huset från början.  
 
“När man bygger ett nytt hus är det en prototyp i skala 1:1. När man får bygga samma hus 

igen så kan man förfina den produkten, ett sätt att spara på resurser.” 
 
När redan framtagna hustyper används blir arkitektens uppdrag att anpassa husen till 
platsen och addera komplement för ökat kundvärde. Det kan vara cykelförråd, verkstad, 
växthus och gemensamma ytor. Tidigare har Kärnhem jobbat mycket med grupphus, men 
nu också flerbostadshus. Flerbostadshusen skiljer sig generellt sett mer mellan varandra 
och där har de undersökt vilka faktorer som de kan göra lika i de olika projekten.  
 
I de fall de får marktilldelning innan detaljplanen är framtagen så är Kärnhem med och 
för en byggherredialog med kommunen. Den delen kan variera väldigt mycket mellan pro-
jekten och är beroende av hur kommunen bedriver sitt arbete. I det stora hela har Kärn-
hem en tydlig fördelning av ansvarsområden under exploateringsprocessen. Affärs- och 
projektutveckling är ansvariga för dess tidiga skede, från att införskaffa mark till och med 
att bygglovshandlingarna är klara. Rutinerna i projektutvecklingsfasen handlar om att ta 
fram bygglovshandlingar, stämma av utformning med konstruktör och installationskon-
sulter, göra kalkyler, ta fram beskrivningstexter, prissättning och ta fram anslutningsav-
gifter. Arkitektens tid är den som är mest omfattande under exploateringsprocessens ti-
diga skede och blir också den största utgiftsposten, menar Nordek. När projektutveckl-
ingsarbetet är klart lämnas det över till marknadsavdelningen, som ansvarar för att sälja, 
och till projektledning, som upphandlar entreprenör och ser till att projektet blir verklig-
het från bygglov till färdig byggnad. 
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4.4 Intervju med Ek, affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling 

Sverige  

Wästbygg Projektutveckling Sverige ingår i Wästbygg Gruppen som är ett mellanstort ent-
reprenad- och utvecklingsbolag, bestående av flera bolag verksamma inom projektut-
veckling. Wästbygg Gruppen specialiserar sig inom tre affärsområden: bostad, kommer-
siellt och logistik, och har varit verksamma sedan 1981. Därav utvecklar och bygger de 
flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar. Företaget har kontor i 
Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg och säger sig fokusera på de 
mest expansiva marknaderna i Sverige (Wästbygg, 2015). Vår intervjuperson Magnus Ek 
arbetar som affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Sverige och är ansvarig för 
Hallandsregionen och Jönköping. Han berättar att bolaget Wästbygg Projektutveckling 
Sverige (hädanefter förkortat Wästbygg) är nytt sedan ett par år tillbaka och att de som 
arbetar med projektutveckling i bolaget har en stor inblick i hur markanvisningar och för-
värv av byggrätter går till.   
 
Ek anser att det i princip finns lika många sätt att tilldela mark som det finns kommuner. 
Alla kommuner har skilda förutsättningar och anpassar sitt system därefter. Vissa äger 
mycket egen mark och har stor kontroll över hur tätorterna växer, medan andra äger lite 
egen mark och främst arbetar med detaljplaner åt privata exploatörer.  
 
Till viss del tror Ek att kommunernas storlek och attraktivitet för exploatörer kan påverka 
deras sätt att arbeta med markanvisning. Han tar upp en mindre kommun som exempel 
och berättar att de har en öppen redovisning där exploatörer får anmäla sitt intresse och 
beskriva vad de vill bygga. Ansökningarna fanns sedan kvar tills kommunen beslutar hur 
det ville bebygga marken och tar kontakt med en exploatör som tidigare anmält sitt in-
tresse. Det här arbetssättet tror Ek fungerade bra för 10 eller 15 år sedan, då det inte var 
så många exploatörer som var intresserade av att bygga i kommunen. Idag är det däremot 
många intressenter vilket gör det svårare att använda denna typ av system.  
 

“Men nu tror jag att det är så många som uppvaktar kommunen att man blir tvungen att 
byta system och kanske gå mot tävlingar. Eller som en del kommuner jobbar med, vilket 

jag tycker är bra, något som heter prekvalificering. Att du skickar in kortfattat en beskriv-
ning av en projektidé, beskriver företaget, ekonomiska muskler, kapacitet att genomföra 

projektet och så väljer de ut tre, fyra eller fem aktörer som ritar ett fullt förslag”. 
 
Tillämpning av prekvalificering tror Ek blir mer resurseffektivt för fler aktörer. Han be-
rättar att större kommuner kan få uppemot 40 till 50 ansökningar till varje markanvis-
ning. Det blir enligt honom ett resursslöseri för involverade exploatörer, arkitekter och 
kommuner.  
Wästbygg har arbetat med projektutveckling sedan början av 2016 och har under denna 
period fått nio markanvisningar. Fördelningen av anvisningarna är fyra direktanvisningar 
och fem anbudsanvisningar. Trots att Wästbygg inte arbetat med projektutveckling under 
en längre period har Ek en klar uppfattning att det skett förändring av fördelningen mel-
lan anbuds- och direktanvisningar. 
 

“Jag tror att direktavvisningar blir mer och mer sällsynt och att det blir mer vanligt med 
anbud [...]. Det finns kommuner som tidigare inte haft någon klar markanvisningspolicy, de 
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har börjat prata om tävling nu för att de känner att det kan vara befogat [...].  
Så jag tror på mer tävling eller anbud och färre direktanvisningar.” 

 
Förändringen i kommunens sätt att hantera markanvisning de senaste åren tror Ek till 
viss del beror på konjunktur och högt tryck på bostadsmarknaden. Vidare förklarar Ek att 
han upplever att det krävs speciella projekt för att bli tilldelad direktanvisning idag. Det 
kan vara något som kommunen är i stort behov av, exempelvis ett patienthotell nära ett 
sjukhus eller en idrottshall. Av markanvisningsmetoderna så föredrar Ek direktanvisning 
och att han tror att det även är den allmänna uppfattningen inom branschen. Bolaget be-
höver då inte konkurrera med så många andra aktörer och kan rikta sina resurser på ett 
klokare sätt.  
 
Kommunen har alltid en indirekt eller direkt påverkan på om Wästbygg kan genomföra 
önskvärda projekt, enligt Ek. Om de kan uppfylla de krav eller önskemål som kommunen 
har är avgörande för att bli tilldelad en markanvisning. Typen av markanvisningsmetod 
som kommunen tillämpar har däremot inte påverkan på om Wästbygg väljer att ansöka 
om markanvisning eller inte. Det är istället det enskilda projektets förutsättningar, kom-
munens krav, ekonomiska faktorer och marknaden som avgör om det anses vara genom-
förbart eller inte. Inför markanvisningar så upprättar Wästbygg alltid en kalkyl och ge-
nomför utredningar. Kalkylen kan vara mindre omfattande och ta ett ta ett par timmar att 
upprätta i ett första stadie. Allteftersom mer information erhålls och mer tid läggs på kal-
kylen så krymper den stora risk som finns i den till en början. 
 
Wästbygg har möjlighet att standardisera bostadsbyggandet genom att tillämpa sitt kon-
cepthus. När koncepthuset används är det lättare att beräkna tid och kostnad för pro-
jektet. Ek tror att det kan ge besparing av tid under projekteringen och resurser i allmän-
het, men att de största fördelarna med koncepthus är ökad säkerhet i projektkalkylen.  
 
Ek anser att resursförbrukningen under exploateringsprocessens tidiga skede inte skiljer 
sig så mycket åt mellan de olika metoderna. Att läsa in sig på förutsättningar för projektet 
är det som tar mest tid. Det finns alltid någon osäkerhet som kräver både tid och arbets-
kraft att undersöka. Vid både direkt- och anbudsanvisning tror Ek att de lägger ner mest 
kapital på inhyrning av arkitekter. För att ha möjlighet att vinna markanvisningar krävs 
att bolaget utformar sin idé noga så att den kan förmedlas och säljas in till kommunen. 
Wästbygg har ingen uttalad syn på att satsa mycket resurser tidigt i exploateringsproces-
sen. Bolaget väljer dock att lägga mer resurser tidigt vid projekt som de verkligen vill 
vinna. Om de vinner markanvisningen kan det vara en fördel eftersom det sparar in re-
surser senare, men i de fall där anvisningen tilldelas en konkurrent har resurser lagts ner 
i onödan. Ek tror därför att det inte alltid är positivt att lägga ner mycket resurser tidigt. 
Det kan istället vara bättre att lägga ner resurserna senare när det finns mer information 
och en möjlighet att utveckla projektet i samråd med kommunen. 
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4.5 Sammanställning av empiri  

 Derome Skanska Kärnhem Wästbygg 

Marktilldelning under exploateringsprocessens tidiga skede 

Helhetsupplevelse av det 

kommunala markanvisnings-

systemet 

-Väldigt olika mel-
lan kommuner 
-Fungerande och 
rättvist system  

-Stor skillnad på 
vad kommuner stäl-
ler för krav  
-Systemet gör sin 
nytta  

-Systemet fungerar 
bra 
-God kommunikat-
ion och bra samar-
bete  

-Systemet är varie-
rande mellan kom-
muner 
-Skilda förutsätt-
ningar och anpass-
ningar 

Förändring i fördelning mel-

lan A.A och D.A 

Ser tydlig trend av 
mer A.A 

Mer tävlingar än ti-
digare  

Mer vanligt med 
tävlingsförfarande 

D.A mer sällsynt 
och vanligare med 
A.A  

Erfarenhet av prekvalificering  Ja Ja Ja Ja 

Uppfattning om prekvalifice-

ring  

-Tillämpas vid stora 
markområden 
-Sållar bort oseriösa 
aktörer tidigt 
-Påverkar inte De-
romes arbete speci-
ellt mycket  

-Bra angreppssätt 
avseende resurser 
kopplat till engage-
mang 
-Leder till mer kva-
litativa förslag i steg 
2 

-Bra metod att 
spara in tid och 
pengar för byggher-
rar när det finns 
många att konkur-
rera med på mark-
naden 

-Finns fördelar  
-Mer resurseffektivt 
för exploatör, arki-
tekt och kommun 

Byggherrarnas resursförbrukning  

Skillnader i resursförbruk-
ning mellan A.A och D.A  

-Större resursför-
brukning vid A.A 
-Kräver bättre pro-
dukt inför förslag 

-Vid D.A sker re-
sursförbrukning i 
mer jämnt flöde un-
der ständig dialog 
med kommun 
-Vid A.A mer resurs-
förbrukning inför 
anbud 

-Riskerar tävlings-
kostnader som man 
lagt ner inför A.A 
-Ändå inte säkert 
att man får D.A även 
om förslag lämnas 

-Skiljer sig inte så 
mycket mellan me-
toderna 

Mest resurskrävande aktivitet  -Arkitektarbete 
-Utredningsarbete 

-Arkitektarbete  
-Utredningsarbete  

-Arkitektarbete  -Arkitektarbete 

Produktutvecklingsprocessen vid byggprojekt  

Standardiserade produkter 

eller komponenter 

Ja, nyckelfärdiga 
hus 

Ja, Nya Hem - stan-
dardiserade kompo-
nenter 
Bo Klok - standardi-
serade byggsystem  

Ja, nyckelfärdiga bo-
städer 

Ja, koncepthus 

A.A = Anbudsanvisning  
D.A = Direktanvisning  

 

Tabell 1 - visar en sammanställning av insamlad empiri.  
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5. Analys 

5.1 Marktilldelning under exploateringsprocessens tidiga skede 

Under intervjuerna förmedlades en allmänt positiv inställning till kommunernas sätt att 
tilldela mark. Martler sa att systemet är rättvist och fungerar bra, och att det är lämpligt 
för att anpassa till respektive kommuns förutsättningar. Nordek framhåller att systemet i 
allmänhet fungerar bra och Liljenberg nämner markanvisningsmetodernas olika nyttor.  
 
Byggherrarna som intervjuades är överens om att den kommunala markanvisningen är 
av varierande slag mellan kommuner. Det innebär att lagen (SFS 2014:899) om riktlinjer 
för kommunala markanvisningar tillämpas på det sätt som sannolikt är syftet, då riktlinjer 
ska finnas men dess utformande inte är lagstadgat. Det är dessa riktlinjer, i form av villkor 
i markanvisningarna, som byggherrarna menar skiljer sig tydligt mellan kommuner. Lil-
jenberg tycker sig generellt se högre krav och tydligare plan för mark som är belägen 
stadsnära än mark belägen på landsbygden. Martler är inne på ett liknande spår och me-
nar att större kommuner tillämpar mer anbudsanvisningar än mindre kommuner, just för 
att attraktiva större kommuner har många byggherrar att välja emellan och har en mer 
genomarbetad vision med sina markområden.  
 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna uppgav att det inte valde bort kommuner på 
grund av den markanvisningsmetod som tillämpas. Martler från Derome var den ende 
som sa att de ibland väljer bort kommuner på grund av metod, och då främst de som till-
lämpar tävling genom högsta pris. Derome ser större risker med den metoden då det blir 
mindre marginaler i projektet. Övriga respondenter talade om att det främst är projektens 
kriterier och förutsättningar som påverkar beslutet att ansöka om markanvisning. De för-
litar sig bland annat på kalkyler, marknadsanalyser och kommunernas krav. Viktigt att 
påpeka är att även Derome tar hänsyn till de enskilda kraven hos varje projekt och är med 
i markanvisningar oavsett metod om det är ett projekt de verkligen tror på. Men generellt 
har de en mer restriktiv inställning till tävling genom högsta pris.  

5.1.1 Fördelning av markanvisningsmetoder 

Under intervjuerna kunde byggherrarna uppskatta sin fördelning mellan de två markan-
visningsmetoderna. Tabell 2 nedan visar fördelningen mellan metoderna av den mark 
byggherrarna blivit tilldelade. Dock ska tydliggöras att uppskattningen av fördelningen 
inte gäller exakt samma förutsättningar i tidsaspekt och omständigheter. Derome och 
Skanskas uppskattningar var av personlig uppfattning från egen erfarenhet i de “nutida” 
marktilldelningarna. Kärnhem baserade fördelningen på statistik från de byggrätter som 
de blivit tilldelade men som ännu inte är slutförda. Uppskattningen från Wästbygg base-
ras på statistik över antalet markanvisningar som de blivit tilldelade sedan början av 2016 
fram till idag.  
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  Direktanvisning Anbudsanvisning 

Derome 40% 60% 

Skanska 50% 50% 

Kärnhem 21% 79% 

Wästbygg 44% 56% 

Tabell 2: Tabell över intervjuade byggherrarnas fördelning mellan markanvisningsmetoder. 

 

Synsättet på fördelningen av markanvisningsmetod kan grunda sig i hur byggherrarna 
arbetar med sökandet av byggbar mark till nya projekt. Nordek berättar att när Kärnhem 
söker mark anmäler de sitt intresse på kommunernas hemsidor och får sedan information 
om det kommer ut en tävling. De andra byggherrarna anmäler sig också till intressanta 
kommuner, men uppvaktar dessutom aktivt kommuner och ger förslag när de identifierat 
intressant mark som de vill bebygga. Strategin som byggherrarna använder sig av när de 
söker mark kan vara en förklaring till skillnaden dem emellan. Kärnhem med mindre an-
del direktanvisningar gentemot anbudsanvisningar skiljer sig mot de andra som har en 
högre andel direktanvisningar i sina portföljer. 
 
Trots att Derome, Skanska och Wästbygg har mer direktansvisningar så är alla respon-
denter ense om att direktanvisningar har minskat över tid och att anbudsanvisningar blir 
mer vanligt, se tabell 1. En del av förklaringen till att kommunerna frångår direktanvis-
ningar kan enligt respondenterna vara en rådande högkonjunktur. Nordek anser att den 
heta marknaden är en av orsakerna till att tävlingsförfarande blir allt mer vanligt. Ek in-
stämmer med att det finns ett högt tryck på marknaden och tillägger att det nu finns fler 
aktörer som konkurrerar än tidigare. Martler tror att ökningen av anbudsanvisningar be-
ror på att kommunerna uppfattar behovet och efterfrågan som finns på marknaden, vilket 
påverkar det höga trycket på nybyggnation.  

5.1.2 Prekvalificering  

Vid diskussioner om anbudsanvisning så lyfter respondenterna fram tävlingsförfarande 
med prekvalificering. Sättet som de framhåller metoden prekvalificering stämmer bra 
överens och ger en benämning på Caesars et al. (2013) förklaring av en anbudsanvisning 
som sker i två steg. Prekvalificering har självmant tagits upp av tre respondenter vid in-
tervjun som ett bra angreppssätt vid markanvisning. Fördelarna som nämndes var bland 
annat bättre förutsättningar för att lägga sitt engagemang på rätt saker, lämna förslag med 
kvalité och att det kan spara resurser för både byggherre (exploatör), arkitekt och kom-
mun, se tabell 1. Det ger tecken på att prekvalificering är en metod som skapar förutsätt-
ningar för ökad effektivitet och förenkling i exploateringsprocessens tidiga skede. Trots 
att det blir ytterligare en aktivitet för byggherren som måste lämna en anmälan så bekräf-
tar ovanstående fördelar Brownings (2003) teori att fler aktiviteter i en process kan leda 
till ökad effektivitet. Byggherrarna kan alltså fokusera på de projekt de har blivit utvalda 
till och konkurrera med färre parter. Det skapar incitament till att rikta sina resurser mot 
projekt de har större chans att bli tilldelade. Baserat på fördelarna ovan kan prekvalifice-
ring vara en bra metod för kommunerna att tillämpa i bredare omfattning eftersom bygg-
herrarna upplever att det kan ge en mer effektiv process med minskad resursförbrukning.  
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Dock går det att urskilja en viss skillnad i respondenternas syn på prekvalificering, tre av 
dem är väldigt positiva och ser gärna mer prekvalificeringar. Den respondent som inte tog 
upp prekvalificering själv var Martler. När han fick frågan om prekvalificering så berät-
tade han att det inte är ett moment som påverkar Derome speciellt mycket eftersom de 
oftast lyckats prekvalificera sig. Han såg framförallt prekvalificering som ett sätt för kom-
munen att sålla bort oseriösa aktörer och de aktörer som inte har tillräckligt med resurser 
för att genomföra projektet. Intervjuerna ger inget tydligt svar på varför Martler ser lite 
annorlunda på prekvalificering än de andra. Det kan antas bero på skillnader i arbetssätt 
mellan byggherrarna, vilka kommuner de är verksamma i eller hur ofta de har deltagit i 
tävlingsförfarande med prekvalificering.  

5.2 Byggherrarnas resursförbrukning  

5.2.1 Fuzzy Front End - Initiering 

Flera av intervjupersonerna säger sig inte lägga ner några stora mängder resurser i den 
initiala delen, enligt Markham et al. (2010) kallad Fuzzy Front End, då de finner intresse 
för projektet. Tre av fyra respondenter menar att de känner marknaden väl och med hjälp 
av erfarenhet av verksamhetsorterna, framarbetade nyckeltal och andra avgörande para-
metrar kan göra en snabb bedömning genom en kalkyl och analys om projektet är av in-
tresse. Däremot ger Ek indikation till en något mer omfattande bedömning initialt. Indi-
kationen bygger på att de kan göra en mindre omfattande kalkyl på ett par timmar till-
sammans med hans uttalande om att de ofta lägger ner förhållandevis mycket resurser i 
början eftersom de inte verkat i branschen så länge.  
 
De initiala delarna är enligt Cooper (1997) och Khurana och Rosenthal (1998) betydelse-
fulla då det formar förutsättningarna till idén och förser den med information. Den inle-
dande bedömningen ligger till grund när de beslutsfattande personerna i organisationen 
ska bestämma om de ska gå vidare med idén och lägga ytterligare resurser för att få mar-
ken tilldelad. Enligt Martler är dessa beslutsfattande personer Deromes VD och styrelse 
vilket ger dem rollen som gatekeeper inom det egna företaget. Accepteras idén om att gå 
vidare med markanvisningen innebär det att organisationen får tillgång till resurser som 
behövs för att ta fram förslaget till anbuds- eller direktanvisning om mark. Även det stäm-
mer överens med beskrivningen att gatekeepern har den avgörande beslutsfattande rol-
len om tillgång till de resurser som projektet behöver för att få en framtid (Markham et 
al., 2010). Det innebär att de projekt som de beslutsfattande gatekeepers godkänner tar 
sig över Valley of Death (Markham et al., 2010). Byggprojektet går därefter in i den fas 
som av Cohen och Levinthal (1990) och Reid och de Brentani (2004) benämner som pro-
duktutveckling och satsar resurser för att tilldelas marken.  

5.2.2 Skillnad mellan direkt- och anbudsanvisning  

Caesars (2015) påstående om att byggherrar vid anbudsanvisning ofta lägger ner bety-
dande resurser innan markanvisningen sker gav uppfattningen att det skulle finnas en 
upplevd skillnad mellan resursförbrukningen kopplat till de olika metoderna. Nordek och 
Ek anser att det inte är någon större skillnad i resursförbrukningen mellan dem, medan 
de andra två respondenterna menar att det krävs mer resurser inför anbudsanvisningar, 
se tabell 1.  
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Liljenberg och Martler menar att direktanvisningar generellt sker med en successiv dialog 
och överenskommen vision. Det innebär indirekt att resurserna blir mer utspridda under 
exploateringsprocessens tidiga skede. Vid anbudsanvisning läggs mer resurser ner tidigt 
för att granska kommunens villkor och ta fram ett mer genomarbetat anbudsförslag. 
Martler uttalar sig ordagrant att resursförbrukningen generellt blir större inför anbud-
sanvisning än direktanvisning, just för att det kräver en bättre produkt för att få tilldel-
ningen. Både Liljenberg och Martler menar att det resulterar i en mer seriös produkt tidigt 
och att det är fördelaktigt vid ett senare skede om de får tilldelningen. Däremot säger de 
att det skiljer sig mellan projekt och att det i grunden handlar om att förvissa sig om vilka 
projekt de ser möjlighet i.  
 
Det faktum att det inte går att urskilja en tydlig skillnad mellan metoderna kan dels bero 
på att det är för få byggherrar som har intervjuats för att se ett tydligt samband. Det finns 
inte heller en tydlig ram för hur markanvisningen går till enligt Kalbro (2007). Både di-
rekt- och anbudsanvisningar kan genomföras på flera olika sätt och det gör det förmodli-
gen svårt för byggherrarna att koppla resursförbrukningen till de specifika metoderna.  
Ytterligare en faktor som gör det svårt att definiera resursförbrukningen är att det var 
problematiskt för byggherrarna att skilja de olika resurserna åt. Tid, kostnad och finansi-
ellt kapital går in i varandra, exempelvis hör ökad arbetskraft ihop med att mer tid och 
pengar förbrukas, och vice versa. 

5.2.3 Incitament för resursförbrukning 

Genom intervjuerna kan vi konstatera att samtliga byggherrar initialt i projektprocessen 
hanterar sina resurser med försiktighet. De behöver incitament och/eller säkerhet för att 
vilja satsa resurser i projektet. Liljenberg framhåller en typ av incitament genom känslan 
av större säkerhet efter beslut om markanvisning. Genom markanvisning så blir Skanska 
beredd att koppla in mer resurser, bland annat genom inhyrning av externa konsulter. Det 
stämmer överens med Caesar (2015) och Kalbros (2007) påstående om att markanvis-
ningens ensamrätt skapar incitament för byggherren att satsa resurser. Ek är inne på ett 
liknande spår och framhåller att incitamenten ökar när de har mer information att tillgå 
och kan utveckla projekt i samråd med kommunen. Informationen och dialogen torde in-
nebära att de känner mer säkerhet. 
 
Nordek säger att det finns osäkerhet med både anbuds- och direktanvisning, eftersom de 
antingen kan förlora tävlingen eller få avslag på sitt förslag. Kommunerna har det som 
Markham et al. (2010) benämner som gatekeeper-rollen eftersom de har makten över 
projektets framtid och bestämmer vilken byggherre som tilldelas marken. Byggherrarna 
lägger  ner resurser inför marktilldelningen som de inte får tillbaka vilket enligt Dixit 
(1992) innebär sunk costs. Detta minskar deras incitament att vilja satsa resurser tidigt 
innan de upplever viss grad av säkerhet i projektet. Nordeks uttalade osäkerhet stämmer 
väl med Caesars (2015) konstaterade om att det är en ekonomisk risk för byggherrarna 
att gå in och satsa resurser på planering och utredningar tidigt inför projekt. Därför är det 
alltid en avvägning för byggherrarna för hur tidigt och hur mycket de ska satsa av sina 
resurser.  
  
Martler från Derome menar att det kan finnas fördelar med att tidigt satsa resurser på 
utredningsarbete för att öka sin försäkran om att projektet är stabilt och går enligt plan. 
Enligt Yanine et al. (2016) kan säkerhet och komplexitet som uppkommer i ett företag 



 

 

 

 
35 

bemötas på ett bättre sätt om resurserna hanteras och kontrolleras effektivt. I Deromes 
fall skulle det i så fall betyda att de tidigt kan upptäcka oväntade överraskningar och han-
tera dem med mindre komplikationer än om de upptäckt dem senare. Det får däremot 
motsatt verkan om det under projektets gång skulle visa sig att projektet inte blir av och 
resurserna är satsade i onödan och blir sunk costs.  

5.2.4 Kostnadslåsning 

Vid ett projekt kan kommunerna ställa krav på byggnadens design, materialval, tillverk-
ningssätt och egenskaper. Enligt Kaplan och Cooper (1997) och Ax et al. (2012) låser 
dessa faktorer kostnader till projektet och kommunernas krav får på så vis en effekt på 
den framtida tillverkningskostnaden. I vissa fall fastställs kraven tidigt och därmed låses 
också kostnaderna därefter. Det kan förklara varför flera av respondenterna anser att det 
är viktigt att komma in i processen i ett tidigt skede och på så sätt ha möjlighet att påverka 
de krav som kommunen ställer på projektet. Nordek berättade att när de inte finns någon 
detaljplan framtagen så får de möjlighet att föra en byggherredialog med kommunen. Ek 
framhåller att de gärna vill utveckla projekt i samråd med kommunerna och Martler be-
rättar att när de kommer in tidigt i en direktanvisning så finns det goda möjligheter att 
påverka projektet. Martler menar att när de inte tävlar och det generellt inte finns lika 
mycket krav som vid en anbudsanvisning så kan de styra och ha inverkan på kommunen. 
Påståendena stämmer väl överens med Kalbro och Lindgrens (2010) påverkandekurva 
som visar att när byggherren kommer in tidigt i processen av ett projekt, så har denne 
generellt mer inflytande projektets ekonomi. När byggherrarna för en öppen dialog med 
kommunen och har inflytande på projektets ekonomi så finns möjligheten att påverka 
projektets tillverkningskostnader.  
  
Kostnadslåsning ger som Ax et al. (2012) och Phillips och Srivastava (1993) nämnt bättre 
förutsättningar för att styra och kontrollera framtida resurser. Dessutom ger det en mer 
förutsägbar process då det ökar klarheten i de aktiviteter som ska utföras under byggnat-
ionen. Ovan nämnda fördelar kan vara anledningen till att byggherrarna gärna är med 
tidigt och låser sina kostnader i projektet. Å andra sidan innebär det onödig resursför-
brukning, så kallade sunk costs (Dixit, 1992) om projektet inte genomförs. De resurser 
och det engagemang som byggherrarna lagt ner är utförda i onödan, och kan inte fås till-
baka, vilket då blir baksidan av att satsa mycket resurser och låsa framtida kostnader ti-
digt.  

5.3 Produktutvecklingsprocessen vid byggprojekt  

5.3.1 Effektivisering av processen 

Processens design, det vill säga upplägget på aktiviteterna har enligt (Browning & 
Eppinger, 2002) inverkan på dess effektivitet. Vid ett byggprojekt kan processen enligt 
Slack et al. (2016) vara mer eller mindre standardiserad. Byggherrarna som intervjuats 
arbetar alla med någon form av standardiserade husmodeller (se tabell 1) och ser fördelar 
med det arbetssättet. Skanska och Derome lyfter fram att deras standardiserade produk-
ter leder till mindre resursförbrukning av både tid och pengar och det gör enligt Slack et 
al. (2016) processen mer effektiv. Liljenberg berättar att den här typen av produkter har 
ett mer standardiserat förberedelsearbete och varar kortare tid än mer unika projekt. Det 
uttalandet stödjer teorin Slack et al. (2016) har om att projektets varaktighet är starkt 
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kopplat till upplägget för aktiviteterna. Ett standardiserat projekt ger generellt inte lika 
mycket pengar som ett mer unikt projekt, menar Liljenberg, men vinningen i tid ger andra 
fördelar. Det kapital som har lagts in i ett projekt är som nämnt av Archer och Ghasemza-
deh (1999) uppbundet tills dess att projektet ger avkastning. Vid standardisering blir om-
sättningshastigheten högre eftersom kapitalet inte är uppbundet lika länge som vid mer 
unika projekt. Det ger enligt Liljenberg byggherrarna möjlighet att återinvestera oftare. 
Så trots att de mer standardiserade projekten inte ger lika mycket pengar var för sig, kan 
sparandet av tid och möjligheten till fler återinvesteringar vara incitament för att bygg-
herrarna ska satsa på standardiserade produkter i den mån det är möjligt. 
 
Resultaten byggherrarna ser av att använda sig av standardisering stämmer väl överens 
med de karaktärsdrag som Hayes och Wheelwright (1979) ställt upp i samband med sin 
produkt- process-matris. De mer unika projekten, där en helt ny byggnad utformas, har 
högre omkostnader, tar längre tid och genererar oftast mer ekonomiskt. I de fall där stan-
dardiserade husmodeller används kan byggherren genomföra fler projekt under samma 
tid och till lägre kostnader. Däremot har de mer standardiserade projekten precis som 
Hayes och Wheelwright (1979) nämner lite variation. Enligt respondenterna hyrs arki-
tekterna i det fallet främst in för att utforma fasader, anpassa och placera huset efter om-
givningarna samt utforma kompletterande gemensamma byggnader. 
 
Arkitektarbeten upplevs av samtliga respondenter vara den största resursåtgången under 
exploateringsprocessens tidiga skede, se tabell 1. Enligt Page (1993) är utveckling av pro-
dukten det mest tidskrävande momentet och det blir därför förklarligt att arkitektens ar-
bete är det som är bland det mest omfattande. När standardiserade husmodeller används 
behöver byggherrarna inte anlita arkitekter för att utforma ett nytt hus och i enlighet med 
Hölttä-Otto och Magee (2006) krävs det inte lika mycket personal som vid mer anpassade 
produkter. Byggherrarna anser att besparingen av arkitektarbete är standardiseringens 
främsta fördel då minskad arbetskraft till designarbete också reducerar tid och kostnader. 
Ytterligare fördelar med standardiserade husmodeller är enligt Ek och Nordek att det 
finns möjlighet att förfina produkten, öka förutsägbarheten samt erhålla mer lätträknade 
och säkrare kalkyler. Flera egenskaper som design, material och tillverkningssätt är be-
stämda på förhand och automatiskt låser de framtida tillverkningskostnaderna tidigt i 
processen, en form av kostnadslåsning i enlighet med Ax et al. (2012). Eftersom resurser 
bör fördelas till de projekt som är mest lönsamma för att maximera förtjänsten (Schlapp, 
Oraipoulos & Mak, 2014) blir kalkylen ett viktigt verktyg när byggherrarna ska identifiera 
de projekt som är värda att satsa på.   
 
Sammanfattningsvis upplever alltså byggherrarna att standardisering ger en ökad effek-
tivitet och förutsägbarhet genom bland annat mindre omfattande arkitektarbeten och 
möjligheten att genomföra liknande projekt. Ökad effektivitet och förutsägbarhet kan en-
ligt Browning (2003) förbättra en process. Av det skälet är det inte förvånande att alla 
respondenter uppger att de arbetar med någon form av standardisering och att de har en 
positiv inställning till den arbetsformen. Sparandet av resurser, förenkling av kalkylar-
bete och bättre förutsättningar att möta efterfrågan på bostäder överlag, kan tillsammans 
anses vara några av de anledningar till att respondenterna är positiva till standardise-
ring/gärna arbetar med standardiserade husmodeller.  
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6. Slutsats 

Enligt denna studie har de tillfrågade byggherrarna generellt en positiv inställning till sy-
stemet för kommunal marktilldelning. De framhöll att systemet var fungerande, rättvist 
och anpassat efter kommunernas förutsättningar. Det framkom också att markanvis-
ningen fungerar olika mellan kommuner och byggherrarna ser en tydlig trend att anbud-
sanvisningar ökar och att direktanvisningar minskar. Förändringen tror de beror på 
konjunkturen och en het marknad med fler aktörer i branschen. Ökningen speglade också 
fördelningen över hur byggherrarna hade tilldelats sina marker, där anbudsanvisning ut-
gjorde 50-79% av deras totala markbestånd erhållna via kommuner.  
 
Oavsett vilken markanvisningsmetod som kommunen tillämpar så finns det alltid en osä-
kerhet eftersom kommunen har rollen som gatekeeper. För att minska osäkerheten och 
ha större möjlighet att påverka projektet och dess resursåtgång ser byggherrarna förde-
lar med att komma in tidigt i processen. Däremot är det en balansgång mellan hur 
mycket resurser de ska satsa eftersom det alltid finns risk för sunk costs om de inte till-
delas marken eller om projektet inte är genomförbart. 
 
Kommunernas inverkan på byggherrarnas resursförbrukning under exploate-
ringsprocessens tidiga skede har inte kunnat fastställas bero på vilken markanvis-
ningsmetod som tillämpas. Byggherrarna anser att det främst är kommunens krav, 
projektets förutsättningar och hur tidigt de kommer in i processen som inverkar på 
hur stor resursförbrukningen blir. Därför kan vi inte heller utifrån studiens resultat dra 
en generell slutsats att anbudsanvisning leder till mer resursförbrukning än direktanvis-
ning. Det finns dock en tendens till att det skulle kunna vara så i och med att hälften av 
respondenterna ansåg det. Det begränsade antalet intervjuer gör att vi är försiktiga med 
att dra slutsatser om sambandet.  
 
Arkitektarbetet är oavsett markanvisningsmetod den aktivitet som byggherrarna säger 
sig lägga ner mest resurser på under exploateringsprocessens tidiga skede. Standardise-
rade produkter har gjort byggherrarnas process mer effektiv och mindre resurs-
förbrukande eftersom det bland annat minskar arkitektens arbete. Inför markanvisning 
och vidare i exploateringsprocessens tidiga skede så innebär standardiserade husmo-
deller reducerad resursförbrukning i förberedelse- och utformningsarbetet på grund av 
att flera parametrar redan är bestämda. Det ger i sin tur en mer förutsägbar process och 
säkrare kalkyler. 
 
Vid ett tillfälle under studiens informationssökande så berördes anbudsanvisning i två 
steg. Samtliga intervjuade byggherrar hade erfarenhet av metoden och benämnde den 
som prekvalificering. Majoriteten är positiv till prekvalificering eftersom det kan ge 
en effektivare process där mindre resurser förbrukas. De berättar att de får något 
större säkerhet och incitament till att lägga ner resurser om de tar sig vidare. Skulle de 
inte lyckas prekvalificera sig blir fördelen att de oftast inte lagt ner lika mycket resurser 
som vid “vanlig” anbudsanvisning.  
 
Uppsatsen visar bland annat hur byggherrar upplever den kommunala marktilldelningen 
och kan därav ge kommuner en ökad förståelse för byggherrens perspektiv. Den kan även 
vara av intresse för andra byggherrar (för exempelvis benchmarking) och övriga intres-
senter som vill förstå sig på branschen och exploateringsprocessen. 
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6.1 Egna reflektioner  

Hur mycket resurser som byggherrarna lägger ner andelsmässigt under olika skeden i 
exploateringsprocessen har inte definierats i uppsatsen. Det framkom dock tydligt att re-
sursförbrukningen skiljer sig mycket från projekt till projekt. Det är många faktorer som 
inverkar på resursförbrukningen och i byggbranschens komplexa miljö är det svårt att 
hänvisa resurserna till en specifik faktor. Det tror vi kan vara orsaken till att vi inte kan 
fastställa hur kommunernas markanvisningsmetod påverkar byggherrens resursförbruk-
ning. Vi har däremot uppfattat att i och med att projekten skiljer sig åt så har olika faktorer 
varierande utfall på resursförbrukningen.  
  

Faktorerna som ger det varierade utfallet i resursförbrukningen kan vara på grund av 
projektets unikhet eller standardisering, hur tidigt byggherren kommer in i processen och 
hur mycket kommunen involverar dem. Dessutom kan förundersökningarnas utfall gene-
rera till oförutsedda resursutlägg som byggherren inte räknat med.   
  

Vi tror att anledningen till byggherrarnas positiva inställning till standardisering beror på 
att kommunernas skilda arbetssätt och att det är deras sätt att förenkla och hitta rutin i 
sina egna processer även om förutsättningarna mellan varje projekt skiljer sig. Som vi ser 
det så har byggherrarna hittat vägar att effektivisera sitt arbetssätt genom standardise-
ringens fördelar. Deras positiva inställning till prekvalificering hör också ihop med 
ovanstående, eftersom de kan tjäna in resurser på det. Det som uppsatsen visar är att vi 
kan se tendenser till viljan att effektivisera exploateringsprocessen, på ett sätt som är för-
delaktigt för både byggherre och kommun.  
 

6.2 Fortsatt forskning 

Ytterligare fördjupning eller forskning inom det företagsekonomiska området är att stu-
dera resursförbrukningen under exploateringsprocessens senare skede (byggnationen). 
Det är också möjligt att studera vad det innebär att en markanvisning är en option. 
 
En annan idé är att studera hur den motsatta parten, kommunen, ställer sig till det befors-
kade området. Det hade varit intressant att undersöka kommunernas ståndpunkter och 
åsikter om sättet de marktilldelar. Förslag på fokus är markanvisningsmetoderna, krav 
och villkor. Möjligheten att se vad kommunerna lägger mest resurser på under exploate-
ringsprocessens tidiga skede och om deras uppfattning stämmer överens med byggher-
rarnas hade varit värt att undersöka vidare. Jämförelsen mellan kommunernas och bygg-
herrarnas ståndpunkter och åsikter är också en idé till fördjupade studier, för att se vad 
de upplever lika och olika inom marktilldelning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

 

 

 

Inledande text i rutan fick respondenterna ta del av inför intervjutillfället. Intervjufrågor följer på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om att vissa begrepp kan tolkas och användas på olika sätt inom branschen. För att un-

derlätta inför intervjun och minska risken för missförstånd kommer här en kort presentation över hur 

vi har avgränsat oss och definierat vissa begrepp i vår uppsats. 

 

Exploateringsprocessen och dess två faser 

Exploateringsprocessen sker från dess att det finns en idé och initiativ till ett byggprojekt tills dess att 

bebyggelsen är färdigställd. Det innebär att en bit mark förädlas och ofta att marknadsvärdet på mar-

ken höjs. Exploateringsprocessen kan delas in i två faser. Den första, exploateringsprocessens tidiga 

skede, sker fram till bygglov godkänns och byggstart kan sättas igång. Den andra fasen är själva bygg-

nationen och fortgår tills att byggnaden är färdigställd. 

OBS! Det är exploateringsprocessens tidiga skede som vi kommer ha fokus på. 

 

Resurser 

När vi talar om resurser menar vi främst tid, kapital och arbetskraft. 

 

Anbudsanvisning 

Anbudsanvisning innebär att ett antal byggherrar ska jämföras. Den mest lämpade väljs efter valda kri-

terier, vanligen till högstbjudande eller efter andra parametrar såsom bäst presenterad bebyggelseut-

formning. Här inkluderas också den metod som ofta kallas för tävlingsförfarande. 

 

Direktanvisning 

Markanvisning sker utan någon uttrycklig jämförelse mellan byggherrar. Till exempel kan det vara när 

byggherren själv söker upp kommunen och utformar ett förslag för ett visst område, eller när kommu-

nen kontaktar byggherren direkt med förslag om markanvisning. 
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Intervjufrågor  
 

● Är det okej för dig att vi spelar in intervjun?  
 
Marktilldelning under exploateringsprocessens tidiga skede  
 
1. Vad har du för inblick och medverkan i den kommunala marktilldelningen som sker för ert bolag?  
 
2. Hur upplever ni att systemet för kommunal markanvisning fungerar i allmänhet?  
 
3. Hur ser fördelningen ut mellan direktanvisning och anbudsanvisning av den kommunala mark som ert 
bolag har tilldelats?  
 
4. Upplever ni att det skett en förändring av fördelningen mellan anbuds- och direktanvisning av kommu-
nal mark?  
 
5. Föredrar ni någon av metoderna och varför?  
 
6. Upplever ni att ni förlorar många av de kommunala marktilldelningar som ni ansöker om?  
 
7. Väljer ni bort att ansöka om mark i vissa kommuner på grund av den markanvisningsmetod de tilläm-
par?  
 
8. På vilket sätt påverkar kommunerna i allmänhet er möjlighet att genomföra de projekt som ni vill?  
 
Produktutvecklingsprocessen vid byggprojekt 
 
9. I vilken omfattning gör ni utredningsarbete till markanvisningar som ni sedan inser inte är värda att 
satsa på?  
a) Finns det någon återkommande betydande faktor eller tröghet som gör att det inte är genomförbart?  
b) Upplever ni att det är någon skillnad vid direkt- eller anbudsanvisning?  
 
10. Har ni några fasta rutiner eller standardiserade aktiviteter under exploateringsprocessens tidiga ske-
den för att förenkla arbetet?  
 
11. Om ni har nyckelfärdiga hus eller annan typ av standardisering, har det någon påverkan på förberedel-
searbetet inför markanvisning?  
 
Byggherrarnas resursförbrukning 
 
12. Vid anbudsanvisning  
a) Vad lägger ni ner mest tid på under exploateringsprocessens tidiga skede?  
b) Vad lägger ni ner mest kapital på under exploateringsprocessen tidiga skede?  
c) Vad lägger ni ner mest arbetskraft på under exploateringsprocessen tidiga skede?  
 
13. Vid direktanvisning 
a) Vad lägger ni ner mest tid på under exploateringsprocessens tidiga skede?  
b) Vad lägger ni ner mest kapital på under exploateringsprocessen tidiga skede?  
c) Vad lägger ni ner mest arbetskraft på under exploateringsprocessen tidiga skede?  
 
14. Vad är er generella uppfattning om resursförbrukningen för respektive markanvisningsmetod? (förde-
lar/nackdelar)  
 
15. a) Finns det någon fördel med att lägga ner mer resurser tidigt i exploateringsprocessen?  
b) Kan det innebära mindre resursförbrukning senare?  
c) Har ni någon generell syn i bolaget om att minimera resurser eller satsa mycket resurser tidigt i exploa-
teringsprocessen?  
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