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IRONI ... av gr. eironei'a, förställning, låtsad okunnighet, 
ironi, avledn. av eiron, hycklare, ... 
1) filos. om den av Sokrates vid filosofiska diskussioner 
använda metoden att under låtsad okunnighet skenbart 
ansluta sig till motpartens meningar men genom försåtliga 
frågor visa upp de orimliga konsekvenser vartill de leda; i 
synnerhet i unr. den sokratiska ironien... 

2) (grövre eller finare, mer eller mindre genomskinligt) tadel 
eller klander av person eller sak eller förnekande eller 
underkännande av ett påstående eller av ngts värde o.d. i 
ordalag som äro ... erkännande eller berömmande ... och alltså 
säga motsatsen till vad man menar; vid tal ofta med yttrandets 
värkliga innebörd ... förtydligad eller understruken medelst 
tonfall, åtbörd(er) eller minspel; ofta även om enbart genom 
tonfall, åtbörder eller minspel uttryckt, förstucken kritik ... 

3) [jfr fr. l'ironie du sorti] om det förhållandet att en strävan 
leder till ett resultat rakt motsatt det avsedda eller att en 
händelseutveckling tager ett helt annat förlopp än man trott 
sig hava skäl att vänta eller om annat snarlikt 
motsatsförhållande som gör att det ser ut, som om en högre 
makt eller ödet eller slumpen fann sitt nöje i att gäcka och 
korsa mänskliga beräkningar och planer; i synnerhet i uttr. 
ödets, historiens, händelsernas ironi o.d. 

Ordbok över svenska språket utgiven av 
Svenska Akademien, Trettonde bandet, 
Lund, 1935 
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Förord 

Ironi kommer av den grekiska glosan "eironei'a" som betyder "förställning". 
Ironi är enligt Svensk Ordbok (1986) ett "skenbart uttryck för uppskattning 
som i verkligheten innebär kritik eller hån". I överförd bemärkelse betecknar 
emellertid ironi en "överraskande, oberäknelig händelseutveckling". 

Talesättet "historiens ironi" ansluter betydelsemässigt till den överförda 
meningen och har kommit att beteckna händelser eller tillstånd, som är raka 
motsatsen till det som kunde förväntas eller var avsett. Det är en sådan 
historiens ironi som är föremålet för denna studie. Ironin visar sig i den 
svenska mark- och bostadspolitiken. 

I december 1974 beslöt riksdagen att statliga bostadslån endast skulle 
beviljas till den som tänkte bygga bostäder på mark som erhållits av 
kommunen. Förslaget kom från den socialdemokratiska regeringen men 
fick efter skärmytslingar i riksdagen stöd även av vpk, centern och 
folkpartiet. Avsikten var att göra kommunerna till ensamma köpare av 
bostadsmark, stärka deras inflytande över samhällsplaneringen samt pressa 
priserna på bostadsmark och därmed bostäder. Man ville hindra byggfirmor 
att köpa upp mark och utnyttja den byggrätt som följer av äganderätten, 
vilket ansågs konkurrenshämmande och prisdrivande. Politiskt var udden 
riktad mot den enskilda äganderätten, ty reformen kan ses som ett led i 
socialdemokratins maktpolitiska strategi att successivt stärka det 
offentligas - i detta fall kommunernas - grepp om bostadsbyggande och 
bostadsmark. Denna strävan har inte bara varit funktionssocialistisk, som 
många tror. Socialdemokraterna har på riksnivån också eftersträvat samhäl-
leligt ägande, vilket manifesterat sig i uppbyggandet av de kommunala 
allmännyttiga bostadsföretagen, programmet för statliga lån till kommunal 
tomträttsupplåtelse 1965, låneprogrammet för kommunala markförvärv 
1967, lagen om kommunal förköpsrätt 1968 och stärkt 
expropriationslagstiftning 1971-72. På grund av det statliga 
bostadslånesystemets konstruktion förväntades allmänt att allt bo-
stadsbyggande i Sverige i framtiden skulle komma att ske på mark, som 
gått genom kommunens hand. 

Resultatet drygt 15 år senare var emellertid ironiskt. Det byggdes mindre 
på kommunförmedlad mark 1990 än före 1974. Detta berodde inte på att det 
totala bostadsbyggandet minskat; det var andelen 
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bostadsbyggande på kommunförmedlad mark i förhållande till det totala 
bostadsbyggandet som minskat. Det berodde heller inte på att byggarna i 
större utsträckning tog privata lån. Andelen bostäder som uppfördes med 
statliga lån var större 1990 än 1974. Utfallet väcker undran. Vad är det 
egentligen som har hänt när reformen genomförts? Hur skall det egenartade 
resultatet förklaras? Är det fråga om en äkta eller en skenbar historisk ironi? 
Detta är ett par av huvudfrågorna i föreliggande arbete. Svaret gömmer sig 
delvis i fenomenet "undantag som regel". Regeln har förvandlats till undantag 
och undantaget har blivit regel. 

En rad personer och institutioner har bidragit till att studien kommit till stånd 
och kunnat föras i hamn. Stefan Björklund, Sverker Gustavsson, Axel 
Hadenius, Leif Lewin, Tommy Möller och Bo Månson, alla kolleger vid 
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, har läst och kommenterat delar av 
framställningen. Min rumsgranne i Skytteanum, Barry Holmström, har delat 
med sig av sina djupgående insikter i markpolitiska styrsystem och 
styrfilosofier, framför allt i samband med en ytterst närgången penetrering av 
slutmanuskriptet. Sven Eliaeson har biträtt med litteratursökning, viss 
materialinsamling samt underfundiga meddelanden "avlossade från stigbygeln 
". Michael Nydén, Jonas Vedung och Göran Blomberg har oegennyttigt stått 
mig bi när det gällt att lösa datorproblem. Laila Grandin har varit behjälplig 
med vardagliga projektbestyr. 

Per-Olov Almqvist har låtit mig ta del av förarbeten till en planerad studie av 
mark- och konkurrensvillkoren. Annika Lindell, som tog emot stafettpinnen av 
Almqvist, har låtit mig använda enkätmaterialet. En rad personer på 
Bostadsstyrelsen i Stockholm, numera Boverket i Karlskrona, inom Stockholms 
stad och Umeå och Uppsala kommuner samt i bostadsbranschen i övrigt har 
välvilligt ställt upp för intervjuer och samtal samt hjälpt till att skaffa fram 
underlagsmaterial; namnen på dessa personer finns förtecknade under Intervjuer 
i referenslistan. Bengt Hjelm, administrativ direktör vid Stockholms fastighets-
kontor, har försett mig med dokument från sitt revir. Tom Miller, Sveriges 
Fastighetsägareförbund, har låtit mig kopiera och utnyttja hans intervjumaterial. 
Författaren Werner Aspenström, Stockholm, har haft vänligheten att skicka mig 
dikten "Sardinen på tunnelbanan". 

Nära slutskedet har manuskriptet i sin helhet kommenterats av Ulf Brunfelter, 
Kriströms Advokatbyrå i Stockholm, Bengt Hansson, Institutionen för 
byggnadsekonomi i Lund, samt Lars Nord och Lil Benton, Statens institut för 
byggnadsforskning i Gävle. Benton har för övrigt på ett tidigt stadium bidragit 
till en avgränsning av ämnet samt generöst ställt egna opublicerade rapporter till 
förfogande. Delar av manuskriptet har också granskats av Sture Blomgren, 
Byggforsknings-  
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rådet och Ants Nuder, Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd. 
Finansiellt stöd har erhållits av Byggforskningsrådet och Forsk-

ningsrådsnämnden. Det var Bo Lönn i Byggforskningsrådet som 
verkade för att studien skulle sättas igång och det är Ingela Söderbaum 
som med en unik kombination av tålamod, ampra brev, materiella 
lockmedel och mobilisering av kommentatorer aktivt kämpat för att den 
skulle föras i hamn. Undersökningen har i huvudsak slutförts medan 
jag innehaft en särskild forskartjänst i utvärderingsforskning vid 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet. 

Till alla nu nämnda personer och organisationer vill jag rikta ett hjärtligt 
tack. 

En viss materialinsamling och tidigt skrivande har ombesörjts av 
Anne-Cathrine Christiansson, Karin Edholm och Annika Nordlander. 
Deras uppsatser, som utgjort väsentliga utgångspunkter för före-
liggande skrift, finns förtecknade i referenslistan. Det är med en sär-
skild glädje jag härmed frambär ett varmt tack till dessa trofasta 
medarbetare och vänner. 

Sist och slutligen gör jag en reverens för min hustru Siv Vedung, 
föreståndare för Uppsala universitets psykologibibliotek, som kånkat 
hekatomber av böcker till och från Carolina och förundrat sig över mitt 
uthålliga intresse för statlig och kommunal markpolitik. 

För säkerhets skull bör tillfogas att ansvaret för uppläggning och innehåll 
naturligtvis helt faller på mig själv. 

Skytteanum, Uppsala i februari 1993  

Evert Vedung 
 
Tillägg 2018 
Detta är en digital version av Statens markpolitik tryckt som bok 1993. 
Bokens paginering och struktur helt oförändrad i föreliggande digitala 
version. Text och figurer har också behållits i sitt ursprungliga skick så när 
som på enkla stavfel.  

 Min bror, civiljägmästare Tage Vedung, Nyby, Uppsala har skannat och 
ocr-at den tryckta versionen till sökbar digital form. I samband med 
korrigeringar av fel som uppstått vid skanningen har han också upptäckt och 
åtgärdat äldre stavfel. Själv har jag gjort liknande justeringar samt rättat till 
smärre felstavningar som jag upptäckte för många år sedan.  

 Jag vill varmt tacka min bror Tage för hans oumbärliga bistånd under 
denna utgivningsprocess.  

  
Fålhagen, Uppsala, den 31 januari 2018 
Evert Vedung 
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1. Markpolitikens genomförande: 
frågor och teorier 

– Vilka medel äger arbetaren att motverka 
kapitalets förtryck? – Högst få, tillsvidare, så 
länge lagliga strejker undertryckas med daglig 
vapenmakt. 
– Men det finns väl några medel? 
– Ja, strejk; men därtill fordras kapital.  
– Hur skall arbetaren få kapital till strejk?  
– Genom konsumtionsföreningar ... och ... 
arbetarbanker 

– Är saken hjälpt med det? Nej, det fordras 
jordens expropriering. 
– Det är ju ett ingrepp i äganderätten?  
– Icke värre än andra expropriationer ... 
Här begäres endast expropriering av 
enskildes för allmänt väl. 

August Strindberg, Lilla katekes för underklassen 

BYGGCHOCK: 'ALL MARK SOCIALISERAS'. Ingen läsare av 
Sveriges största morgontidning tisdagen den 20 juni 1972 kunde undgå 
den feta, ideologiskt påträngande rubriken på första sidan. Och 
fortsättningen lät lika uppskruvat pockande: 

Den privata byggsektorn är skakad. Statssekreterare Göte Svensons 
utredningsförslag slog ner som en bomb på måndagsmorgonen i 
Svenska byggentreprenörföreningens högkvarter på Narvavägen 12. 
Förslaget betyder att marken socialiseras i Sverige, säger byggarna. 

Byggkonkurrensutredningens viktigaste förslag är följande: 
Ett s.k. markförmedlingstvång införs. För att en byggare skall kunna 

få statliga lån för sina bostadshus måste marken ha förmedlats av kom-
munen. Detta gäller både flerfamiljshus och småhus. Nämnas kan att 
ungefär 90 procent av alla bostäder i dag byggs med statliga lån. 

Några moderata eller konservativa tidningar hade nyhetsrubriker på 
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samma antisocialistiska tema. SOCIALISERING MISSTÄNKS BAKOM 
BYGGUTREDNINGEN, stod det i exempelvis Svenska Dagbladet (20/6 
1972). Byggkonkurrensutredningen föreslår "kommunalisering av 
bostadsmarken," skrev Sydsvenska Dagbladet (20/6). 

Även ledarsidorna i den konservativa pressen brände in det socialistiska 
giftmärket på förslaget. "Syftet är ytterligare socialisering", förklarade 
Norrbottens Kuriren (20/6). Utredningen har tagit "ert nytt steg på vägen mot 
ett socialistiskt samhälle i och med att riktlinjer definitivt dras upp för ett 
markmonopol," noterade ledarskribenten i Svenska Dagbladet under 
rubriken "Marksocialisering" (20/6, 26/6). 

I politiken är det oerhört viktigt vad företeelser kallas. Etikettering 
är ett av de främsta medlen att påverka människor och vinna politiska 
fördelar. Duellerna om orden, kampen om de språkliga benämningarna, 
avgör hur en reform kommer att omtalas i den framtida politiska och 
vetenskapliga diskursen. Den diskursiva politiska fejden kan aldrig 
avfärdas som en meningslös skenfäktning om påvens skägg. 

Därför är det beaktansvärt att åtskilliga liberala tidningar inte hemföll 
åt antisocialistisk retorik utan var överslätande eller positiva och spådde 
att förslaget skulle få gagneliga konkreta konsekvenser. 
BYGGPRISERNA SKA NED! löd rubriken på Expressens första sida. 
Inne i tidningen talades visserligen om "dagens byggbomb", men den 
gällde att "alla ska tvingas bygga billigare" (19/6, 20/6). Eskilstuna-
Kuriren fann byggkonkurrensutredningens förslag "på det hela taget rätt 
bra". "På det här sättet kan de stora markägarnas byggmonopol hävas. 
Och det blir knappast någon stor partipolitisk stridsfråga att via 
statslånegivningen bryta upp det automatiska sambandet mellan ägande 
och byggrätt," siade tidningen (20/6). Göteborgs-Tidningen skrev: 
"Markspekulation kommer att försvinna och för markspekulanter har 
unga familjer väldigt lite till övers" (20/6). 

I centerrörelsens husorgan, Skånska Dagbladet (19/6,20/6), rönte 
markvillkoret föga uppseende. I en ledarkommentar undrades försynt om ett 
markvillkor verkligen var rätt metod att komma åt markspekulationen. 
Trogen sitt partis landsbygdsorientering lade Skånska Dagbladet också som 
enda tidning en spatial aspekt på markvillkoret: borde det verkligen tillämpas 
uniformt över hela landet? 

1 den socialdemokratiska pressen användes däremot aldrig ideo-
logimarkörer som socialisering, marksocialisering, kommunalt mark-
monopol, kommunalisering eller markförmedlingstvång. Här prisades 
förslaget som en attack mot markspekulanter och byggmonopol och ett 
långt kliv på vägen mot billigare bostäder. BILLIGARE BOSTÄDER! löd 
en jättelik helsidesrubrik i Aftonbladet den 19 juni. Och artikeln fortsatte: 
"Genom att kommunerna äger och 

1 2  



förmedlar marken blir det i fortsättningen inte lockande att spekulera 
i byggmark – samtidigt som prisstegringen på marken dämpas. På sikt 
bör detta ge oss billigare bostäder." "Det mest anmärkningsvärda med 
detta förslag är att det inte kommit tidigare," skrev Arbetet samma dag. 
"Det har under åratal, för att inte säga årtionden, stått klart ... att det 
ligger en stor fördel i att äga marken. Det skapar en monopolsituation, 
som byggherren kan dra fördel av genom att bygga till det pris han 
anser skäligt" (även DD 20/6 1972). 

Lika positivt var byggfacket. "Samhällets ökade möjligheter att få 
kontroll över den byggbara marken ser jag som det väsentligaste bland 
de förslag som byggkonkurrensutredningen lagt fram," framhöll 
ordföranden i Byggnadsarbetareförbundet Knut Johansson vid en 
konferens i Östersund enligt Göteborgs-Postens referat (22/6 1972). 

Reaktionen på statssekreterare Göte Svensons utredningsförslag att 
kommunen måste förmedla mark till den som skulle bygga med statliga 
bostadslån (SOU 1972:140) var alltså tredelad. Att det skulle mottas 
hjärtligt av den socialdemokratiska pressen och byggfacket måste sägas 
vara väntat, liksom att de skulle marknadsföra ingreppet som ett slag 
mot markspekulation och byggmonopol och för lägre bostadskostnader, 
men tiga om socialism och kommunalism. Lika förutsägbart var att 
byggindustrin och moderaterna rappt skulle förse det föreslagna 
markvillkoret med en socialistisk giftstämpel. Mer förundrar det att 
vissa liberala tidningar välkomnade det föreslagna ingreppet i så 
positiva ordalag samtidigt som centerpartiets huvudorgan och övrig 
liberal press var sansat negativa. 

Den politiska beslutsprocess, vars inledande etapp nu hade avslu-
tats, lunkade makligt vidare och resulterade vid luciatiden 1974 i att 
Sveriges riksdag med fyra partier mot ett beslöt införa kommunal 
markförmedling som villkor för att bevilja statligt ekonomiskt stöd till 
bostadsbyggande. Den nya bestämmelsen trädde i kraft på nyårsdagen 
1975. 

1.1 Kommunalt inköpsmonopol för bostads-  
marken 

Till omfånget blev markvillkoret en oansenlig bestämmelse, väl dold i 
den kortfattade sjätte av bostadsfinansieringsförordningens närmare 
70 digra och tekniskt svårgenomträngliga paragrafer.' Kommu-  

' Markvillkoret i dess ursprungliga utformning återges i Bilaga 1. Bilaga 2 redovisar 
markvillkoret som det tedde sig enligt Bostadsstyrelsens författningssamling 1984 
och Bilaga 3 hur det såg ut efter det att bostadsfinansieringsförordningen 1986 delats 
upp i nybyggnads- respektive ombvggnadslåneförordningen. 
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nen skall ha förmedlat marken, om den sökande avser att bygga bostäder med 
statliga lån. Ordagrant har huvudregeln lytt som följer: 

"Bostadslån utgår endast om kommunen, landstingskommunen eller 
aktiebolag, som helt äges av kommunen eller landstingskommunen och vars 
verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark, har till 
lånesökanden för genomförande av byggnadsföretaget överlåtit marken, 
upplåtit den med tomträtt eller överlåtit tomträtt till marken" (SFS 
1974:946). 

Om den byggande velat komma i åtnjutande av statliga lån, så har han alltså 
inte fått uppföra bostäder på mark, som han själv ägt under någon tid. Han 
har nödgats bygga på mark, som anvisats av kommunen. Även om det inte 
utsägs i författningarna, så förutsätter detta att kommunerna först måste 
förvärva och äga marken och sedan förmedla den. Noteras bör att kravet på 
kommunal markförmedling i princip gällt inte bara nybyggnad på råmark 
eller rivningstomter utan även ombyggnad (SFS 1974:946 §§ 3,7,8). 

Men vi måste också lägga märke till att den byggande inte uttryckligen 
tvingats bygga med statliga lån och därmed på kommun-förmedlad mark. Det 
har stått honom helt fritt att finansiera sitt bostadsbyggande på öppna 
lånemarknaden. Enligt byggkonkurrens-utredningens beräkningar uppfördes 
emellertid ca 90 procent av samtliga lägenheter i Sverige med statliga lån 
under perioden 1965-1971. Det statliga bostadslånesystemet var så 
konstruerat i förhållande till marknadsalternativet, att det knappast tedde sig 
realistiskt att ställa sig utanför (SOU 1972:40:155ff). Därför förväntade man 
sig att byggherrarna skulle fortsätta att nyttja de statliga lånen. 

På sikt skulle detta innebära att kommunen blev ensam uppköpare av 
bostadsmark. Detta var också den terminologi som användes i den 
socialdemokratiska propositionen. Men det är notabelt att staten inte tvingade 
kommunerna att behålla den inköpta marken i sin ägo. Kommunerna ställdes 
inför valet att antingen behålla marken och upplåta den med tomträtt eller att 
helt enkelt sälja den till hugade byggherrar med äganderätt. I och för sig hade 
riksdagen starkt anbefallt tomträtt 1967 och denna rekommendation uppre-
pades i samband med 1974 års beslut. Men riksdagen lämnade också 
utrymme för kommunerna att överlämna marken med äganderätt. 

Det finns en teknisk terminologi, som kan användas för att karakterisera 
markvillkoret. Vad jag tänker på är facktermen monopsoni, som betyder 
enköparställning, inköpsmonopol. Uttrycket "rullande markmonopol" fångar 
också ganska väl innebörden i markvillkoret. Kommunerna tänktes bli 
ensamma inköpare av tätortsmark, men 
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det stod dem fritt att sedan förmedla den genom försäljning eller upplåta den 
med tomträtt.2 

Det förlopp som ledde fram till den nya statliga bestämmelsen blev 
utdraget. Beslut om utredning togs i december 1969 men villkoret trädde inte 
i kraft förrän den 1 januari 1975. När utredningen tillsattes stod 
socialdemokratin på höjden av sin makt med egen majoritet inte bara i första 
utan även i andra kammaren efter de stora framgångarna i 1968 års 
andrakammarval. Då bestämmelsen infördes hade inte bara socialdemokratin 
utan även det socialistiska blocket förlorat sin majoritet; införandet skedde i 
ett klimat, kännetecknat av mandatmässigt jämviktsläge mellan de två 
traditionella blocken i svensk politik. Bakom markvillkoret stod emellertid 
inte bara socialdemokratin och vpk utan även det största och det minsta 
borgerliga partiet, centern respektive folkpartiet. Endast moderaterna var 
mot. Rent matematiskt innebar detta att hela 85 procent av riksdagens le-
damöter tillhörde partier som var för men endast 15 procent det parti som var 
mot. Detta uteslöt inte att tonläget var högt i vissa kretsar. 

Meningsbrytningarna om "markmonopolet", "tvångskommunalisering-
en" eller "marksocialiseringen" har fortsatt. Somliga har hyllat markvillkoret 
som ett ideologiskt renlärigt och nödvändigt bostadspolitiskt hjälpmedel för 
kommunerna i kampen mot markspekulanter, monopolistiska byggföretag 
och ständigt stigande bostadskostnader. Andra har avfärdat det som ett 
ideologiskt förkastligt ingrepp i den enskilda äganderätten, verkningslöst 
samt omgärdat av krångel och ineffektiv byråkrati (Brunfelter & Ekegren 
1979:8ff). Kritiken i kombination med en förändrad tidsanda ledde till att 
riksdagen den 19 december 1991 beslöt avskaffa markvillkoret med verkan 
från 1 januari 1992. 

1.2 Teoriram för politisk resultatanalys 
Ett framträdande inslag i svensk offentlig politik och förvaltning är den roll 
som kommunerna får spela som genomförare av nationella intentioner. 
Särskilt gäller detta fysisk planering, bostäder och social service i form av 
barnomsorg och åldringsvård. Syftet med föreliggande studie är 
förvaltningsteoretiskt och implementeringsteoretiskt. Jag vill visa hur den 
nationella markpolitiken förvaltats lokalt i de 

2 Termen "monopsoni" förekom såvitt jag kunnat se aldrig i den samtida debatten. Det är  
Jan Kielland, Byggentreprenörerna, som fäst min uppmärksamhet på detta begrepp. 
Uttrycket "rullande markmonopol" användes däremot ymnigt, t.ex. HD 22/10 74. Noteras 
hör att "rullande" i exempelvis "rullande planering" syftar på att planer kontinuerligt revi-
deras. Begreppet monopol brukas också i titeln på Bentons lic.avh. (1988). – 
Bostadsfinansieringsförordningen återges i bilaga 1-3. 
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kommunala territorierna, vilka effekter den fått samt förklara varför det 
nationella styrsystemet fungerat som det gjort. I fokus står statens 
eventuella inverkan på händelseutvecklingen, inte omgivningens 
möjliga inflytande på staten. Markvillkoret uppfattas som ett institu-
tionaliserat och organiserat statligt försök på att styra den lokala 
markanvändningen, bostadsbyggandet och prisutvecklingen på 
bostäder och den fråga som skall besvaras är hur försöket slagit ut. 1 
denna mening är angreppssättet nyinstitutionalistiskt (Olsen 1985). 

Studien har utförts för att ge allmänna kunskaper om statlig styrning 
eller mer specifikt statlig markpolitik, naturresurspolitik eller 
bostadspolitik. För att lösa denna uppgift har det varit nödvändigt att 
skapa en generell teoriram för genomförande av statlig politik samt 
tillämpa den på det svenska markvillkoret som statligt styrsystem. Det 
är naturligt att sökarljuset då i första hand riktas mot företeelser i den 
bortre, administrativa delen av den offentliga beslutsprocesscykeln. 
Därför har jag i generella termer sökt belysa vad som händer med en 
statlig reform i den lokala förvaltningen ute på fältet efter det att den 
införts på nationell politisk nivå. Men eftersom ambitionen är 
implementeringsteoretisk eller förvaltningsteoretisk och förklaringar 
till resultat på lokal nivå måste sökas även i den främre delen av den 
nationella beslutscykeln kommer frågor om bl.a. det nationella 
programmets historiska bakgrund, politiska stöd vid tillkomsten och 
hur det förändrats och vem som stått bakom dessa förändringar att 
spela en stor roll i framställningen. 

För att åstadkomma en genomlysning som har relevans bortom 
mark-, naturresurs- eller bostadsområdet är det alltså nödvändigt att 
utveckla en allmängiltig begreppsapparat för att dels karakterisera det 
som inträffat lokalt ute i kommunerna, dels förklara det som hänt. 

Den första ingrediensen i den allmängiltiga begreppsapparaten, den 
som syftar till karakterisering, utgörs av begrepp och uttryck som avsedda 
effekter, programmets målområde, måluppfyllelse, diskrepanser mellan 
officiella mål och faktiska resultat, historiens ironi, kontrafinalitet, 
perversa effekter och bieffekter. Den andra ingrediensen, som skall 
användas till förklaring, består av en generell översikt över för-
klaringsfaktorer. Som allmän bakgrund till båda dessa begreppsmängder 
utvecklas begreppen programteori och teori om programfältet. Jag inleder 
med programteorin och teorin om programfältet, går sedan över till 
karakteriseringen och avslutar med förklaringsfaktorerna. 

1.3 Sakinriktade och strategiska programteorier 
utvärdering och utvärderingsforskning utgår man reflexmässigt 

ifrån att reformer och program har enbart en sakinriktad sida. Den 
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förda miljöpolitiken syftar till förbättringar av miljön, energipolitiken 
till resultat i fråga om tillförsel och användning av energi, mark-
politiken till omedelbara konsekvenser på markområdet osv. Utvär-
deringsteoretiker skriver som om de trodde att politikerns enda strävan 
är att åstadkomma mesta möjliga sakinriktade resultat per krona. 

Men politiska reformer drivs fram även av strategiska motiv. Stra-
tegiska motiv rör politikens maktsida. Med strategiska motiv menas 
överväganden med avseende på hur val av handlingsalternativ kan 
komma att inverka på andra aktörer och deras framtida uppträdande 
samt hur detta återverkar på det egna aktuella ställningstagandet eller 
den egna framtida positionen. Man föreställer sig att aktörer handlar i 
en aktiv omgivning och att detta kan inverka på deras agerande. Varje 
val som en aktör gör kan föregås av överväganden rörande valets 
inverkan på andra aktörers val samt hur detta återverkar på den egna 
positionen eller andras. Offentlig politik kan ses som ett spel där varje 
spelares drag ger upphov till med- eller motdrag från andra spelare, 
vilket återspeglas i de strategiska motiven (Hadenius 1979). Denna 
maktaspekt på politiska reformer uppmärksammas sällan i utvärde-
ringslitteraturen. 

Eftersom politiska partier uppfattats som de centrala aktörerna i 
offentlig politik har de partistrategiska motiven kommit att inta en 
särställning i statskunskapen. 1 senare svensk statskunskap har dis-
tinktionen mellan partistrategiska och sakinriktade motiv utvecklats 
och använts i en rad studier från det att den tillämpades av Molin 
(1965) och utarbetades i synnerhet av Sjöblom (1968) fram över 
undersökningar av en rad uppsalaforskare framför allt inom ramen för 
det s.k. Paraprojektet vid Statsvetenskapliga institutionen (Hadenius 
1979, 1981, Henning 1980, Wedin 1982 och Lewin 1984). Hit vill jag 
också föra undersökningar av Åsard (1978), Möller (1986), Elvander 
(1988), Nordenmark (1991) och mina egna studier av 
unionsupplösningen (1971) och kärnkraften (1979), den senare inom 
ramen för Paraprojektet. 

Det är framför allt tre partipolitiska spelsituationer, som kan tänkas 
inverka vid tillkomsten av en politisk reform. Politiker är utsedda av 
folket och kan därför förmodas fatta beslut, som tål att åberopas i 
röstvärvande syfte inför nästa val. Deras agerande tar också sikte på 
att hålla ihop partiet och elda dess kadrer samt bilda och underhålla 
koalitioner med andra aktörer i regering och parlament. Dessa 
röstvärvande, partisammanhållande och koalitionsbildande motiv – 
denna spelmässiga, strategiska sida av politiken – torde kunna spåras 
bakom snart sagt varje politiskt ställningstagande. De partistrategiska 
motiven har att göra med politisk makt. Åtgärder vidtas inte bara för 
att uppnå resultat inom en sektor utan för att 
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stärka det egna partiets maktställning och försvaga motståndarnas. 
Att strategiska motiv kan lägga an på andra aktörer än politiska 

partier har uppmärksammats för lite i statskunskapen. I viktiga politik-
sektorer har stora nätverk av samverkande aktörer successivt utvecklats 
till stöd för den förda politiken samtidigt som motnätverk grenat ut sig 
och vuxit i styrka. I bostadspolitiken exempelvis kan man förvänta sig 
att Hyresgästernas Riksförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag samt de rikskooperativa bostadsorganisationerna Riksbyggen 
och HSB stöder den socialdemokratiska politiken medan byggfirmornas 
branschorganisation Byggentreprenörerna och Sveriges Fastighets-
ägareförbund delar moderata samlingspartiets syn. Ett motiv bakom en 
reform kan vara att stärka det egna nätverket. På ett sätt som inte riktigt 
låter sig förutses kan detta inverka på den framtida politiken och 
samhällsutformningen. Detta är nätverksmotivet för offentlig politik. 

Ytterligare ett strategiskt motiv kan vara att förstärka de offentliga 
organens ställning på de enskildas bekostnad eller vice versa. Det 
uppfattas som viktigt att bygga upp och understödja starka offentliga 
aktörer som statliga myndigheter och kommunala förvaltningar. 
Socialistiska partier brukar föredra ökat offentligt inflytande som 
generella lösningar på samhällsproblem, medan borgerliga partier ofta 
sätter större värde på minskad offentlig makt och mer inflytande åt 
enskilda. I dessa fall fogas en politik inte bara in i ett närsynt 
instrumentellt perspektiv, utan betraktas även som en långsiktigt 
verkande åtgärd, vars fjärran liggande konsekvenser inte kan förutses 
men som förmodas bli gynnsamma, eftersom den politiska ideologi som 
den sprungit ut ur säger detta. Vi kan tala om socialiserings- respektive 
marknadsmotivet bakom en offentlig politik. 

Men reformer har självfallet också en mer omedelbart instrumen-
tell, sakinriktad bakgrund. De införs för att reformbärare önskar in-
verka på inkomstfördelning, utbildning, yttre miljö, energitillförsel, 
bostadsstandard, markanvändning och andra sakförhållanden ute bland 
medborgarna. Bakom politiska program brukar därför ligga 
föreställningar om vad programmet i sak är tänkt att åstadkomma samt 
hur detta skall gå till. 

Ingen har så vitt bekant uppmärksammat att det finns en parallellitet 
mellan den statsvetenskapliga begreppsbildningen kring sakinriktade 
(och strategiska) motiv och förvaltnings- och utvärderingsforskningens 
nymornade intresse för programteorier (Chen 1990). Här finns ett 
område där dessa båda forskningstraditioner torde kunna ömsesidigt 
befrukta varandra. Inom utvärderingsforskningen eller vetenskapen om 
genomförande av offentlig politik har begreppet programteori 
utvecklats, vilket kan bidra till att berika och fördjupa 
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den statsvetenskapliga diskursen om motiven för en reform. Pro-
gramteorin, hävdas det, utgörs av uppfattningarna om vad reformens 
tillskyndare ville uppnå med programmet samt hur de tänkte sig att med 
hjälp av programmet kunna förverkliga dessa. Programteorin är, sägs det 
ofta, en sammanfattande beteckning på de reformbärande krafternas 
sakinriktade motiv för att införa programmet. Den är programmets 
tankemässiga ryggrad. Synonymt med programteori används i den 
engelskspråkiga litteraturen begreppet kausalteori, vilket är mindre 
lyckat eftersom en programteori anger vägar att nå mål, dvs. också 
innehåller något normativt. En annan synonym, som här undviks, är den 
gräsliga anglicismen policyteori (Vedung 1991:99f). 

1 den mån problemet överhuvudtaget uppmärksammas, utgår ut-
värderingsforskarna – som vore de betingade – från att det bakom varje 
program finns en programteori och att denna är sakinriktad. Denna 
etablerade syn kan möjligen ha sitt berättigande med avseende på 
program inrättade av enskilda. När det gäller kollektiva aktörer som 
stater och staters beslutsfattande är den emellertid alldeles för 
endimensionell. För statsvetare är opposition och politisk kamp mellan 
olika intressenter självklara företeelser. Politik kännetecknas av att 
flera viljor, intressen och motiv skall sammanjämkas till en faktisk 
eller skenbar enighet. Bakom statliga program ligger ofta inte bara en 
vilja utan flera. Till en och samma reform kan därför många 
programteorier knytas. En del av dessa, men sannolikt inte alla, torde 
vara strategiska. Vanligtvis finns det också sakinriktade 
programteorier. Om reformens tillskyndare utgörs av en tillfällig 
allians mellan två eller flera politiska partier, kan partierna ha slutit 
upp bakom programmet av olika sakinriktade motiv. Reformens 
motståndare kan vidare hysa sakinriktade övertygelser, som helt 
avviker från tillskyndarnas. 

De sakinriktade föreställningarna bakom en offentlig politik – som 
jag nu begränsar mig till – är många gånger svåra att få grepp om. Om 
allt utsmyckande ordsvall rensas bort och återstoden syntetiseras, 
renodlas och förenklas kan sådana programteorier ta följande form: 

Programteori: 
Om p så sannolikt q, därefter förmodligen r, som i sin tur troligen 
och förhoppningsvis följs av v. 

P står för "programmet", v för det man önskar uppnå, medan q och r 
är mellanliggande faktorer. Jag har skjutit in ett "förhoppningsvis" 
framför v i formeln för att markera att programteorier också innehåller 
dels ett normativt element, dvs. att v är något önskvärt som 
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bör uppnås, dels ett större eller mindre inslag av osäkerhet, dvs. att det inte 
går att exakt förutspå att v kommer att inträffa. 

I utvärderingsläran talar man vidare om teorier om programfältet 
(Vedung 1991:133f). Teorier om programfältet pekar ut orsakerna till 
det missförhållande som reformatorerna ämnar lindra eller eliminera. 
Om missförhållandet är surt regn som faller över Sverige handlar 
teorin om programfältet om orsakerna till surt regn över Sverige. Om 
det missförhållande man vill eliminera eller lindra är bostadsbrist 
utgör de faktorer som förklarar bostadsbristen teorin om 
programfältet. I vårt exempel skulle en teori om programfältet kunna 
ta formen: 

Teori om programfältet: 
R, s, t och u påverkar troligen v; r påverkar troligen v i högre grad än 
s, t och u. 

Eftersom r troligen påverkar v i högre grad än s, t och u, har reform-
vännerna i vårt hypotetiska exempel konstruerat programmet så att det 
framför allt skall inverka på r och inte de andra faktorerna i teorin om 
programfältet. 

Noteras bör att en del av teorin om programfältet också ingår i 
programteorin. I vårt exempel är det komponenten "r troligen följs 
av v" i programfältsteorin, som också utgör en del av programteorin. 

1.4 Markvillkorets tre programteorier 
Det skall väl inte uteslutas att föreställningarna bakom en politisk 
reform kan pressas ihop till ett tänkt sammanhållet orsaksförlopp. I 
markvillkorets fall är detta emellertid omöjligt. De övertygelser om 
markvillkorets förväntade konsekvenser och mål som redovisas i 1974 
års proposition och utskottsutlåtande (P 1974:150, CU 1974:36) och 
som i sin tur går tillbaka på byggkonkurrensutredningen (SOU 
1972:140), vars mottagande nyss analyserats, presenteras lämpligen 
som en trio av orsakskedjor. I komprimerad form återges i figur 1.1 
markvillkorets programteorier som tre scenarier. Framställningen 
använder reformbärarnas eget språk, ty det är ju deras föreställningar 
det gäller. 
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Figur 1.1 Markvillkorets tre sakinriktade programteorier 

Scenario 1 (Minskad konkurrens om bostadsmark)  
Problem Pl: Priset på bostadsmark är för högt 
Lösning x: Markvillkoret införes i bostadsfinansieringsförordningen 
a Kommunen förmedlar bostadsmarken till de lånesökande 
b Byggintressenter och andra potentiella icke-kommunala byggherrar 

slutar förvärva och minskar sitt innehav av bostadsmark, eftersom de 
inte får bygga på egen mark med statliga bostadslån 

c Konkurrensen om marken reduceras eller försvinner; kommunen blir 
ensam köpare 
d Priserna på bostadsmark dämpas 
e Prisdämpningen slår igenom vid kommunens förmedling av 
bostadsmarken  
y Bostadskostnaderna blir lägre för de boende (vilket är önskvärt) 

Scenario 2 (Ökad konkurrens i bost-produktion; självkostn-företag) 
Problem P2: Byggintressenternas ökande markägande leder till egenregi-
byggande och avskärmning från konkurrens i byggledet (byggmonopol), vilket 
höjer produktionspriserna och leder till dyrare bostäder 
Lösning x: Markvillkoret införs i bostadsfinansieringsförordningen 
a Kommunen förmedlar bostadsmarken till de lånesökande 
b Byggintressenter och med dem lierade aktörer slutar förvärva och 

minskar sitt innehav av bostadsmark, eftersom de inte får bygga på 
egen mark med statliga bostadslån 

f Byggintressenternas egenregibyggande som följd av markägande 
reduceras eller försvinner 

g Kommunen anvisar bostadsmarken efter anbudskonkurrens (genom 
konkurrensvillkoret) till byggherrar som är kompetenta att på ett 
kvalificerat och effektivt sätt svara för byggande och förvaltning 

h Bostadsbyggandet blir mer effektivt genom att bostadsmarken anvisas 
till allmännyttiga och rikskooperativa bostadsföretag, vilka tillämpar 
självkostnadsprincipen 

i Allmännyttiga och rikskooperativa bostadsföretag bygger mer än förr, 
privata 

mindre 
y Bostadskosmaderna blir lägre för de boende (vilket är önskvärt) 

Scenario 3 (Ökade möjligheter för kommunalt plangenomförande) 
Problem P3: Byggintressenternas ökande markägande och den byggrätt som 
följer därav innebär risk för att de påverkar bebyggelseplaneringen på ett från 
samfällighetens synpunkt ovidkommande sätt 
Lösning x: Markvillkoret införes i bostadsfinansieringsförordningen 
a Kommunen förmedlar bostadsmarken till de lånesökande 
b Byggintressenter och med dem lierade aktörer slutar förvärva och 

minskar sitt innehav av bostadsmark, eftersom de inte får bygga på 
egen mark med statliga bostadslån 

j Byggintressenternas möjlighet att via byggrätt som följer av äganderätt 
till mark påverka bebyggelseplaneringen på ett från samhällets 
synpunkt ovidkommande sätt försvinner 

k Kommuner ställer krav på följsamhet mot planer i samband med att bostads-
marken förmedlas till de lånesökande 
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1 De lånesökande godtar kommunernas krav 
z Planuppfyllelse uppnås genom att de lånesökande följer 
överenskommelserna 

(vilket är önskvärt) 

I det första scenariet är motivet för markvillkoret att dämpa prisök-
ningen eller reducera priset på bostadsmark (d), vilket i sin tur tänkes 
minska bostadskostnaderna (y). I det andra scenariet är tanken att 
markvillkoret skall stoppa egenregibyggandet (f) och att det genom 
konkurrens i anbudsledet skall bli möjligt att anförtro byggherreskap 
till de mest ansvarsmedvetna byggherrarna (g, h, i), vilket leder till 
lägre produktions- och förvaltningskostnader och därmed 
bostadskostnader (y). I det tredje scenariet syftar markvillkoret till 
något annat, nämligen eliminering av byggintressenters och med dem 
lierade aktörers inflytande på samhällsplaneringen (j) och lättare 
genomförande av kommunala planer (z). 

1 alla tre scenarierna ingår föreställningen att kommunerna efter 
markvillkorets införande verkligen också skall komma att förmedla 
marken till dem som önskar bygga bostäder med statliga lån (a). 
Föreställningen rymmer alltså två inslag: att de som för sin räkning 
låter uppföra bostäder verkligen kommer att låna pengar via det 
statliga bostadslånesystemet och inte utnyttja andra finansieringskäl-
lor samt att kommunen därvid kommer att förmedla den mark som 
skall bebyggas. Den första delföreställningen är viktig och en smula 
problematisk eftersom det ju var de potentiella byggherrarna som 
måste avgöra saken. Hela föreställningen (a) bygger i sin tur på 
förutsättningen att särskilt byggintressenter men även andra bygg-
herrar troligen kommer att sluta upp med att köpa in ny bostadsmark 
och minska sitt innehav av mark, eftersom de knappast kommer att få 
råd att bebygga den utan statliga lån (b). 

I Scenario 1 antas allt detta reducera eller eliminera konkurrensen 
om bostadsmarken och göra kommunen till ensam uppköpare av 
bostadsmark (c). Detta måste leda till att kommunen kan förvärva 
bostadsmark till lägre pris än eljest (d), vilket måste slå igenom i 
kommunens förmedling av marken (e) och leda till att bostadskost-
naderna blir lägre (y), eftersom markkostnaden utgör en del, om ock 
en ringa sådan, av den totala boendekostnaden (SOU 1972:40:40f). 

Markvillkoret tänktes alltså på ett indirekt sätt påverka markpris-
nivån i sänkande riktning. I Scenario 1 skulle detta ske genom elimi-
nering av konkurrens eller mer bestämt genom att prishöjande kon-
kurrens om bostadsmarken reducerades eller försvann (c). Det skulle 
därmed, som vi senare skall visa, komplettera och förstärka dels 
förköpslagen vars ersättningsregler byggde på att rådande marknads-
pris skulle betalas ut, dels expropriationslagen vars ersättningsregler 
gick ut på att eliminera oskälig markvärdestegring. Markvillkoret 
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tänktes få kraftigare effekter än vad dessa lagar fått genom att prisnivån 
på mark verkligen skulle sänkas (d). 

Huvudproblemet i Scenario 2 var inte ett markprisproblem som i 
Scenario 1 utan ett bostadsproduktions- och bostadsförvaltnings-
problem. Det formulerades delvis som ett monopolproblem inom 
bostadsbyggandet. Med oro betraktades utvecklingen att byggföretag 
och andra byggintressenter köpte upp mark i alla riktningar kring 
tätorterna på vilken de själva sedan lät uppföra och förvalta bostäder 
med statliga lån. Genom ägande av mark kunde byggföretag och andra 
byggintressenter uppträda som byggherrar med rätt att för egen 
räkning uppföra fastigheter. Det vanliga var att byggföretag och andra 
byggintressenter utnyttjade den byggrätt som följde med markägande 
till att ge bygguppdragen till sig själva och därmed utesluta 
konkurrenter, vilket innebar risker för högre produktionskostnader 
och därmed i slutänden högre bostadskostnader för allmänheten. 

Med byggintressenter menades i detta sammanhang inte enbart 
individuella byggföretag i enskilda sektorn utan även andra bygg-
nadsentreprenörer samt materialleverantörer till byggen eller bygg-
herreföretag som ägdes av enskilda. Hit hörde också företag eller personer 
som hade ett inte obetydligt ägarintresse i byggintresseföretag, företag i 
vilket byggintressent har ett icke obetydligt ägarintresse samt 
markexploatörer, yrkesmässiga småhusförsäljare eller andra 
personer/företag, som köper och säljer mark för byggintressenters räkning 
(BoS 1981b, se även Ordlista). 

Det var framför allt byggintressenternas egenregibyggande som 
följd av markägande man ville få bort med hjälp av markvillkoret. 
Byggintressenterna borde inte ostörda få uppträda både som bygg-
herrar och byggentreprenörer samtidigt ty därmed hindrade de 
konkurrens om bygguppdragen. Man ville skapa ett klarare parts-
förhållande mellan köpare (byggherre) och säljare (byggentreprenör) i 
byggprocessen. Man önskade bryta isär byggprocessen i två delar till 
en tydlig byggherredel och en klar byggentreprenördel. Bygg-
konkurrensutredningen övervägde om markvillkoret också borde gälla 
egenregibyggande allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag och 
stannade för att så inte borde vara fallet. Regering och riksdag gick 
emellertid på denna punkt mot utredningens förslag. Även 
allmännyttans egenregibyggande borde alltså bort. Entreprenadupp-
handling var den överlägsna genomförandeformen (P 1974:150; CU 
1974:36; SOU 1972:40:34,72ff,179ff). 

Byggkonkurrensutredningen utgick i sitt resonemang om egenregi-
byggande från en landsomfattande studie av de 25 största byggföretagen 
som visade att de ökat sitt markinnehav betydligt under de 
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senaste fem åren. De 6 000 ha som byggföretagen ägde 1965 hade 
1970 stigit till 18 000 ha. Största markägaren bland byggföretagen var 
AB Skånska Cementgjuteriet som ensamt ägde 5 800 ha. Som 
jämförelse nämnde byggkonkurrensutredningen att Malmö kommun 
innehade 4 700 ha exploateringsbar bostadsmark. "1 vissa kommuner 
är byggintressenters markinnehav så omfattande att de kan sägas ha 
ett lokalt markmonopol," skrev byggkonkurrensutredningen (SOU 
1972:40:30ff,151ff). 

För att stävja särskilt byggintressenternas monopoltendenser ville 
staten att kommunerna skulle få rullande monopol på den statligt 
belånade bostadsmarken. Här nyttjas termen "monopol" i en teknisk, 
värdeneutral mening. Uttrycket "monopol" har emellertid en 
frånstötande innebörd i det politiska språket och begagnades därför 
inte för att ange syftet med reformen; tillskyndarna föredrog for-
muleringar som att kommunerna skall "uppträda som ensamma köpare" 
och liknande uttryck. Andemeningen är emellertid klar: att skapa ett 
kommunalt rullande köpmonopol på bostadsmark och därmed 
eliminera monopoltendenser bland särskilt enskilda byggintressenter. 

Enligt byggkonkurrensutredningen behövde egenregibyggandet 
inte helt strypas. Markanvisningar kunde ges till egenregibyggen, om 
de var effektiva och stod sig i konkurrensen. Markvillkoret skulle 
härigenom i grunden förändra egenregibyggandet. Byggmästare skulle 
inte kunna förvärva mark och bli egenregibyggare utan skulle få 
bygguppdrag endast genom att framstå som effektiva och kompetenta, 
när kommunen nagelfor ansökningar om statliga bostadslån och 
anvisade mark (SOU 1972:40:75). 

Även i det andra scenariet tänktes markvillkoret påverka priserna på 
bostäder i sänkande riktning. Det skulle emellertid inte ske genom 
eliminering av konkurrens som i Scenario 1 utan genom ökad kon-
kurrens i själva bostadsbyggandet (g). Man tänkte sig nämligen att 
kommunen i kraft av sin markförmedlarroll skulle kunna förmedla mark 
till "byggherrar som är kompetenta att svara för byggande och 
förvaltning på ett kvalificerat sätt," eller "byggherrar som har vilja och 
förmåga att upphandla bostadsproduktionen på ett sätt som främjar 
effektivitet och konkurrens". Fördelningen mellan byggherrar borde ske 
med utgångspunkt i bl a de resultat som respektive byggherre uppnått i 
byggande och förvaltning (SOU 1972:40:22,81). Den exakta 
tankegången på den här punkten är besvärlig att få grepp om. Troligen 
hade tillskyndarna inget intresse av att klargöra hur de tänkte sig 
utvecklingen, eftersom målet måhända var inopportunt och kunde väcka 
politiskt motstånd. Möjligen tänkte sig emellertid socialdemokraterna 
att markanvisningarna skulle ges till 
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de "allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen, vilka tillämpar 
självkostnadsprincipen" (P 1974:150:379,428). Därmed skulle de enskilda 
vinstintressena elimineras, vilket skulle garantera ett effektivt 
bostadsbyggande (h, i). Detta antagande ligger i linje med socialdemokratisk 
ideologi och handlande. Kanske hade mittenpartierna en annan föreställning: 
att konkurrensen helt och hållet skulle ske på grundval av ekonomisk 
effektivitet. 

Med den osäkra tolkning jag ovan gjort av socialdemokraternas 
intentioner blir Scenario 2 politiskt sett mer radikalt än Scenario 1 och som 
vi skall se Scenario 3. Tanken skulle i så fall ha varit att kollektivisera 
bostadsbyggandet genom att låta allmännyttan (de kommunala 
bostadsföretagen) och rikskooperationen (HSB och Riksbyggen) ta över 
samtidigt som det enskilda bostadsbyggandet kvävdes.' 

1 byggkonkurrensutredningens betänkande framställs Scenario 2 utan 
tvivel som huvudscenariet bakom markvillkoret. "Syftet med markvillkoret 
är att säkra konkurrensen i byggandet genom att eliminera byggintressenters 
möjligheter att via eget markinnehav påverka fördelningen av 
produktionsuppdragen," skriver utredningen och nämner i detta 
sammanhang endast detta motiv (SOU 1972:40:33). På ett annat ställe (sid 
21) framgår det att ökningen av byggkonkurrensen är huvudmotivet men att 
markvillkoret därutöver även kan få en dämpande effekt på 
markprisurvecklingen (Scenario 1). Samma rangordning av syftena eller 
scenarierna med markvillkoret har tillämpats även av tillsynsmyndigheten 
(Bostadsstyrelsen 1980:40). 

1 det tredje scenariet finns dämpade priser på bostäder överhuvudtaget 
inte med som mål. Tankegången är i stället att kommunal markförmedling 
skall underlätta genomförandet av kommunernas egna bostads- och 
markanvändningsplaner (z). Byggintressenter och med dem lierade aktörer 
kommer att rätta sig efter kommunens vilja, eftersom det är den enda 
möjligheten att få statliga bostadslån. Tidigare kunde de köpa upp mark 
och i kraft av sin äganderätt, som framför allt innebar byggrätt, förhandla 
till sig både fördelaktig kommunal planläggning och byggnadstillstånd i 
områden, som kommunerna kanske egentligen inte ville exploatera. Nu 
skulle det bli slut på detta. De skulle tvingas följa kommunernas intentioner 
i bostadsplaneringen (P 1974:150:376ff, SOU 1972:40:14,32). 

Man kan spekulera över hur viktigt det tredje scenariet är. Både i 
propositionen och utredningen ges intrycket att det skulle vara underordnat 
de andra två. Kan det vara så att särskilt prismotivet skjuts fram i 
marknadsföringen av reformen medan scenario tre i 

1 Ang. begreppen allmännyttan och rikskooperationen, se Ordlista. 
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realiteten är viktigast? Med tillgängligt källmaterial kan inget rimligt säkert 
svar ges. 

Min framställning av programteorierna skiljer sig avsevärt från vad 
som kan deduceras fram ur tidigare akademiska studier. Särskilt 
frapperande är förbiseendet av Scenario 2, som starkt betonar kon-
kurrenselementet. Ingenting i exempelvis Lindells frågeschema eller 
resultatredovisning tyder på att hon uppmärksammat detta syfte bakom 
markvillkoret (1989, bilaga). Benton uppehåller sig främst vid 
Scenario 1 och 3 även om 1 slutar vid e i hennes framställning. Delar 
av Scenario 2 finns möjligen med i allmänna resonemang men återges 
inte som figur och har inte styrt den empiriska undersökningen 
(1988:3:17ff). 

Samtliga tre fall ställde omfattande krav på kommunerna. "Kom-
munerna måste ... öka sina markförvärv så att de inte bara har do-
minerande inflytande över byggmarken utan behärskar all den mark 
som erfordras för bostadsproduktion," slog byggkonkurrens-
utredningen fast (SOU 1972:40:33). 

En betydande del av Sveriges kommuner var emellertid vana vid 
markhantering i stor skala. Redan markpolitiska utredningen kon-
staterade 1964 att drygt 80 procent av de flerfamiljshus som påbörjades 
i exploateringsområden åren 1958/1962 byggdes på mark, som 
kommunen ägde eller förmedlat till byggherrarna. För småhus var 
andelen kommunmark ca 65 procent (SOU 1964:42:19f). Enligt 
byggkonkurrensutredningen skulle 86 procent av de lägenheter i fler-
bostadshus, som planerades bli byggda åren 1971/1972 i exploate-
ringsområden, byggas på kommunmark, i saneringsområden 46 pro-
cent. För småhus i exploateringsområden var siffran 71 procent (SOU 
1972:40:30). Men även om kommunförmedlingen var hög redan då 
markvillkoret infördes, måste den gå upp som följd av markvillkoret. 
Nu skulle ju kommunerna förmedla all bostadsmark, som skulle 
bebyggas med statliga lån (SOU 1972:40:41). 

1.5 Perversa effekter och bieffekter 
En politisk styrinsats behöver inte men kan få konsekvenser rakt 
motsatta dem som avsågs. Hegel talade om historiens list, moderna 
historieforskare om historiens ironi. Bland filosofer och samhälls-
vetare används uttryck som perversa effekter och kontrafinalitet. "De 
goda intentionerna leder med kontrafinalitetens tvång till motsatt 
resultat," skriver Gunnar Olsson i sin egensinniga uppsats "Om 
planeringens paradoxer" (1985:3; Sieber 1981; Boudon 1982; Vedung 
1991:137ff). Om priserna eller prisstegringstakten på bostadsmark 
ökade som följd av markvillkoret i stället för minskade så 
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skulle det vara en pervers effekt (Scenario 1f ovan), om genomförandet 
av kommunala bostads- och markanvändningsplaner försvårades i 
stället för underlättades likaså (Scenario 3z ovan). Det vore också en 
historiens ironi om kommunerna efter markvillkorets införande 
förmedlade mindre mark än förr till statligt belånat bostadsbyggande 
(Scenario la,2a,3a ovan). 

Vad gäller statliga ingrepp i priserna har tanken att offentlig styrning 
kan få motsatta effekter skärpts till en lag, som ibland kallas von Mises 
princip. 1 sitt stora verk Human Action (1949:758) formulerade 
nämligen Ludwig von Mises följande fundamentalsats: 

Den ekonomiska vetenskapen påstår inte att isolerade statliga ingrepp i 
priserna för en eller ett fåtal varor är orättvisa, dåliga eller omöjliga att 
realisera. Den påstår att sådana ingrepp åstadkommer resultat som är 
motsatsen till de avsedda, resultat som gör förhållandena värre i stället 
för bättre enligt normerna hos regering och hos de grupper som stött 
ingreppen (översättn. i Rydenfelt 1981). 

Reformer kan också få bieffekter. Medan avsedda effekter och perversa 
effekter uppträder innanför programmets målområden, faller bieffekter 
utanför. En del bieffekter kan vara förutsedda och positivt värderade. De 
utgör rena glädjeämnen för de reformbärande krafterna. Andra kan vara 
förutsedda men upplevas som negativa. Det rör sig då om sidoverkningar, 
som styrningens tillskyndare i och för sig primärt inte eftersträvade, men 
som de ändå var beredda att ta för att få fram det överordnade målet för 
programmet. 

En tredje grupp sidokonsekvenser är oförutsedda och negativa. 
Oförutsedda och positiva biverkningar utgör en fjärde kategori. 

Sommaren 1989 firades 200-årsminnet av den franska revolutionen. 
Till minne av Bastiljens stormning skrev kolumnisten George F. Will i 
tidskriften Newsweek (1717 1989) följande tänkvärda ord om 
revolutionens bieffekter: 

Revolutions are like boulders hurled into ponds. Ripples radiate for 
centuries. Unintended consequences often matter most. The Revolu-
tion's most important result was Napoleon, whose most important 
result (as France learned in 1871, and again in 1914, and again in 1940) 
was the invention of Germany. Revolutionary radicalism provoked 
conservatism's finest proclamation, Burke's "Reflections". 

Ett annat storslaget exempel är Mikhail Gorbatjovs perestrojka. Avsikten 
med perestrojkan var att genom en större öppenhet mellan styrande och 
styrda reformera och vitalisera det kommunistiska sys-  
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temet i Sovjetunionen. Tanken var inte att reformera bort Sovjet-
unionen eller att störta kommunistregimen i Östtyskland och ena 
Tyskland. 

Napoleon och Sovjetunionens fall får väl anses vara perversa effekter 
eller historiska ironier i exemplen ovan, medan Echnund Burkes 
Reflections on the Revolution in France och konsekvenserna i Tyskland 
bör ses som bieffekter. 

Såväl perversa effekter som oavsiktliga bieffekter av politiska 
åtgärder är centrala men svårgripbara objekt för statskunskapen och 
därmed också vid utvärdering av offentlig politik. Programteorime-
toden tycks också vara ett adekvat och användbart analysinstrument 
vid spårandet av perversa effekter. Perversa effekter är visserligen 
oönskade men ligger ändå inom de målområden som programteorierna 
utpekar. De utgör ju motsatsen till det positiva förväntade utfallet. Med 
avseende på oförutsedda bieffekter kommer emellertid program-
teorimetoden till korta. Programteorier är ju per definition före-
ställningar, som deltagande aktörer hyser vid en given tidpunkt. 
Oförutsedda bieffekter ingår inte i programteorierna av den enkla 
anledningen att de inte förutsågs. Därför måste programteorimetoden 
kompletteras med ett systematiskt sökande efter konsekvenser, som 
inte förutsågs när programmet infördes. 

Utgångspunkten i detta sammanhang har bland annat varit de 
periodiskt återkommande debatter, som förts om sidoverkningar och 
självmotverkande krafter i samband med att markvillkoret behandlats 
i riksdagen. Olyckskorparna har bland annat kraxat på teman som att 
bostadsbyggandet totalt sett skulle gå ner bl a på grund av att 
byggföretagen skulle flytta sin verksamhet utomlands, att bostads-
byggande med icke-statlig finansiering skulle öka, att byggindustrin 
för att slippa markvillkoret skulle föredra att bygga kontor och lokaler 
i stället för bostäder samt att mindre byggföretag skulle stampas ut. 
Dessa tänkbara effekter utvecklas i kapitel 7. 

1.6 En allmän genomförandeteori 

Det viktigaste syftet med studien är emellertid att utveckla och 
tillämpa en allmän teori över faktorer som kan inverka på den statliga 
politikens resultat. Hur kommer det sig att de faktiska resultaten av den 
förda politiken kan skilja sig från politikens officiellt institu-
tionaliserade mål och förväntningar? Och vad beror det på att de 
officiellt önskade resultaten uppnås utan att den förda politiken 
bidragit till detta eller rentav trots den förda politiken? Vilka faktorer 
är det som mer generellt kan tänkas förklara överensstämmelse – 
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eller diskrepans – mellan officiella intentioner och faktiska resultat? 
Studien vägleds alltså av en förklaringsambition. 

Den genomförandeteori som används i detta sammanhang finns i 
huvudsak också utvecklad i min bok Utvärdering i politik och för-
valtning (1991a:164ff). Den bygger i stor utsträckning på insikter från 
modern förvaltnings- och implementeringsforskning. Genomförande-
teorin gestaltas i figur 1.2. 

Figur 1.2 En allmän genomförandeteori 
A. PROGRAMMETS HISTORISKA BAKGRUND 

1. Förändringens inriktning 
2. Politiskt stöd 
3. Förändringens storlek 
4. Symbolisk politik 
5. De berördas deltagande 
6. Föråldrad problembild 

B. PROGRAMMET 
1. Tydlighet 
2. Programteorins giltighet 

C. GENOMFÖRANDET 
1. Berörda aktörers förståelse 
2. Berörda aktörers förmåga (resurser) 
3. Berörda aktörers vilja (egenintressen, 
attityder) 

D. ANDRA PROGRAM 

E. OMGIVNINGEN 
1. Omgivningens inställning 
2. Förändringar i målområdet 

Vad som framläggs i figur 1.2 är ett antal omständigheter, som kan 
tänkas inverka på den offentliga politikens resultat, dvs slutprestationer 
och utfall. Eftersom det bara är fråga om en lista kan det tyckas förmätet 
att kalla den för en teori; det mer anspråkslösa uttrycket teoriram vore 
lämpligare. Av praktiska skäl behåller jag emellertid den kortare och 
mer hanterliga termen teori. Ett annat problem är om uppställningen 
skall kallas genomförandeteori, implementeringsteori, styrteori eller 
något annat. Jag har stannat för genomförandeteori med implemen-
teringsteori som synonym även om kanske styrteori vore ett lika adekvat 
uttryck. 

Tablån skall inte uppfattas så att var och en av faktorerna oförmedlat 
tänkes inverka på den offentliga politikens resultat. Inverkan från en 
faktor kan ske genom förmedling av en eller flera andra. Exempelvis kan 
det politiska stödet i form av en bred partipolitisk front leda till 
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ett otydligt program som i sin tur inverkar på förvaltningens förståelse av 
programmet eller vilja att genomföra det. Dessa komplicerade 
påverkansmönster har emellertid inte ritats in i figur 1.2. 

Låt oss nu förevisa faktorerna i tur och ordning. 
Djupdykningar i den förda politikens historiska bakgrund kan 

förefalla överflödiga när syftet är att förklara dess genomförande på 
gräsrotsnivå eller genomslagskraft. Den internationella implemente-
ringsforskningen har också i stort sett försummat den historiska bak-
grunden. Debatten (Winter 1990, Van Meter & Van Horn 1975, 
Mazmanian & Sabatier 1981, 1983, Lester et al 1987, Municio 1987, 
Sannerstedt 1991) har i stället gällt om de viktigaste förklaringarna står 
att söka i själva genomförandet (C i figur 1.2) - i gräsrotsbyråkaternas 
beteenden och överlevnadsmekanismer och i de interorganisatoriska 
nätverken kring myndigheterna - eller i programmens utformning (B i 
figur 1.2). Men faktorer verksamma i de processer som ledde fram till 
beslut om styrsystemets införande kan faktiskt påverka resultaten ute 
på fältet. För att fullt ut förstå och förklara verkningar av offentlig 
politik måste den sättas in i ett politiskt helhetsperspektiv. 

Sex delfaktorer i tillkomsthistorien förefaller särskilt centrala: om 
förändringen ansluter till eller innebär ett brott med den politik som 
förts tidigare; om reformen infördes med starkt politiskt stöd, i enighet 
eller oenighet och hur de partipolitiska och nätverkspolitiska 
konstellationerna överhuvudtaget såg ut; om förändringen avsågs bli 
stor eller liten; om reformen var allvarligt menad eller innehöll inslag 
av symbolisk politik; om centrala, regionala och lokala förvaltnings-
myndigheter, enskilda mellanhänder och adressater som samtliga skul-
le komma att beröras av reformen deltog vid dess utformning samt om 
beslutsprocessen från initiativ till programbeslut var så lång att risk 
förelåg att det samhällsproblem ursprungligen pockade på en lösning 
genom samhällsutvecklingen inte längre föreligger när programmet 
införs. 

Den beslutade förändringens inriktning kan inverka på resultatet. 
Om förändringen ingår som ett naturligt steg i en utstakad färdriktning 
blir den lättare att genomföra än om den utgör ett brott med den tidigare 
förda politiken. 

Om en politisk rörelse med markerad, konsekvent viljeinriktning 
dominerar statens styrelse under en längre tid, vänjer sig ämbetsmän-
nen vid att arbeta för en viss grupp av människor, som intresserar sig 
för bestämda typer av problem och problemlösningar. Ingrodda 
tankemönster och oreflekterade handlingsvanor uppstår. Om det då blir 
ett kraftigt ideologiskt skifte vid makten kan de nya makthavarna 
komma att upptäcka att tjänstemännen inte är så lätta att styra i 
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den nya riktningen. Detta förhållande kan utveckla sig till ett betydande 
implementeringshinder. 

Vad jag är ute efter i detta sammanhang är reformens ideologiska 
inriktning. 1 en del fall tvingas sittande regeringar ändra färdriktning på 
grund av kraftiga växlingar i tidsandan. 1 andra situationer åstad-
kommes ideologiska kursförändringar av regeringsbyten eller regim-
skiften. 

Denna tes om politiska resmål och byråkratisk tröghet skulle kun-
na spela en roll i markvillkorets fall. Markvillkoret infördes 1974, 
vid en tidpunkt då socialdemokraterna ensamma eller i koalition sut-
tit vid makten i 42 år. Villkoret ligger, som senare skall visas, helt i 
linje med den bostads- och markpolitik som partiet fört i varje fall 
sedan andra världskriget och som gått ut på att förstärka "samhäl-
lets", dvs. det offentligas roll. Under perioden 1976-1982 fick landet 
emellertid borgerliga regeringar. Mittenpartiernas ambition att i 
regeringsställning driva socialdemokratisk politik bättre än social-
demokraterna själva är allmänt dokumenterad. Som en röd tråd ge-
nom alla analyser av denna period går emellertid också svårigheten 
att växla in förvaltningen på nya tankebanor (Rydén 1983; Ham & 
Hill 1984:57). Kanske gäller detta också markvillkoret? 

Resultaten påverkas sannolikt av graden av politiskt stöd vid 
styrsystemets införande eller i samband med förändringar. Om en 
reform införs under politisk enighet blir den troligen lättare att 
genomföra än om den införs under politisk strid. Vi kan nämligen 
förmoda att den politiska kraften bakom ett program blir svagare om 
partipolitisk eller korporationspolitisk split föreligger. Osämja skapar 
osäkerhet om programmets framtid, vilket påverkar myndigheter och 
andra institutioner i genomförandeskedet. Även programmets 
adressater kan ta intryck av politiska dissonanser. 

Genomförandet hänger samman med den beslutade förändringens 
storlek. Ju mer den beslutade förändringen avviker från rådande 
förhållanden desto svårare blir den troligen att genomföra, allt annat 
lika. Detta betyder att små, stegvisa reformer är lättare att imple-
mentera än revolutionära omvälvningar. "The probability of effective 
implementation is inversely related to the extent of envisaged departure 
from the status quo ante," skriver de båda amerikanerna Van Meter och 
Van Horn i en uppsats (1976). 

En fjärde komponent i tillkomstfaktorn som kan påverka resultaten 
av programmet är förekomsten av symbolisk politik. Symbolisk 
politik innebär att reformen utformats i annat syfte än att uppnå 
sakinriktade resultat. Den kan helt eller delvis ha utformats för att 
möjliggöra eller omintetgöra regeringskoalitioner eller andra typer av 
partisamarbete, lugna den egna partiopinionen och hålla samman 
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partiet eller för att vinna röster eller åtminstone minimera röstförluster 
vid nästa val. Detta kan förmodas verka på flera sätt. En konsekvens kan 
bli att reformens politiska tillskyndare inte lägger ner erforderlig kraft 
på att få den implementerad. Det symboliska syftet kan ju uppfyllas av 
att ett beslut om en reform blivit fattat, inte att beslutet verkligen 
genomförs. En annan konsekvens är att myndigheter och andra aktörer i 
implementeringsspelet anar hur det ligger till och därför inte lägger ner 
samma energi, som de eljest skulle ha gjort. 

Parallellen mellan teorin om symbolisk politik och vårt tidigare 
resonemang om strategiska och sakinriktade val är uppenbar. Symbolisk 
politik uppfattas här som identisk med strategiskt handlande. Att vi behåller 
termen symbolisk politik beror på att den har större burskap i diskursen om 
offentlig förvaltning och organisationers beteende. 

Symbolisk politik kan ha spelat in i markvillkorets fall, eftersom 
den socialdemokratiska regering som låg bakom införandet 1974 inte 
hade egen majoritet. Den måste åstadkomma kompromisser över 
blockgränsen i svensk politik. Markvillkoret kan ha syftat till att 
splittra de borgerliga genom att försöka dra till sig exempelvis 
folkpartister och centerpartister och lämna moderaterna ensamma. 
Detta kan ha ingått i en mer långsiktig systemorienterad strategi att 
förhindra uppkomsten av ett fastare borgerligt samarbete och därmed 
på sikt en borgerlig majoritetsregering. 

Deltagandet i den beslutsprocess som leder fram till programmet 
inverkar på dess resultat. Om de berörda får delta på olika sätt vid 
reformens tillkomst underlättas genomförandet och accepterandet. Ett 
program som kommit till i en process där den centrala myndighet som 
sedan skall genomföra det fått delta och avge sina synpunkter 
genomförs troligen lättare än program som kommit till ovanför 
myndighetens huvud. l extremfallet har myndigheten själv tagit ini-
tiativ till reformen och agerat för att den skall införas. Självfallet måste 
sådana reformer vara lättare att genomföra. 

Denna deltagaraspekt gäller också andra berörda än förvaltnings-
myndigheten, såsom den regionala förvaltningen, lokala genomförande 
organ, mellanhänder och adressater. Noteras bör att mellanhänder, 
lokala genomförare och adressater härvid kan representeras av sina 
organisationer. I markvillkorets fall skulle genomförandet i stor 
utsträckning ske i kommunerna. Om Svenska kommunförbundet fått 
delta i tillkomsten och drivit på för att reformen skall införas accepteras 
den troligen lättare av kommunerna än om förbundet inte deltagit alls 
vid tillkomsten. 

Den sjätte och sista faktorn i programmets historiska bakgrund avser 
föråldrad problembild. Denna faktor hänger delvis samman med hur 
lång beslutsprocessen är från det att ett programinitiativ tas 
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till det att ett program införs. Om processen är lång kan det hända att det 
problem man velat komma åt inte längre föreligger när programmet införs. 
Det kan bero på att politiska beslutsfattare i beslutsögonblicket har en 
föråldrad problembild. 

Denna faktor skulle kunna inverka i markvillkorets fall eftersom 
utredningen tillsattes i december 1969 mitt under det s.k. miljonprogrammet 
när bostadsbyggandet var rekordhögt och behovet av en aktiv kommunal 
markpolitik var stort men infördes först fem år senare när miljonprogrammet 
var fullbordat och bostadsbyggandet drastiskt gick ner. 

Därmed kan vi lämna inslag i programmets historiska bakgrund och gå 
över till den andra huvudfaktorn i vår allmänna implementeringsteori: att 
olika egenskaper hos själva programmet inverkar på resultaten. 

En komponent i programfaktorn som skulle kunna tänkas inverka på 
politikens utfall är dess tydlighet. Om programmet är oklart blir det 
besvärligt för myndigheter och andra genomförare att skaffa sig en skarp 
bild av de styrandes intentioner med reformen. Därmed kan något distinkt 
resultat inte utpekas. Detta ger administratörer och andra berörda ökat 
manöverutrymme och svängrum. De kan göra egna tillägg och 
förtydliganden. 

Att statens politik är oklar är på intet sätt märkligt. Däremot är det en 
uppgift för statskunskapen och utvärderingsforskningen att klarlägga vari 
dessa oklarheter består. En distinktion som vi finner fruktbar men som såvitt 
bekant sällan görs i forskningen om offentlig politik går mellan språklig 
oklarhet å ena sidan och otydlighet som i och för sig kan vara språkligt tydlig 
men består i att ett beslut innehåller flera handlingsutvägar. 

Den språkliga oklarheten kan i sin tur delas in i obestämda ord och diffus 
avvägning. 

Obestämda ord innebär att det språk som används vid programut-
formningen är mångtydigt och vagt. Diffus avvägning är en språklig oklarhet 
som består i att en hel mängd mål anges utan att det sägs hur de skall vägas 
mot varandra. 1 båda fallen blir det omöjligt att få fram vad som är det 
övergripande syftet med politiken i fråga. Implementeringsorganen kan inte 
genom en neutral tolkningsakt avgöra vad programmet syftar till eller vilket 
mål som skall ges företräde i konkurrenssituationer. Detta ger dem ett eget 
manöverutrymme. 

Språklig oklarhet i offentliga program är ofta avsiktlig. Sådan medveten 
oklarhet kan ha sina rötter i det politiska spelet i statens ledning. 
Beslutsfattarna vill dölja oenighet och enas därför om en oklar formulering 
för att inför allmänheten uppvisa en fasad av samsyn. Detta kan vara fallet 
när det inte föreligger en klar majoritet för 
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en åtgärd eller när partierna i en djupt splittrad regeringskoalition vill 
komma bort från en fråga för att kunna fortsätta regera. Man skjuter 
den reella oenigheten framför sig i hopp om att den skall lösas i 
framtiden eller av andra på administrativ nivå. 

Den oklarhet som här kallas "flera handlingsutvägar" manifesterar 
sig per definition inte i språkliga dimridåer utan framgår i varje fall vid 
en noggrann granskning. Däremot behöver den inte vara särskilt skarpt 
och utförligt lingvistiskt eller dispositionsmässigt markerad. Den är 
troligen oftast resultat av en medveten politisk kompromiss varvid 
beslutet kommer att innehålla i varje fall minst två handlingsalternativ 
för högre eller lägre implementerande organ. Huvudalternativet kan 
vara att implementerande organ skall handla på ett bestämt sätt, men 
att de inte behöver göra det utan kan handla på det motsatta sättet. 
Längre fram i framställningen skall vi argumentera för att 
programbeslutet i markvillkorets fall innehöll denna form av tydlig 
tvetydighet. 

Medveten oklarhet kan också emanera ur en önskan att dölja enighet. 
Två partier som normalt är motståndare vill kanske dölja tillfällig 
enighet i en sakfråga för sina väljare, eftersom tillfällig enighet med 
huvudfienden kan leda till röstförluster och intern förvirring. Detta 
torde vara fallet i vissa miljö- och energifrågor, t. ex. när 
socialdemokraterna skapade en egen linje i kärnkraftsomröstningen 
1980 för att slippa bli associerade med moderaterna. 

Medveten oklarhet kan också bero på att man vill dölja vissa motiv 
för programmet, som ter sig politiskt inopportuna. Socialdemokrater 
sätter vid vissa tidpunkter inte gärna in sina förslag i ett socialistiskt 
perspektiv eller klär dem i en socialistisk språkdräkt, bl. a. därför att 
detta skulle skrämma bort väljare. Konservativa talar inte om de längre 
bort liggande målen med privatiseringar utan betonar kortsiktiga 
effektivitetsmål. 

Ytterligare en oklarhet kan bero på bristfällig kunskap hos reformens 
tillskyndare. Beslutsfattare i regering och riksdag kan rimligtvis inte besitta 
de insikter som skulle krävas för att kunna utfärda direktiv, som ger 
otvetydiga rekommendationer till handling i varje enskild framtida situation. 
Medvetna om detta kan beslutsfattarna med avsikt göra bestämmelserna 
allmänna för att lämna spelrum åt centrala förvaltningsorgan, mellanhänder 
och slutmottagare. Kanske utfärdas en ramlag, som på ett allmänt sätt anger 
färdriktningen. Den närmare preciseringen av målen för ingreppen 
överlämnas åt det centrala förvaltningsorganet att avgöra. Utfärdandet av 
normer föregås ofta av förhandlingar mellan tillsynsmyndigheten och 
intresserade branschorganisationer. Detta är den gängse regleringstekniken 
i västländer vad gäller arbetsmiljö, hälsovård, yttre miljö, markanvändning, 
kvalitets-  
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krav i byggande och konsumentskydd. Det förefaller uppenbart att 
administration i dessa fall kan uppfattas som en kreativ, skapande, innovativ 
verksamhet. Den är ingen maskinmässig exekution av på förhand bestämda 
mål och beslut. 

Den andra komponenten i programfaktorn, som vi här skall ägna 
viss uppmärksamhet, är programteorins giltighet. Även om det är 
klart vad reformens tillskyndare ville åstadkomma och hur det skulle 
gå till, så kan programmet bygga på felaktiga förutsättningar. En 
giltig programteori är ingen garanti för att målen uppnås, men 
underlättar förmodligen måluppfyllelse. En felaktig programteori kan 
spoliera hela programmet. 

Scenario 2, för att ta ett exempel, bygger på förutsättningen att 
bostadsbyggandet blir mer effektivt om det sköts av allmännyttiga 
och rikskooperativa företag, vilket i sin tur leder till lägre bostads-
kostnader. Detta led i programteorin kan vara felaktigt. 

En tredje större faktorer som troligen påverkar politikens resultat 
hänger samman med genomförandet. Generellt sett påverkas genom-
förandet av berörda aktörers förståelse, förmåga och vilja, för att tala 
med Lennart Lundquist (1987:87ff; Gjelstrup 1991:19ff). Berörda 
aktörer är i främsta rummet den centrala, regionala och lokala för-
valtningen, eventuella mellanhänder, adressaterna samt övriga berörda. 
Vi begränsar oss här till central och lokal förvaltning, adressater och 
övriga berörda. I lokal förvaltning inbegrips exempelvis både 
kommunpolitiker i fullmäktige, kommunstyrelser och nämnder och 
kommunala tjänstemän i förvaltningskontoren. 

Berörda aktörers förståelse av programmet inverkar på dess resul-
tat. Förståelse används här i betydelsen begripa, känna till. En regle-
ring som folk inte förstår eller ens känner till existensen av kan inte 
verka. Ett statligt bidragsprogram må vara aldrig så klart och enty-
digt utformat; om potentiella sökande aldrig får reda på att det finns, 
så kommer det inte att bidra till de resultat, som det inrättats för att 
få fram. 

En annan delfaktor som påverkar resultatet är berörda aktörers 
förmåga att vidta önskade åtgärder. Förmåga används här i be-
märkelsen resurser. Låt oss resonera utifrån den centrala tillsyns-
myndighetens situation. Det kan råda brist på pengar, vilket kan leda 
till att man inte kan anställa tillräckligt med personal för att utöva 
tillsyn över regleringars efterlevnad, handlägga ansökningar om 
ekonomiskt stöd eller ta fram och distribuera informationsmaterial. 
Knappa ekonomiska resurser kan omintetgöra nödvändig upphandling 
av externa tjänster. 

Det kan råda brist på personal och andra icke-monetära resurser, även om 
de finansiella förutsättningarna föreligger. Personalen mås-  
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te ha vissa kvalifikationer, anpassade efter programmets att och 
mottagarnas behov. att leta upp människor med den rätta utbild-
ningsbakgrunden kan ta tid. Ibland måste personalen genomgå 
särskild utbildning. Allt detta gör att tiden går och implementeringen 
försinkas. 

En tänkbar förklaring till resursbrister är vissa särdrag i våra poli-
tiska system. Inom skatteforskningen har man gång på gång konsta-
terat att medborgarna högt värderar den service de kan få via den 
offentliga sektorn. Men de är betydligt mindre villiga att betala för 
denna service. Man är positiv till servicen men negativ till skatterna 
för att finansiera verksamheten. 

Vidare ser inte medborgarna sambandet mellan skatternas storlek och 
servicenivån. Detta gäller för människor generellt. Men det gäller även 
mer specifikt för personer, som kan tänkas komma i direkt åtnjutande 
av tjänsterna. Även de senare ser inte sambandet mellan skattebetalande 
och servicenivå (Hadenius 1986:122ff). 

Berörda aktörers vilja inverkar på resultatet. En skola inom för-
valtningsforskningen hävdar att administrationen främjar sina egen-
intressen, som skiljer sig från allmänintresset. "Bureaucrats are not 
civil servants but uncivil masters," som Churchill lär ha uttryckt 
saken. Byråkratin är inte en underdånig tjänare utan en myndig herre. 
Den är inte huvudmannens trogne exekutor utan driver sina egna 
intressen. Förvaltningen strävar efter att expandera eller i varje fall 
överleva och detta tar överhanden över intresset för saken. Detta 
synsätt karakteriserar den s.k. public choice-skolan (Niskanen 1971; 
Downs 1967; Lewin 1988:99ff). 

Kanske dessa tendenser framträder klarast, när politiken går ut på att 
minska byråkratin genom nedskärningar. De berörda verken brukar då 
unisont stå upp och argumentera för att varje nedskärning hotar 
verksamheten, att servicen minskar katastrofalt. 

En mildare variant på temat "trolöshet mot huvudman" är att 
administratörerna kan hysa skepsis om politikens lämplighet. En sval eller 
direkt negativ inställning till reformen bland tjänstemännen kan inverka på 
genomförandet. 

En företeelse som också kan påverka tjänstemännens attityder är 
deras politiska uppfattningar. Ett möjligt sätt att komma tillrätta med 
problemet vore att rekrytera förvaltningspersonalen efter åsikter i 
stället för efter kompetens. Man skulle anställa människor som man vet 
är positivt inställda till den förda reformpolitiken. Detta brukar kallas 
kaderbyråkrati. Vissa inslag av detta förekommer i svensk 
förvaltningstradition, t.ex. vid tillsättning av generaldirektörer. Bo 
Rothstein (1986) har hävdat att den politiska rekryteringen i vissa fall 
gått längre, t.ex. i fråga om arbetsmarknadsverket, där 
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även på tjänstemän på lägre nivåer skulle ha tillsatts på andra grunder än 
förtjänst och skicklighet. 

Våra resonemang om förståelse, förmåga och vilja avser alla ak-
törer inblandade i genomförandet av en offentlig politik. I markvill-
korets fall rör det sig om central förvaltning (Bostadsstyrelsen, senare 
Boverket), regional förvaltning (länsbostadsnämnder), lokal förvalt-
ning (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, fastighetsnämnd, 
fastighetskontor) samt adressater (byggherrar). Strängt taget skiljer 
jag mellan omedelbara adressater som är byggherrar och medelbara 
eller slutliga adressater (slutmottagare) som utgörs av de boende. Men 
eftersom de boende aldrig kommer in i spelet kring markvillkorets 
genomförande talar jag konsekvent om byggherrar som adressater. 1 
figur 5.6 nedan har vi emellertid ritat in båda adressatkategorierna. 

Vid implementeringen av markvillkoret förutsattes kommunerna 
spela en viktig roll. Att genomförandet organiserades på detta sätt är 
föga förvånande eftersom upp emot 70-80 procent av kommunernas 
totala verksamhet i Sverige lär vara reglerad genom speciallagstift-
ning, dvs. ålagd av statsmakterna. Även kommunernas sammanslut-
ningar Svenska Kommunförbundet och Svenska Landstingsförbundet 
bör nämnas i detta sammanhang. Kommunernas förståelse, förmåga 
och vilja kommer därmed att inverka på programmets utfall. I den 
aktuella studien skall därför tyngdpunkten läggas på kommunernas 
agerande. Med en synpunkt hämtat från organisationsteorin vill vi 
undersöka om genomförandets organisering – genom kommunerna – 
inverkat på resultaten. 

Vad gäller adressaternas reaktioner bör det allmänna resonemanget 
om förståelse, förmåga och vilja utvidgas något. Ibland kan ad-
ressaterna vara så starka att de lyckas tämja styrförsök, som de ogillar. 
Detta kan ske genom infångning antingen av en hel myndighet, en lokal 
tillsynsorganisation eller av den enskilde gräsrotsbyråkraten. De 
styrande myndigheterna och de lokala implementerarna kan med tiden 
bli så svaga att deras beslut tenderar att främja de näringars intressen, 
som de egentligen skulle motarbeta och försvaga. 

I markvillkorets fall skulle man kunna tänka sig att byggintressenter som 
uppträder som byggherrar är så starka att de lyckas fånga in de lokala 
implementerarna. 

Adressaterna skulle också kunna tillgripa undvikande beteenden. Ett 
exempel på detta skulle vara om byggentreprenörerna för att undgå 
markvillkoret börjar bygga annat än bostäder, t. ex. kontor, eller om 
de flyttade sin byggnadsverksamhet utomlands. 

Även övriga berördas förståelse, förmåga och vilja kan inverka på 
genomförande och resultat. Med övriga berörda avses i detta sam-  
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manhang intressenter som inte är direkt inblandade i genomförande-
arbetet. Det kan vara viktigt att ha stöd från reformbärarna och berörda 
intresseorganisationer eller ideella sammanslutningar även om dessa 
organ inte är formellt indragna i implementeringsprocessen. Torstein 
Eckhoff menar att jordbruksorganisationer, fiskeriorganisationer och 
skogsbruksorganisationer gjort mycket för att i Norge sprida kunskap 
om det regelverk, som gäller för dessa näringar. Fackföreningsrörelsen 
har spelat roll som förmedlare av information om lagstiftning kring 
arbetsmiljön (Eckhoff 1983:39). 

En fjärde huvudfaktor som inverkar på resultaten är andra pro-
gram. Staten är ingen enhetlig aktör med en enda klart uttryckt vilja. 
Ibland stöds ett program av ett annat, varvid överlappning och "över-
styrning" kan inträffa, medan det i vissa situationer föreligger mot-
verkande program. Staten vill t.ex. samtidigt skydda naturen och 
exploatera den. Ett klassiskt exempel på detta i Sverige är de ström-
mande vattnen, där staten genom Vattenfall vill bygga ut samtidigt 
som den genom naturvårdsverket vill bevara. 

Markvillkoret i det offentliga bostadslåneprogrammet är bara en i 
ett mångfacetterat nätverk av styråtgärder, som statsmakterna vidtagit 
för att uppnå de nationella bostadspolitiska målen. Eventuella effekter 
med avseende på exempelvis boendekostnader beror kanske inte 
markvillkoret utan på andra rekvisit i bostadsfinansierings-
förordningen. Bestämmelsen i bostadsfinansieringsförordningen om 
produktionskostnadsprövning syftar till prispress precis som mark-
villkoret (se Figur 5.2 för en uppställning) och det kan ju vara den 
som inverkat. Resultaten kan kanske också härledas från helt andra 
program i den större bostadspolitiska helheten, t.ex. expropriations-
lagstiftningen, den kommunala förköpslagen, styrmöjligheten via det 
kommunala planmonopolet i byggnadslagstiftningen eller bo-
stadsförsörjningslagen. Här kommer vi särskilt att uppmärksamma 
den roll som exploateringsavtalen i kraft av stadsplanen och plan-och 
bygglagen har spelat i förhållande till markvillkoret. Troligen 
inverkar också bestämmelser i skattepolitiken på utvecklingen. Det 
gäller att komma ihåg att här föreligger ett konglomerat av styrin-
strument varav markvillkoret utgör blott ett inslag. 

Den sista huvudfaktorn i den generella implementeringsteorin kal-
las annan omgivning. Tanken bakom benämningen är följande. 
Komponenterna i faktorn "genomförande" avser företeelser som 
direkt ingår i genomförandearbetet inklusive adressaterna. "Övriga 
berörda" är berörda av programmet men deltar inte i 
implementeringen vare sig som direkta genomförare eller som 
mottagare. "Annan omgivning" slutligen avser en ännu mer perifer 
krets, utanför "övriga berörda". 
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Det kan inträffa förändringar i programmets omgivning, som gör att 
den politiska styrningen blir obetydlig eller helt verkningslös. Åtskilliga 
har generellt drivit tesen att endast en mycket ringa del av samhällets 
utveckling kan föras tillbaka på politiska beslut. Politiska aktörers 
medvetna försök till förändringar av samhället är dömda att bli futila mot 
bakgrund av de strukturella förhållandenas allt dominerande roll. Andra 
har betonat statens enorma inflytande. 

Det kan röra sig om förhållanden såväl inom som utanför det aktuella 
landet: ett krig kan bryta ut, priserna kan rasa i höjden eller en kraftig 
opinionsvåg kan svepa över världen. 

1.7 Studiens syfte 
Syftet med studien är således att undersöka vad som hänt inom och i 
någon mån utanför markvillkorets målområde på lokal nivå, dvs. ute i 
kommunerna, samt försöka förklara överensstämmelser och diskrepanser 
mellan statens officiellt angivna intentioner och faktiska resultat. Jag har 
velat göra detta genom att tillämpa en generell teoriram för att 
karakterisera och förklara resultat av statlig politik. Teoriramen 
innehåller dels begrepp som programteori, målområde, avsedda resultat, 
måluppfyllelse, historiens ironi, kontrafinalitet, perversa effekter och 
bieffekter, som skall karakterisera reformens resultat. Vidare innehåller 
den ett antal faktorer som var för sig eller i kombination skall kunna 
förklara diskrepanser och överensstämmelser mellan programintentioner 
och resultat. Faktorerna avser programmets tillkomst, själva 
programmet, genomförandet, inverkan från andra program samt inverkan 
från annan omgivning. 

En självklar resultatfråga är i vilken utsträckning kommunerna har 
förmedlat bostadsmarken sedan markvillkoret formellt infördes den 1 
januari 1975. Redan i förordet har jag varit inne på att den ökade 
kommunförmedling som tillskyndarna hoppades på inte har inträffat. 
Denna historiens ironi försöker jag förklara och undersöker därvid om 
ironin är äkta eller skenbar. Jag undersöker också vad som inträffat i 
stället. Särskilt uppmärksammas frågan om kommunerna gått in och 
skapat egna distinkta program i genomförandeledet. 

Synpunkter ges också på andra resultatfrågor. Jag undrar om priset på 
råmark påverkats samt om detta inverkat på boendekostnaderna. Frågan 
reses om programmet eventuellt kan ha fått oavsedda och oönskade 
sidoeffekter i form av minskat bostadsbyggande, byggande av lokaler i 
stället för bostäder, utstampning av mindre byggföretag samt mer byråkrati 
och krångel. 
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Slutligen uppmärksammas maktaspekter, som är grovt försummade 
i studiet av offentlig politik. Frågor ställs om markvillkoret 
åstadkommit en maktförskjutning till det politiska styrsystemets fördel, 
vilka de partistrategiska effekterna blivit samt om markvillkoret gynnat 
det bostadssociala nätverket. Socialiseringsmotivet, partistrategiska 
motiv och nätverksmotivet utsätts för granskning. 

Eftersom faktorer i programmets tillkomst är viktiga för att förklara 
dess resultat ges en ordentlig översikt över den svenska bostads-och 
markpolitiken efter 1945. Den förda politiken, som främst bär 
socialdemokratisk signatur, kännetecknas både av regelrätt socialism i 
form av ökad kommunalisering av bostadsbeståndet och funktions-
socialism i form av ökat samhälleligt inflytande i begränsade avseenden 
men med bevarat enskilt ägande. En analys ges också av partisystemet 
i Sverige under perioden 1970-1991, sett i ljuset av markvillkoret. Även 
om syftet med dessa avsnitt är att de skall bidra till förklaringen av 
markvillkorets resultat ute i kommunerna kan de läsas som fristående 
bidrag till forskningen om svensk bostadspolitik eller om det svenska 
partisystemet. 

1.8 Metautvärdering och egna data 
Ett kinkigt problem vid varje studium av den offentliga politikens 
följder är hur man avgör om resultatet verkligen beror på styran-
strängningen. Som vi nyss har sett kan det ju vara andra faktorer än 
programmet, som gett upphov till de avlästa resultaten. 

Befunne vi oss blott i den bästa av alla forskarvärldar så skulle vi 
med lätthet kunna ta reda på hur utvecklingen skulle ha blivit om 
reformen inte hade införts och jämföra detta med lika lätt tillgängliga 
data om hur det faktiskt blev med reformen på plats. Skillnaden mellan 
den faktiska och den kontra faktiska utvecklingen (hur det skulle ha 
blivit om inte) skulle vara ett mått på interventionens konsekvenser 
(Gullberg 1986:69ff, Vedung 1991:122ff). 

Men politik och förvaltning anpassar sig sällan till forskningens 
behov. Den stora svårigheten är att politik oftast införs över hela fältet 
vilket gör det omöjligt att erhålla en kontrollgrupp för att studera vad 
som skulle ha hänt om politiken inte hade införts. Forskningen måste 
anpassa sig efter den förda politiken och nöja sig med att studera 
utvecklingen i en grupp över tid. 

Valet har därför huvudsakligen fallit på serieuppläggningen. För-
hoppningen är att genom studium av händelseförloppen under en period 
både före och efter markvillkorets införande kasta visst ljus över effekt-
bilden. Tidsperioden varierar mellan olika dataserier men sträcker sig i 
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huvudfallet från 1972 till och med 1990. Formellt infördes markvillkoret 
som vi sett första januari 1975 (Bilaga 1 och Kalendarium). Därmed kan vi 
se om några förändringar inträffade strax innan införandet samt naturligtvis 
i efterhand. 

Utforskaren av offentliga styrsystem kan dra fördel av att förvalt-
ningsorgan och offentliga utredningar redan samlat in och analyserat 
omfattande mängder material. Viktiga ingredienser i detta material är 
tidigare utförda utvärderingar. Föreliggande undersökning baserar sig 
i betydande utsträckning på data som letats fram och analyser som 
genomförts för administrativt bruk, särskilt i form av utvärderingar. 
Undersökningen får därmed i någon mån karaktär av 
metautvärdering. Metautvärdering är en teknisk term som betecknar 
systematisk sammanställning och analys baserad på två eller flera 
tidigare gjorda utvärderingar. Metautvärderingens syfte är kunskaps-
uppbyggande. Man vill dra generella lärdomar av de insikter om ett 
styrsystem, som kommit fram i en rad hittills orelaterade utvärderingar 
av styrsystemet i fråga. Överhuvudtaget vill jag dra en lans för ökad 
användning av metautvärdering vid studiet av offentlig politik. 

Av de sammanlagt nio tidigare studierna av markvillkoret har jag för 
att klarlägga utvecklingen på kommunnivå kunnat använda sex. Det rör 
sig om resultat från tre landsomfattande utvärderingar beställda av 
statliga organ, en fristående konsultrapport och två akademiska 
forskningsprojekt (Bilaga 4 Kommunurval). 

I mars 1991 förelåg Studie av markvillkoret och dess tillämpning, 
genomförd av Boverket på regeringens uppdrag (Bo 1991). Utvär-
deraren Gunnar Stahre såg till att slutsatserna byggdes på ett omfat-
tande och relativt säkert statistiskt underlag. Uppgifterna om i vilken 
utsträckning markvillkoret varit uppfyllt hämtades från Statistiska 
Centralbyråns grundmaterial för låneobjektsstatistiken. Där registreras 
om föregående ägare till marken varit kommunen, annan fas-
tighetsägare eller kommunen och annan fastighetsägare. Dessa data 
förbättrades av utvärderaren genom komplettering med uppgifter för år 
1989. Den tidsserie som därigenom erhållits sträcker sig från 1972 till 
1990 års början och är den bästa som föreligger. 

Utvärderingen baserar sig vidare på en särskild enkät som sänts ut 
till 76 kommuner. I urvalet ingick samtliga kommuner över 100 000 
invånare, samt ett slumpmässigt urval av kommuner i de tre storleks-
klasserna 50 000 – 100 000, 20 000 – 50 000 samt mindre än 20 000 
invånare. Besvarade enkäter kom in från 75 kommuner (Bo 1990). 
Slutligen genomfördes särskilda intervjuer om markvillkorets 
tillämpning med fastighetschefer och företrädare för exploaterings-
avdelningar och förmedlingsorgan i ett 20-tal kommuner. Mate-  
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rialet från intervjuer är avsett att förklara och belysa utvecklingstendenser 
som visar sig i det statistiska materialet. 

Den andra landsomfattande utvärderingen, Markvillkoret och 
kommunal markpolitik, har utförts av Tom Miller (1991) på uppdrag 
av 1989 års konkurrenskommitté. Den bygger på djupintervjuer med 
tjänstemän ansvariga för mark- och exploateringsverksamhet i 20 
kommuner, grupperade enligt kommunförbundets åtta ortstyper (se 
Bilaga 4). Intervjuerna som genomfördes hösten 1990 har 
kompletterats med visst annat material om kommunernas mark-
innehav och bostadsbyggande (se även Miller 1991b). 

En tidig granskning på kommunnivå genomfördes av 
Bostadsstyrelsen 1980-81 och sammanfattades i Utvärdering av 
mark- och konkurrensvillkorets effekter. Utvärderingen baserades på 
en enkät riktad till 66 kommuner. Frågeformuläret skickades till den 
största kommunen i varje län, övriga kommuner i landet med mer än 
50 000 invånare samt ett slumpmässigt urval på sammanlagt 29 kom-
muner med färre än 50 000 invånare. Detta enkätmaterial är oerhört 
rikt och har hittills inte beaktats av andra forskare inom området 
(BoS 1981a,1981b,1981c). 

1981 publicerade Bengt Hansson konsultstudien Mark- och kon-
kurrensvillkor i bostadsbyggandet: En konsekvensanalys. Den är en 
vidareföring av hans doktorsavhandling vid Tekniska Högskolan i 
Lund (Hansson 1980). Enstaka resultat från denna studie har kunnat 
användas i föreliggande undersökning. 

Det ena akademiska forskningsprojektet är Lil Bentons licentiat-
avhandling i företagsekonomi vid Uppsala universitet från 1988. 
Hennes From Market Competition to Monopoly and from Monopoly to 
Market Competition omfattar djupstudier av elva kommuner i 
sydvästra Skåne (Benton 1988, inklusive 1988b, 1985, 1983a, 1983b). 
Det andra forskningsprojektet är Annika Lindells studie vid 
Institutionen för fastighetsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Lindells undersökning (1989) vilar på en omfattande enkät 
utförd 1984. Enkäten skickades till 177 kommuner och besvarades av 
62 (Lindell 1984). Resultat från båda dessa forskningsprojekt 
redovisas även i föreliggande studie. 

De andra studierna, bostadsdepartementets Översyn av de administrativa 
styrmedlen inom bostadsfinansieringen från 1991 (BoD 1991), Per-Olov 
Almquists Mark- och konkurrensvillkoren: Tillämpning i den kommunala 
markpolitiken (1983) och Ulf Brunfelters Svensk planlagstiftning i ett 
historiskt perspektiv: Rättsliga metoder i markpolitiken (1984) har inte 
kunnat begagnas för att klarlägga utvecklingen ute i kommunerna. Däremot 
diskuteras insikter från dessa verk i flera andra sammanhang i 
framställningen. 
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Effekter av offentliga insatser bör inte sökas enbart på makronivå 
t.ex. i form av inverkan på aggregat som kommunernas samlade 
förmedling av marken, det totala bostadsbyggandets utveckling i hela 
riket eller den genomsnittliga prisutvecklingen på marken i hela 
Sverige. De bör spåras också på mikronivå, i vårt fall i den enskilda 
kommunen. En allmän inspirationskälla i detta avseende är Lars 
Jonungs och Jan Rydenfelts arbete Prisregleringen, företagen och 
förhandlingsekonomin (1984). I boken redovisas prisregleringars 
inverkan på inflationstakt och inflationsförväntningar i stort. Men 
framför allt handlar boken om prisregleringarnas inverkan på fem 
enskilda företag. Författarna visar att företagen förlorat intäkter, dragit 
ner på investeringar och pådyvlats administrationskostnader i 
samband med utdragna och upprepade förhandlingar med tillsyns-
myndigheten, statens pris- och kartellnämnd (45ff, 143ff, 170f, 179ff, 
193ff). I ett företal prisar Erik Dahmén sina yngre ekonomkollegers 
ambition att studera prisregleringars effekter inte bara på 
samhällsekonomin i stort utan även på det enskilda företaget. 
"Undersökningen av relationerna mellan enskilda företag och den 
prisreglerande myndigheten är unik," hävdar Dahmén, "och bör ha ett 
betydande intresse även internationellt sett" (7ff; jfr Vedung 1991:50). 

Jag har tagit fasta på denna plädering för att makrostudier bör 
kombineras med fallstudier på mikronivå och utfört specialunder-
sökningar av markvillkorets hantering i tre svenska kommuner, 
nämligen Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessa lokala upptäcktsresor 
har frambringat ett stort samtida skriftligt textmaterial, ett betydande 
antal intervjuer samt vissa tidsserier med statistiska data. 
Framställningen vilar på det förra och de senare, medan intervjuerna 
främst genomförts i syfte att få helhetsbilder och kunna spåra annat 
material (Bilaga 4). 

Även avsnitten om programmets tillkomsthistoria, utveckling och 
genomförandesystem baserar sig på egen trägen datafångst, huvudsak-
ligen inriktad på primärkällor i form av bevarade dokument. Vissa in-
tervjuer och samtal har genomförts främst för att spåra textmaterialet. 
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2. Ägarlinjen, funktionssocialis-  
men och den sociala 

bostadspolitiken 

Bostadsfrågan har varit och är en av det 
industrialiserade samhällets största frågor. 

Carl Ekbrant 

En reforms tillkomsthistoria inverkar på dess resultat. Detta är en sanning, 
som i praktiken förbises i modern genomförandeforskning, även om den 
ibland poängteras i teorin. Resultatanalyser och genomförandestudier 
inriktas i realiteten oftast på slutprestationer och utfall och någon gång 
initialt förvaltande men försummar tillkomst och politisk bakgrund. 

Detta negligerande av politiken bakom den förda politiken och dess 
administrerande kan inte undgå att väcka statsvetarens undran. Politik är ett 
system för att lösa övergripande samhälleliga konflikter. Men genom att 
bortse från den förda politikens tillkomst förtigs och förträngs 
åsiktsmotsättningar och politiska polemiker. Politikens resultat studeras 
som om den inte hade något med strider och divergerande uppfattningar att 
göra. 

Detta gäller också de nio tidigare studierna av markvillkoret. Ingen av 
dem sätter in markvillkoret i något historiskt och partipolitiskt sammanhang. 
Detta förbiseende av historien är oförsvarligt. Reformers tillkomstprocesser 
är viktiga i flera avseenden (Winter 1990). 

Den reform som utgör ett skarpt brott med en tidigare programutveckling 
är förmodligen svårare att genomföra än den som innebär ytterligare ett steg 
på en väg som staten sen länge slagit in på. Ett tuppfjät framåt är lättare att 
acceptera för förvaltning och andra intressenter än ett plötsligt kliv bakåt. 
Frågan är alltså om markvillkoret var ännu ett steg i en riktning som staten 
redan stakat ut eller om det innebar en ny färdriktning. Denna fråga tas upp 
i innevarande kapitel och nästa. 

Den politiska konstellation som ligger bakom en reform och dess 
förändringar påverkar sannolikt dess genomförande. Den reform 
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som införs under stora politiska motsättningar är svårare an omsätta i 
praktisk verklighet än den som röner bred uppslutning. 

Den politiska konstellationen kan också inverka så att motsättningar byggs 
in i själva programmet, vilket i sin tur får återverkningar på resultaten. Detta 
gäller särskilt om programmet är produkten av en partipolitisk kompromiss. 
Kompromissande är också ett tecken på att symbolisk politik kan spela en 
roll. Syftet med en reform kan vara att stärka det egna partiet och försvaga 
motståndarna. Kompromissaspekten skall därför särskilt uppmärksammas i 
det följande. De politiska konstellationer som låg bakom markvillkoret och 
dess förändringar undersöks i kapitel 3 och 4. 

Huvudsyftet med föreliggande kapitel är således att lyfta fram vissa 
företeelser i programmets historiska bakgrund som kan tänkas inverka på 
dess resultat lokalt ute i kommunerna. På köpet – som biprodukter för att 
alludera på en av utvärderingsforskningens favoritbegrepp – får vi därvid 
också både en historisk införing i ämnet och en översikt över hela det 
konglomerat av styrinstrument, som staten anvisat för att påverka politiken 
kring tätortsmarken. 

2.1 Den sociala bostadspolitiken 
Det är bara ett fåtal segment i det svenska välfärdsbygget, som har blivit 
föremål för så mycken politisk omsorg som bostads- och marksektorerna. 
"Om det är något område, som under efterkrigstiden ... varit 'planerat och 
styrt' utifrån en politiskt formulerad målsättning så är det bostadsområdet," 
hävdade Kurt Samuelsson 1974 i boken Så här får det bara inte fortsätta 
(1974:12). Läget på bostadsområdet var resultatet av "den mest renodlade 
planhushållning, som bedrivits i modern tid i vårt land", menade han. 
Liknande påståenden har också fått bilda utgångspunkten för den moderata 
kritiken av bostadspolitiken. "Inget annat samhällsområde har blivit så poli-
tiskt styrt, så bundet och reglerar som just bostadspolitiken. På inget annat 
område har den socialistiska politiken gått så långt, fört med sig så förödande 
byråkrati och detaljreglering," har moderaten Wennerfors en gång sagt i 
riksdagen (RD 1975:46:77). 

Troligen har både Samuelsson och Wennerfors gått till retoriska 
överdrifter. Barnomsorg, skolor, sjukvård och åldringsvård har under den 
aktuella perioden sannolikt varit mer politiskt styrda än bostäderna, ty de 
har ju legat praktiskt taget helt inom den offentliga sektorn. Ändå är det ett 
otvetydigt faktum att bostads- och marksektorerna har varit föremål för stor 
politisk uppmärksamhet. Drivkraften bakom denna politiska 
uppmärksamhet har varit socialdemokratin, och det system som utformats 
brukar kallas den sociala 
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bostadspolitiken (jfr Gustavsson 1981). 
Den som kort men insiktsfullt vill teckna den sociala bostadspoli-

tikens principiella uppbyggnad och historiska framväxt i ett parti-
politiskt och förvaltningspolitiskt perspektiv har det inte lätt. Området 
är tekniskt och komplicerat samt omgärdat av en ogenomskinlig 
terminologi. Vidare finns ingen ingående, auktoritativ vetenskaplig 
framställning på området. Detta väcker djup förvåning både med tanke 
på sektorns politiska vikt och att här sedan decennier funnits både ett 
särskilt forskningsråd och ett välutrustat forskningsinstitut. 
Naturligtvis saknas därmed också djupgående framställningar där 
Sverige sätts in i ett komparativt perspektiv. 

Den statliga, socialt inriktade bostadspolitiken i Sverige som den 
framträtt låt oss säga mellan 1970 och 1990 har i sina yttersta syften 
varit generell, dvs. inriktad på hela befolkningen och inte på någon 
viss social kategori av människor, t.ex. barnfamiljer, ungdomar eller 
pensionärer. På medelssidan har den uppvisat en karakteristisk bland-
ning av statliga, kommunala och enskilda inslag. Det speciella är den 
statliga subventioneringen via bostadsbyggnadsfinansieringen och 
regelverket för hyressättningen samt den starka ställning som kom-
munerna fått vid genomförandet av de statliga intentionerna. 

Statsmakterna har naturligtvis dragit upp de allmänna riktlinjerna 
vilket bl a inneburit att det skall byggas bra och billiga bostäder till 
hela befolkningen. Genomförandet har vidare i betydande utsträckning 
lagts på kommunerna. Den grundläggande principen för 
samhällsbyggandet i Sveriges tätorter har varit att kommunerna, inte 
markägarna, genom 1947 års planmonopol ytterst skall bestämma över 
markanvändningen. Detta har skett genom dels den översiktliga 
planeringen och detaljplaneringen av icke-kommunal mark, dels s.k. 
aktiv markpolitik som inneburit att kommunerna i stor skala förvärvat 
mark för eget bostadsbyggande och för förmedling till andra 
byggherrar. För att behärska omvandlingen av råmark till exploate-
ringsmark har kommunerna använt sig av inte bara frivilliga överens-
kommelser med markägare utan även av staten inrättade styrmedel 
såsom kommunal förköpsrätt, expropriation och tidvis markför-
värvslån. Dessa styrmedel har kommunerna inte varit tvingade att 
utnyttja utan kunnat begagna efter eget gottfinnande. Styrmedlen har 
varit frivilliga. En annan lämplig, men mer teknisk term, som bl.a. 
använts av Barry Holmström i Rätten till markvärdestegringen 
(1988:97,138) är fakultativa styrmedel. Fakultativ betyder just frivil-
lig, valfri och är motsatsen till obligatorisk. Staten har alltså gett 
kommunerna ett betydande manöverutrymme. 

Även i nästa skede, planering och projektering av bostadsbe-
byggelsen, har kommunerna intagit en tätposition. Genom bostads-  
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försörjningslagen är kommunerna ålagda att planera bostadsförsörjningen 
och förmedla statliga lån och bidrag. Genom sina allmännyttiga 
bostadsföretag har kommunerna sedan 1945 kommit att äga och förvalta 
en allt större del av den statligt belånade stocken av flerbostadshus. 
Vidare har kommunerna i olika statliga författningar ålagts att medverka 
vid genomförandet av viss planerad markanvändning genom att bygga 
skolor, allmänna byggnader, gator, parker samt anläggningar för vatten 
och avlopp. Markanvisningar och statliga bostadslån har emellertid också 
gått till rikskooperativa byggherrar som HSB och Riksbyggen. Privata 
byggfirmor med vinstintresse som rättesnöre har också anvisats mark och 
därmed kunnat uppträda som byggherrar, även om staten vid upprepade 
tillfällen uttalat att vinstintressena bör hållas utanför eller användas mer 
marginellt. 

När det gäller markupplåtelse till byggherrar kännetecknas den sociala 
bostadspolitiken från statens sida av en principiell förkärlek för 
tomträttsinstitutet och ett motsvarande avståndstagande från upplåtelser 
med äganderätt. Även här har emellertid beslutanderätten legat hos 
kommunerna vilka i beaktansvärd utsträckning struntat i tomträtten och 
favoriserat äganderätt som upplåtelseform. 

I slutskedet, byggandet, har den aktiva rollen övertagits av bygg-
entreprenörer, varvid kommunerna spelat en mer undanskymd roll. 
Byggentreprenörföretagen i Sverige är huvudsakligen privatägda eller 
fackföreningsägda som BPA. Kommunen har tillsammans med byggherren 
delat på de kontrollerande funktionerna. 

Den sociala bostadspolitiken har vidare innehållit starka inslag av 
skattefinansiering av bostadsbyggandet och boendet främst genom 
systemet med bostadsbidrag och genom det förmånliga statliga bo-
stadslånesystemet, som i praktiken kommit att bli allenarådande. Bo-
staden har av socialdemokraterna uttryckligen förklarats vara en social 
rättighet, inte en handelsvara som kan köpas och säljas på en marknad. 
Därför har den sociala bostadspolitiken kännetecknats av preferenser för 
hyresrätt i flerfamiljshus och viss skepsis mot bostadsrätt och ägande av 
egna hem eftersom de senare kan köpas och säljas medan de förra kan 
fördelas efter behov. Därför har också bostäder förmedlats av kommunala 
bostadsförmedlingar enligt principer som bl.a. innebär att vissa grupper 
med särskilda sociala behov ibland ges förtur i köerna. 

En sista ingrediens i den sociala bostadspolitiken har varit kontrollerade 
hyror. Den statliga hyresregleringen infördes 1942 men avskaffades 
successivt under efterkrigstiden. I stället sjösattes ett system som innebär att 
hyrorna i allmännyttans bostadsbestånd skall vara riktningsgivande för 
hyrorna även i privata hyresfastigheter. 
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Hyrorna i allmännyttan skall i princip sättas så att de täcker kost-
naderna men inte medger någon vinst (bruksvärdeprincipen). Detta 
tänkes pressa fram självkostnadshyror även i de privata flerbostads-
fastigheterna. Bruksvärdereglerna återfinns i hyreslagen (Karlberg 
1989:106ff). 

2.2 Socialdemokratin och tätortsmarken 
Den sociala bostadspolitiken har inte införts genom en drastisk 
reformoffensiv utan successivt byggts ut med början i samband med 
krisuppgörelsen mellan socialdemokrater och bondeförbundare 1933 
men framför allt under tiden efter det andra världskriget. Särskilt 
markpolitiken för bostadsbyggande – som står i fokus för vårt intresse 
– har vuxit fram genom ett stegvis knåpande och lappande. Det har 
emellertid otvetydigt funnits en kompassriktning, som pekat mot ett 
längre bort liggande mål: att stärka det offentligas inflytande på 
bekostnad av det enskilda i syfte att främja sociala, bostadspolitiska 
mål. 

Det socialdemokratiska partiet har under de senaste 85 åren varit 
den dominerande politiska kraften i Sverige. Från det första rege-
ringstillträdet på hösten 1917 fram till regeringsskiftet 1991 har 
socialdemokratin ensam eller i koalition regerat landet i 59 år. Under 
de 59 åren från det socialdemokratiska maktövertagandet i september 
1932 fram till det borgerliga segervalet 1991 har socialdemokraterna 
suttit vid makten i 53, vilket är en unik prestation. Varken 
kongresspartiet i Indien, nationalliberalerna i Japan eller något annat 
demokratiskt parti någonstans kan uppvisa något liknande. Faktum är 
att inget parti i något land i världen – med undantag för kommu-
nistpartiet i Sovjet 1917-1991 – så länge innehaft en sådan makt-
ställning i sitt nationella sammanhang som Sveriges socialdemokra-
tiska arbetareparti. 

De socialdemokratiska partiprogrammen har historiskt sett inne-
hållit överraskande få bostadspolitiska krav. Under åren 1882-88 talas 
endast om "sanitetskontroll över arbetarbostäder" och liknande - krav 
som dessutom senare föll bort. 1911 sägs att tomtmark skall upplåtas 
"med tomträtt, förköps- eller återköpsrätt" samt att kredit för 
bostadsändamål skall regleras direkt genom samhället. I 1920 års 
partiprogram sägs överhuvudtaget ingenting om bostadspolitik 
frånsett en punkt i vilken det heter att egnahemsrörelsen helt skall 
läggas i samhällets hand. Det är först i arbetarrörelsens efter-
krigsprogram och i 1944 års partiprogram, som det finns samlade 
bostadspolitiska krav (L Gustafsson 1974:160ff). 

I Planhushållningsdebatten (1967) gjorde Leif Lewin gällande att 
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socialdemokraterna under 1910- och 20-talen mödosamt frigör sig från den 
marxistiska katastrofteorin och kravet på generella förstatliganden av 
produktionsmedel som kapital och mark för att vid 1930-talets ingång börja 
förespråka offentlig planhushållning med bevarat privat ägande av 
naturtillgångar och industriella anläggningar. Den gamla socialistiska 
ägarlinjen tränges i bakgrunden av den nya planhushållningslinjen utan att 
fördenskull helt överges. 

I programskrifter och andra partidokument av högt symbolvärde levde, 
som Barry Holmström påvisat i Rätten till markvärdestegringen (1988), 
en del av de gamla socialiseringsföreställningarna kvar. Detta gäller särskilt 
med avseende på flerbostadshus och tätortsmark. I arbetarrörelsens 
efterkrigsprogram från år 1944 (s 24, 98) krävdes exempelvis en 
kommunalisering av tomtmarken och hyreshusen: 

För att jordvärdestegringen i städerna skall komma det allmänna till godo 
och ännu mer för att framtida saneringsarbeten icke skall försvåras på 
grund av bostadsbeståndets splittring på flera ägare, bör tomtmarken 
kommunaliseras och beståndet av hyreshus gradvis överföras i kommunal 
ägo. 

Samma socialiseringstanke återfinns, som också Holmström påpekar, i en 
stort upplagd partimotion, väckt i januari 1945. 1 motionen (M AK 
1945:449:17,6) skisserades två alternativ, indirekt styrning via lagstiftning 
och kontroll eller offentligt ägande. Motionärerna antydde att de föredrog 
samhälleligt ägande: 

[O]m långtgående åtgärder blir nödvändiga för kontroll av markens 
användning, är det mera praktiskt att denna kontroll åvägabringas genom att 
samhället äger marken eller exploateringsrätten till marken än att kontrollen 
utövas genom ett virrvarr av restriktioner och förpliktelser, som åläggs 
enskilda markägare. 

I praktiskt mark- och bostadspolitiskt handlande visade socialdemokraterna 
att de menade allvar med talet om kommunalisering av hyreshus och 
bostadsmark, inte genom att gradvis överföra existerande byggnader i 
kommunal ägo utan genom att ställa en ansenlig del av nytillskottet under 
kommunal kontroll. Det var ju ungefär vid den här tidpunkten, som de 
kommunägda allmännyttiga bostadsföretagen så smått inledde sin 
verksamhet som sedan kom att växa ur i stor skala. Samtidigt avslöjade 
socialdemokraterna också en böjelse för vägen över "ett virrvarr av 
restriktioner", för att använda deras egna ord. Man satsade på delreformer i 
akt och mening att på speciella, avgränsade områden kringskära men inte 
helt upphäva 
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fastighetsägarnas äganderätt. Urholkningen av den enskilda äganderätten 
sågs därvid aldrig som ett egenvärde. Den framställdes heller aldrig som 
någon utvidgning av demokratins beslutsområde eller som en allmän 
fråga om folkmakt eller ägarmakt. I stället betonades att förstärkningen 
av det offentligas rådighet över marken var något instrumentellt, ett 
medel att nå näraliggande praktiska, relativt väl avgränsade sektoriella 
mål. Motiveringarna blev därmed olika från sektor till sektor. 

För att karakterisera den utveckling som skett behövs ett analytiskt språk. 
En möjlighet vore att använda begreppet funktionssocialism (Elander & 
Strömberg 1992). 

2.3 Funktionssocialism 
Begreppet funktionssocialism vann spridning i slutet av det radikala 
1960-talet genom en liten bok med denna titel av ekonomen Gunnar 
Adler-Karlsson (1967). Adler-Karlsson tog sin startpunkt i ägan-
derättsliga teorier utvecklade av Östen Undén. Även Nils Karleby 
brukar ses som en av funktionssocialismens intellektuella banérförare 
(Lewin 1967:36ff1. 

Den grundläggande definitionen av ett kapitalistiskt eller socialistiskt 
samhälle utgår från, skrev Adler-Karlsson (1967:19ff), om produktions-
medlen är privat eller statligt ägda. 

I det kapitalistiska systemet ägs produktionsmedlen, med få undantag, av 
enskilda personer. Detta är ett av systemets viktigaste kännetecken. I ett 
kapitalistiskt samhälle är envar berättigad att äga materiella värden, 
konsumtionsvaror lika väl som stora fabriker. Det grundläggande 
kännetecknet på kommunismens system är att alla produktionsmedel är 
socialiserade och ägda av staten som folkets företrädare. Inga enskilda kan 
i den kommunistiska staten äga fabriker eller anställa ett stort antal 
människor för att arbeta åt sig. 

Östen Undéns insats var att han klargjorde att äganderättsbegreppet 
inte är odelbart utan att det rymmer ett flertal olika ägarefunktioner, 
vilka kan skiljas från varandra. Adler Karlsson fortsatte: 

Ägande, Ä, innebär så att säga inte bara ägande i allmänhet, utan rymmer 
funktionerna a, b, c osv. eller, uttryckt på ännu ett sätt, Ä=a+b+c...+n. 
Konsekvensen av detta sätt att resonera är att det inte blir nödvändigt att 
genomföra en fullständig socialisering för att uppnå de socialistiska målen. 
Det kan vara tillräckligt, och även 
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ekonomiskt fördelaktigt, att socialisera endast vissa av äganderättens 
funktioner, exempelvis a och b men inte c. 

Adler-Karlsson illustrerade, lämpligt nog, med fastighetsägande. Vad 
innebär fastighetsägande i ett samhälle med obegränsad enskild äganderätt? 
undrade han retoriskt. 

Det betyder bland annat a) att ägaren kan föredra att själv bo i huset b) att 
han kan hyra ut det till det pris han själv bestämmer och därmed erhålla 
en kontantinkomst c) att han kan använda denna inkomst på det sätt han 
själv bestämmer d) att han kan riva huset och bygga ett nytt e) att han kan 
vräka hyresgästen när kontraktstiden har gått ut f) an han kan sälja huset 
g) att han kan placera pengarna utomlands, där han får större ränta på 
dem. 

Doktrinära socialister och kommunister anser, fortsatte Adler-Karls-
son, att alla dessa funktioner måste socialiseras i ett enda drag genom 
att äganderätten överförs till samhället. I Sverige hade man valt en 
annan väg. Här hade man reglerat vissa av de nämnda funktionerna 
för att uppmuntra ett socialt och förhindra ett osocialt utnyttjande av 
äganderätten. Adler-Karlsson fortsatte: 

Husägaren kan exempelvis hyra ut huset eller själv bebo det. Men han kan 
inte ta ut vilken hyra han vill, eftersom hyrorna delvis är reglerade av 
staten. Han kan inte använda vinsten av huset på vilket sätt han önskar, 
eftersom han måste betala en ordentlig summa av den i form av skatt. 
Ägaren kan vidare inte riva och bygga nytt som det behagar honom. Detta 
kräver tillstånd, som erhålls endast under särskilda förutsättningar. 
Husägaren kan vanligen inte göra sig av med en skötsam hyresgäst när 
kontraktet går ut, därför att vi anser att den boende skall ha ett visst 
besittningsskydd till sin lägenhet. Ägaren kan sälja sitt hus när han önskar 
men han kan inte placera pengarna utomlands utan tillstånd av berörda 
samhällsorgan. 

Vi har således inte ett socialiserat ägande av bostadsfastigheter men vi har 
indirekt socialiserat ett antal av de funktioner som en ägare kunde ha utövat 
om inga restriktioner fanns... Vi har således inte genomfört någon total 
socialisering av privategendomen utan i stället prövat en selektiv 
socialisering av vissa av de mest betydelsefulla funktionerna inom den 
totalitet av funktioner som vi kallar äganderätt. Vi har begränsat 
möjligheterna för produktionsmedlens ägare att använda sina resurser på ett 
osocialt sätt. 

Förtjänsten med Adler-Karlssons framställning är att den på ett prin-  
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cipiellt plan klargör att äganderätten inte behöver vara en och odelbar. 
Den kan ses som ett knippe funktioner. Funktionssocialism innebär att 
det offentliga inskränker eller frånhänder den privata ägaren någon 
eller några av dessa funktioner t.ex. ger hennes hyresgäster en viss 
trygghet i deras förfoganderätt – men låter henne behålla den formella 
lagfarten. Om det offentliga i stället tar över hela ägandet inklusive 
lagfarten är det i Adler-Karlssons språkbruk fråga om "formell 
socialisering" (24f). 

Distinktionen mellan "funktionssocialism" och "formell sociali-
sering" är naturligtvis grov men samtidigt fruktbar för en analys av 
svensk bostads- och tomtmarkspolitik. Jag kommer i fortsättningen att 
tala om ägarlinjen, som innebär att det offentliga tar hand om det 
grundläggande ägandet eller besittningsrätten, och funktionslinjen, 
som innebär an någon av äganderättens funktioner men inte den 
grundläggande besittningsfunktionen överförs till offentliga organ. 
Funktionslinjen kan också kallas planhushållningslinjen. 

Den teoretiska uppdelningen av äganderätten i olika komponenter – 
funktioner – har sin idéhistoriska udd riktad mot föreställningen att 
det privata ägandet är en okränkbar, naturlig rättighet som är absolut, 
oangripbar och odelbar (Wickbom 1973:325f; Nuder 1976). Utan att 
närmare gå in på denna motsättning vill jag hävda att Adler-Karlssons 
begreppsbestämning ligger i den moderna äganderättsforskningens 
huvudfåra. I forskningen föredras emellertid uttryck som rättigheter 
och nyttigheter framför funktioner. 

Adler-Karlssons konkreta utredning av äganderättsbegreppet är i 
och för sig intressant men bör systematiskt kompletteras för att bli 
användbar som analysinstrument. 

2.4 Äganderättens begrepp 
I anslutning till Barry Holmström (1983:27ff) och Ingemar Hedenius 
(1977:147ff) vill jag göra gällande, att besittningsskyddet och förfo-
gandefriheten är två centrala komponenter eller rättigheter i ägan-
derättsbegreppet. Här talar jag inte om skydd eller friheter utan om 
besittningsrätt och förfoganderätt. Jag övertar också Holmströms 
indelning av förfoganderätten i nyttjanderätt, överlåtanderätt och 
jorddelningsrätt, här omdöpt till markdelningsrätt, även om den sist-
nämnda rätten är av mindre intresse i föreliggande sammanhang. 
Dessutom går jag längre än ovan nämnda författare och delar in nytt-
janderätten i planläggningsrätt, produktbestämningsrätt, produktionsrätt, 
förvaltningsrätt och betalningsrätt. Denna gruppering är gjord med sikte 
just på analys av markpolitik. Idén – men inte terminologin – har i 
modifierat skick hämtats från den ledande social-  
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demokratiske bostads- och planeringsexpertens Ants Nuders uppsats 
"Markäganderätt - en politisk fördelningsfråga" (1976; jfr Nuder 1971). Min 
analys av begreppet äganderätt som ett knippe av rättigheter presenteras i 
figur 2.1. 

Figur 2.1 Begreppet äganderätt: ett knippe av rättigheter 
 

 

Att äga något innebär att ha saken i sin besittning, vilket i sin tur 
betyder att ingen enligt rättsordningen har rätt att ta den ifrån oss. 
Besittningsrätten är det värn som ägaren enligt rättsordningen har 
mot att ofrivilligt bli frånhänd det hon rår om. Den avgör i vilken 
utsträckning ägaren mot sin vilja kan fråntas sin egendom. För-
foganderätten avser friheten att efter eget gottfinnande bestämma 
över sin egendom, t.ex. om den skall användas för skogsbruk eller 
kreatursdrift, om den skall behållas eller överlåtas på andra. 

Äganderätten som förfoganderätt består i sin tur av tre slags rät-
tigheter. Nyttjanderätten avser ägarens rätt att själv bestämma hur 
hon vill använda sig egendom. En viktig nyttjanderätt är rätten att 
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bebygga fastigheten, byggnadsrätten. Om marken ägs av en enskild, 
får hon då bygga hyreshus på den utan att kommunen eller det 
allmänna lägger sig i? Kan hon få statliga lån för att bygga bostäder 
på sin mark? Men det finns också andra nyttjanderätter, som kan 
knytas till fastigheter. Får hon avverka skogen, öppna en grustäkt, jaga 
hare eller bedriva jordbruk på marken eller kan hon bygga ridstallar 
och låta marken bli betesmark? Svaren på dessa frågor avgör vilka 
nyttjanderätter som vid varje enskild tidpunkt är knutna till 
besittningsrätten. 

Överlåtelserätten är förfoganderättens andra komponent. Den 
gäller ägarens frihet att efter eget skön avhända sig äganderätten till 
vem som helst eller att överlåta nyttjanderätten till vem som helst. 
Överlåtelserätten gäller alltså ägarens rätt enligt lagen att sälja, 
skänka bort eller testamentera sin egendom till den hon behagar och 
rätten att upplåta nyttjandet till annan person, t.ex. hyra eller arren-
dera ut egendomen. 

Den tredje komponenten i förfoganderätten, markdelningsrätten, avser 
ägarens frihet att dela, avstycka, sammanlägga osv de arealer som ingår i 
egendomen. 

Nyttjanderätten har sedan delats in i fem underrättigheter. Indel-
ningen är gjord med tanke på att kunna tillämpas på en viktig nytt-
janderätt, nämligen byggnadsrätten. Planläggningsrätt betecknar rät-
ten att få tänka igenom hur fastigheten i grova drag skall användas i 
framtiden, t. ex. om den skall användas för tätbebyggelse eller som 
jordbruksmark. Produktbestämningsrätt syftar på rätten att avgöra hur 
den enskilda byggnaden på fastigheten mer i detalj får utformas. 
Produktionsrätt innebär rätt att faktiskt uppföra byggnader, förvalt-
ningsrätt rätt att sköta och administrera det byggda. Betalningsrätt 
slutligen innebär rätt att ta betalt för att låta andra använda sig av 
nyttjanderätten. Rätten att ta betalt av hyresgäster för att de får bo i en 
fastighet är enligt mitt sätt att se ett exempel på en betalningsrätt. Men 
även överlåtanderätten innehåller en betalningsrätt, rätten att få 
ersättning vid en försäljning av fastigheten. 

Så långt den rena begreppsanalysen. I praktisk verklighet kan 
äganderätten exempelvis till fastigheter vara uppdelad mellan offentligt och 
privat i otaliga kombinationer. Besittningsrätten kan vara enskild, 
planläggnings- och produktbestämningsrätterna kommunala medan 
betalningsrätten är delad. Men vi kan också tänka oss att kommunen har 
besittningsrätten men att enskilda har nyttjanderätten. Det är en verklig 
styrka att begreppsapparaten förmår fånga en mångfald av dylika 
kombinationer. 

Genom denna begreppsutredning har jag fått ett analytiskt språk, som 
borde kunna användas för att i ett stort perspektiv karakterisera 
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nationell och kommunal politik rörande tätortsmarken under tiden från 
andra världskriget. Naturligtvis är jag medveten om att detta är bara ett 
politiskt perspektiv på tätortsmarken och att det finns många andra. Men 
frågan om offentligt eller privat ägande är, vill jag påstå, central för att 
förstå den grundläggande politiska problematiken. Dessutom träffar den 
en konfliktdimension, som varit fundamental i västerländsk politisk 
idéhistoria och gett upphov till den klassiska klyftan i europeisk och 
svensk politik mellan borgerliga och socialister. 

Att den politiska konflikten kring äganderätten varit så långvarig och djup 
i västerländska stater har också påverkat språket. De flesta människor lägger 
in något positivt eller negativt i termer som "funktionssocialism", kanske 
också ägarlinje och funktionslinje. Detta är en svårighet för den forskare2, 
som varken vill värdera eller argumentera genom att etikettera. A andra 
sidan ligger ett värde i att den statsvetenskapliga forskningen belyser 
problem som är politiskt centrala och därvid använder ett språk som har 
idéhistoriskt burskap även om det för många är stötande eller i varje fall 
politiskt inopportunt. Här används därför dessa uttryck men uteslutande som 
analytiska redskap; några värden laddas de inte med. 

Vid tidpunkten för markvillkorets införande i början av 1970-talet 
nyttjades ett socialistiskt språkbruk av enskilda socialdemokrater och 
socialdemokratiska tidningar. LO-ägda Aftonbladet påstod 1974 (13/2) 
att "de kvardröjande sociala bostadsproblemen inte [löses] ... genom 
ökade marknadsinslag utan genom mer socialism". "Socialdemokratin 
bör fortsätta en markpolitik som på lång sikt syftar till socialisering av 
marken," menade tidningen. Partiinstanserna har emellertid knappast alls 
nyttjat det socialistiska språket, trots dess historiska burskap. I 
arbetarrörelsens efterkrigsprogram krävdes som framgår av citatet ovan 
att tomtmarken skulle "kommunaliseras och beståndet av hyreshus 
gradvis överföras i kommunal ägo". I början av 1970-talet föredrog man 
uttryck som "ökad samhällskontroll över marken" (Wickbom 1973:325), 
"aktiv samhällelig markpolitik" (Wickbom 1973:326), "aktiv kommunal 
markpolitik" (Wickbom 1973:334) eller "ökat samhällsinflytande". En 
aktiv samhällelig markpolitik ställdes upp som ett alternativ till ett 
"generellt krav på marksocialisering" (Wickbom 1973:236). Inte ens när 
Landsorganisationen i oktober 1975 föreslog att all mark skulle överföras 
"i samhällelig ägo" användes termen "socialism". Frågan gällde 
"samhällets övertagande av marken" eller att "marken inlöses av 
samhället" (Yttranden till offentlig myndighet). 

Frånvaron av ett socialistiskt språk beror sannsynligtvis bl. a. på att orden 
fått en negativ klang. Uppenbart har man också fruktat att 
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Begreppet "funktionssocialism" vann spridning i slutet av det väns-
terradikala 1960-talet tack vare Gunnar Adler-Karlssons bok med 
detta namn. 
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socialistisk terminologi skulle kunna svetsa samman de borgerliga 
och få väljarna att svika socialdemokratin. "Jag behöver inte knäppa 
upp byxorna och lägga upp rumpan för motståndarna så att det bara 
är att slå." Med dessa expressiva uttryck avfärdade Gunnar Sträng vid 
partikongressen 1972 några yngre partikamraters krav på 
förstatligande av affärsbankerna (Elmbrant 1989:132f). 

2.5 Socialdemokratins aktiva markpolitik: funk-  
tionssocialism eller ägarlinje? 

Om vi betraktar efterkrigstidens svenska bostads- och tätortsmark-
politik i ägarlinjens respektive funktionslinjens stora perspektiv är det 
min tes att Adler-Karlssons påstående att socialdemokratin generellt 
övergivit den formella socialiseringen och slagit in på funk-
tionssocialismens väg inte är riktigt. Förvisso finns det starka inslag 
av funktionssocialism i den statliga bostads- och bostadsmarkpoli-
tiken, framför allt vad gäller planläggning, hyressättning och finan-
siering av byggande. Men dessa politikområden kännetecknas mer än 
några andra också av att ägarlinjen fått slå igenom, dvs att samhället, 
i detta fall till övervägande grad kommunerna, tänktes äga marken 
samt äga och förvalta beståndet av flerbostadshus. Min tes är att den 
nationella bostads- och markpolitiken under perioden 1945-1991 
stegvis byggts ut för att gynna ägarlinjen och att detta kompletterats 
med betydande funktionssocialistiska inslag. Särskilt påfallande var 
den socialdemokratiska statens intresse för ägarlinjen under perioden 
1965-1975. 

Vidare driver jag tesen att statens intresse för ägarlinjen också slagit 
igenom i praktisk verklighet ute på lokal nivå i kommunerna, framför 
allt vad gäller allmännyttans bostadsförvaltning, men i betydligt mindre 
grad än i de statliga programmen. Kommunerna har ställt sig tveksamma 
till flera drag i den statliga politiken, t.ex. rekommendationerna om att 
upplåta bostadsmarken med tomträtt. 

2.6 Har beslutsfattandet i bostads- och markpoli-  
tiken fungerat enligt soptunnemodellen? 

Den politik som förts av svenska staten skulle också kunna tolkas i 
enlighet med soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande. Sop-
tunnemodellen kontrasterar starkt mot den s.k. rationalistiska eller 
rationella modellen för beslutsfattande. Enligt den rationella modellen 
inleds beslutsfattandet med att målen klaras ut och rangordnas. 
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Därefter inventeras alla tänkbara lösningar av det föreliggande pro-
blemet. Lösningarnas – eller handlingsalternativens – samtliga kon-
sekvenser granskas och konsekvensernas sannolikheter beräknas. 
Därefter vägs lösningarnas konsekvenser och sannolikheter samman 
och sätts i relation till de inledningsvis utklarade målen. Till sist väljs 
den lösning som bäst leder till måluppfyllelse (Ståhlberg 1986:74). 

Den rationella modellen har utsatts för närmast våldsam empirisk 
kritik. Det finns ingen anledning att här fördjupa sig i denna kritik utan 
det räcker med att konstatera att den rationella modellen är en 
individmodell, dvs. utvecklad med tanke på att det är en enskild person 
som skall analyseras. Som modell av hur beslutsfattandet faktiskt går 
till i stora kollektiv som staten med dess myller av aktörer, som söker 
inverka på de övergripande besluten, är den generellt sett helt 
orealistisk. Den stämmer heller inte på beslutsprocesserna kring 
markvillkoret. 

Soptunnemodellen däremot är uttryckligen en modell för hur kollektivt 
beslutsfattande i stora organisationer går till. Med hjälp av 
soptunnemodellen kan något intressant i statens beslut kring markvillkoret 
fångas (Cohen & March & Olsen 1972). 

Kärnan i soptunnemodellen är fyra strömmar. Beslutstillfällen – 
soptunnor – utgör den första strömmen. Organisationen fattar sina 
beslut, när en soptunna finns till hands. Beslutstillfällena kan vara 
ganska tydligt formaliserade och regelbundet återkommande som 
exempelvis den statliga budgetprocessen, vilken utgör en soptunna som 
dyker upp en gång om året. De kan också vara plötsliga eller tillfälliga 
såsom exempelvis vid internationella kriser. 

Den andra strömmen gäller problem. Problem kan angå grupper inne i 
systemet, exempelvis de politiska partierna i staten. Problemen kan vara mer 
eller mindre latenta och relevanta. 

Den tredje strömmen är deltagare. Dessa har begränsad tid och energi att 
medverka i beslutsprocesserna. De är engagerade i en hel rad aktiviteter, 
som alla tar en viss del av deras tid i anspråk. De kan få svårigheter att 
prioritera mellan olika uppgifter. 

Den fjärde strömmen är lösningar. Lösningar konstrueras av del-
tagarna antingen i öppna förhandlingsprocesser eller på förhand, 
varvid en eller flera lösningar presenteras för de övriga deltagarna. 

En viktig tes i soptunnemodellen är att lösningar finns på förhand i 
en organisation och att aktörerna inom organisationen söker problem 
att hänga upp dessa lösningar på. Beslutsfattandet i kollektiva aktörer 
går alltså inte så till att granskningen av medlen – lösningarna – startas 
efter det att målen och problemen retts ut. På denna punkt är den 
rationella beslutsmodellen orealistisk, menar anhängarna av 
soptunnemodellen. Lösningarna finns innan problemen kom-  
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mer upp på dagordningen. Beslutsfattande går till så, att olika aktörer 
söker problem att hänga upp sina patentlösningar på. När problem 
uppstår och tas upp på organisationens dagordning, skapas en soptunna 
dit olika deltagare kan tömma sina mer eller mindre färdiga förslag till 
lösningar (Kingdon 1984, Christensen 1985:207ff, Enderud 1985:112ff, 
Bogason 1988:33ff). 

De svenska partierna har länge haft sina speciella patentmediciner för 
att kurera olika samhälleliga problem. Socialdemokraternas fa-
voritlösning är ökat samhällsinflytande och mer samhällsplanering, 
vpk:s samma sak men något mer ytterliggående än socialdemokraternas. 
Moderaterna har å sin sida haft marknadsekonomi och fri företagsamhet 
som sin patentmedicin. Det ligger ofta något rituellt, mekaniskt och 
förutsebart över de politiska partiernas framkastande av lösningar på 
olika samhällsproblem. 

Statligt politiskt beslutsfattande skulle kunna tolkas i termer av 
soptunnemodellen. Viktiga deltagare i dessa beslutsprocesser är de 
politiska partierna. Vilket samhällsproblem som än uppstår har 
socialdemokraterna förespråkat ökat samhälleligt inflytande. Denna 
strategi har kastats fram som lösningen på snart sagt varje problem. 
Partierna utgör paket av på förhand givna lösningar, som finns långt 
innan problemen tas upp på den statliga dagordningen. Partipolitik består 
i viss utsträckning i att hitta lämpliga problem att hänga upp 
älsklingslösningen på. 

Krisprogrammen på förhösten 1992 har också drag av soptun-
neprocesser över sig. I dessa program är det emellertid inte bara 
älsklingslösningar som lanseras utan även politiskt obehagliga lösningar, 
som talar emot partiernas respektive ideologier men som par-
tiföreträdarna inser måste till för att rädda landet ur ekonomiska 
påfrestningar. 

Soptunnemodellens främsta styrka är idén att lösningar kommer 
före problemen. Modellen bör emellertid också utsättas för kritik. 
Först själva metaforen soptunna. En soptunna är en plats för avfall. 
Men statliga eller politiska beslutsprocesser handlar inte om skit och 
skräp. I detta avseende ger soptunnebegreppet felaktiga associationer. 
Ett viktigt inslag i soptunnemodellen är vidare att aktörerna är 
dagordningens fångar. Dagordningen sätts av andra och aktörerna i en 
stor organisation reagerar blott på vad som händer i omgivningen. 
Detta fångar i och för sig något viktigt i offentligt beslutsfattande. Men 
politik är inte bara konsten att reagera utan även konsten att regera. 
Det offentliga beslutsfattandet i ett land som Sverige är uppenbart 
mindre anarkistiskt och mer rationellt än vad soptunnemodellen 
förutsätter. Det finns faktiskt åtskilliga beslutsprocesser i staten, som 
inleds med problemanalys, alternativsökning och kon-  
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sekvensberäkningar för att så småningom resultera i skriftliga utred-
ningsbetänkanden, som i sinom tid åtföljs av beslut. 

2.7 Från selektiv till generell social  
bostadspolitik 

Den sociala bostadspolitik, som förts i Sverige under exempelvis 
1980-talet, har sina idémässiga rötter i Stockholmsutställningen 1930, 
som blev ett samlat uttryck för radikala tankar om bostaden, miljön 
och hur man genom att utnyttja ekonomiska och tekniska resurser väl 
skulle kunna tillgodose de stora bostadspolitiska behov som fanns. 
Där visades ideala bostadstyper, billiga och rationella, där inte 
mycket offrades åt pynt och utsmyckning. Man ville hellre lägga alla 
sina resurser på att skapa utrymme och hygieniska och ljusa bostäder. 

Året efter stockholmsutställningen publicerades programskriften 
acceptera. Lennart Holm (1989:9), under lång tid generaldirektör för 
Statens planverk, har sammanfattat idéerna i acceptera på följande 
sätt: 

’Acceptera den föreliggande verkligheten,’ sa man, och det är ju ett 
mycket underligt valspråk för en revolution. De menade naturligtvis 
inte alls att verkligheten skulle accepteras, tvärtom skulle den åtgärdas 
och angripas på alla möjliga sätt. Den verklighet man skulle acceptera 
var den nya tekniken. Man skulle ta den nya tekniken i anspråk för att 
tillgodose bostadsbestånd och miljökrav och därmed förbättra den 
arbetande befolkningens villkor. Man ville skapa ett A-Europa som 
skiljde sig från det gamla B-Europa präglat av minnena frän de stora 
klasskillnaderna och marknadsekonomins värsta härjningar. 

Genom stockholmsutställningen och acceptera fick den arkitekturstil 
som i Sverige kallas funktionalismen, i Österrike och Tyskland "Die 
Neue Sachlichkeit", sitt genombrott i Sverige. En ymnig inspira-
tionskälla blev Bauhausskolan i Tyskland, ledd av Walter Gropius. 
Funktionalismens främsta namn var annars Le Corbusier. I Sverige 
framträdde Gunnar Asplund, Sven Markelius och Uno Åhrén som 
ledande funktionalistiska arkitekter, medan Gregor Paulsson framstår 
som den tongivande teoretikern (Asplund 1980). 

Maktpolitiskt fick den sociala bostadspolitiken och funktionalis-
men sitt genomslag tack vare det socialdemokratiska maktövertagan-
det 1932 och krisuppgörelsen 1933. Genom 1933 års krisprogram 
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inordnades delar av bostadsbyggandet under arbetsmarknadspolitiken. 
Huvudsyftet var att bekämpa arbetslösheten, öka sysselsättningen och 
stimulera till ett allmänt konjunkturuppsving, varvid gynnsamma 
lånevillkor till bostadsbyggande och bostadsförbättring blev viktiga 
medel. Bostadsbyggandet uppfattades som en önskvärd och förutsedd 
bieffekt av arbetsmarknadspolitiken. Även om det var fråga om 
arbetsmarknadspolitik och dessutom tillfälliga åtgärder innebar den 
enligt Alf Johansson (1962:567ff), en av den bostadssociala politikens 
pionjärer i Sverige, något nytt eftersom staten, inte kommunerna, tog 
det finansiella ansvaret. 

På hösten 1933 tillsattes bostadssociala utredningen, som kom att bli 
en nyckelorganisation i det statliga bostadssociala arbetet. Centrala 
personer i utredningen blir Gunnar Myrdal, Uno Åhrén och framför allt 
docenten i nationalekonomi Alf Johansson, som blev utredningens 
sekreterare och främsta drivkraft. 

En rapport från bostadssociala utredningen behandlade den usla 
bostadssituationen för barnrika familjer med måttliga inkomster (SOU 
1935:2). Rapporten föranledde riksdagen att inrätta ett låne- och 
bidragsprogram för att bygga särskilda hyreshus åt "mindre 
bemedlade, barnrika familjer", de s. k. barnrikehusen. Programmet för 
barnrikehus är ett märkesprogram i den sociala bostadspolitikens 
utveckling i Sverige. Det rörde sig om en punktinsats för en speciell 
grupp, inte om en politik för att förbättra bostadsförhållandena i stort 
för hela befolkningen. I den meningen var barnrikestödet selektivt. Det 
var emellertid inte fråga om en nödhjälpsinsats utan ett första steg i en 
fortlöpande upprustning av bostadsstandarden. Det rörde sig också om 
bostadspolitik, inte arbetsmarknadspolitik. 

Från 1938 byggdes den selektiva bostadspolitiken ut till att omfatta 
småhusbebyggelse varigenom även landsbygden kom in under 
programmet. Aret därpå konstruerades ett pensionärshemsbidrag för att 
garantera också äldre människor med låga inkomster bostäder av god 
standard till överkomliga priser.1 

I bostadssociala utredningens slutbetänkande (SOU 1945:63) drogs 
allmänna riktlinjer upp för en fortsatt statlig social bostadspolitik. På 
dess grundval utformades åren 1946-48 en ny bostadspolitik, som inte 
var begränsad till särskilda grupper såsom barnrika familjer och 
pensionärer utan i princip omfattade hela befolkningen. Den selektiva 
bostadspolitiken förvandlades till generell. Ar 1960 skulle den politiskt 
definierade bostadsbristen och trångboddheten vara eliminerad och 
hela befolkningen bo i billiga och bra 

1 Sandahl 1983:87ff; Folkesdotter 1981; Norrving 1981:16,23f; Johansson 
1962; Karlberg 1989:14f. 
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bostäder.2 Planeringsperiodens längd har inspirerat Sverker Gustavs-
son (1980:172) att döpa 1946-48 års politik till Femtonårspro-
grammet. 

2.8 Bostaden som en social rättighet 
Enligt Alf Johansson och bostadssociala utredningen fick bostaden 
inte betraktas såsom en vanlig handelsvara, som kunde köpas och 
säljas på den öppna marknaden. Den måste uppfattas som en social 
rättighet, vilken i likhet med utbildning och sjukvård tillfredsställer 
fundamentala mänskliga behov. 

Föreställningen om rätten till bostad skrevs 1976 in i regeringsfor-
men inte som en juridiskt bindande föreskrift men väl som ett mål för 
den offentliga verksamheten. "Den enskildes personliga, ekonomiska 
och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten," stadgas det i RF 1:2. "Det skall särskilt åligga det 
allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö." 

Principen om bostaden som en social rättighet har ofta åberopats men 
sällan klarlagts. På en FN-konferens i Vancouver 1976 förklarade dåvarande 
bostadsministern Ingvar Carlsson: 

Bostaden är en social rättighet, inte en handelsvara. Människornas 
behov, inte deras inkomster, skall vara avgörande för deras rätt till en 
god bostad. Bostadspolitiken handlar i grunden om fördelning av 
samhällets resurser mellan medborgarna – och en någorlunda rättvis 
och rimlig fördelning kan bara åstadkommas, om människorna genom 
samhället kan styra bostadspolitiken... 

Det är bara samhället, som kan ge alla bostadssökande, oavsett 
deras inkomst, möjlighet till en god bostad. Om marknadskrafterna får 
råda, koncentreras byggandet till de köpstarka grupperna – de som har 
dåliga inkomster och inte kan betala så mycket är ju inte attraktiva för 
den som vill sälja bostäder (cit. i Brunfelter & Johannesson 1980:17). 

Sin mest auktoritativa uttolkning har föreställningen om bostaden som en 
social rättighet fått i det bostadspolitiska aktionsprogram, som det 
socialdemokratiska partiet antog på sin partikongress år 

2 P 1946:279, SU 1946:238, FK 1946:29, AK 1946:30; P 1947:235, SU 1947:244, rskr 
1947:493; Norrving 1981:16,23f; Johansson 1962; Sandahl 1983:167ff; Karlberg 
1989:15f0. 
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1978. Programmet bar titeln "Bostaden en social rättighet" och redan 
på pärmen klargjordes utgångspunkten för den socialdemokratiska 
bostadspolitiken: "att bostaden ska vara en social rättighet – inte en 
handelsvara". Här sägs vidare i klartext att bostaden som social 
rättighet har sin spets riktad mot den enskilda äganderätten: 

Bostaden är en grundläggande social rättighet. Samhällets bostadspolitik 
måste därför utgå från en social målsättning. Solidaritet och rättvisa ska 
prägla det bostadspolitiska reformarbetet. Denna strävan till jämlikhet inom 
boendet ska skapa frihet för människorna att styra sina livsvillkor. Ett 
förhållande där ägande ger makt över människorna kan inte accepteras. 
Samhället och de boende och deras organisationer ska ha det avgörande 
inflytandet över bostadsförsörjningen (sid 8). 

Utan någon djupare analys kan konstateras, att föreställningen om bostaden 
som en social rättighet har udden riktad mot att bostäder kan säljas och köpas 
på en marknad och att den boende därmed äger sin bostad. En sådan idé 
måste betecknas som oerhört radikal och kan därmed få en våldsam politisk 
sprängkraft. I grunden måste den sägas vara riktad mot att den boende äger 
sin villa eller sin bostadsrätt samt att hon kan sälja dem på en marknad och 
tjäna eller förlora pengar på dem. 

Hur tänktes då idén om bostaden som en social rättighet konkret 
förverkligas enligt 1978 års socialdemokratiska bostadspolitiska pro-
gram? Uppenbarligen skulle det ske genom byggande av flerbostadshus 
företrädesvis i den kommunala allmännyttans eller den folkrörelseägda 
rikskooperationens (HSB:s och Riksbyggens) regi. Enfamiljshus skulle 
också byggas, men den andel av de nya villorna som byggdes och ägdes 
av den boende skulle reduceras; villor borde i stället i ökande utsträckning 
byggas av allmännyttan och rikskooperationen varvid den boende kunde 
få hyra huset eller erhålla det med bostadsrätt. I Bostaden en social 
rättighet (1978:13) uttrycks detta med följande ord: 

Under de senaste åren har produktionen av lägenheter i flerfamiljshus varit 
så låg att en allvarlig brist uppstått i allt fler kommuner. Bo-
stadsproduktionens ökning hör därför huvudsakligen ske i form av 
flerfamiljshus. Även i fortsättningen kommer ett betydande behov av 
enfamiljshus att finnas. Andelen av dessa som upplåts med hyres- och 
bostadsrätt bör ökas. Ökningen av bostadsproduktionen ska i huvudsak ske 
i de allmännyttiga och folkrörelsekooperativa företagens regi. 

Tanken måste vara att bostäder skall fördelas av samhället exempelvis via 
en offentlig bostadsförmedling efter kriterier som solidaritet, 
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rättvisa och jämlikhet och att betalningsförmåga eller inkomster inte skall 
vara avgörande (H. Gustafsson 1983; Andersson & Nuder 1977; 
Samuelsson 1973; Thiberg 1974). 

2.9 Det kommunala planmonopolet  
återinföres 1947 

Genomförandet av den sociala bostadspolitiken har i betydande grad lagts 
på kommunerna. Kommunerna ska svara för initiativen till att bostäder 
byggs. Detta skall ske i form av en fortlöpande bostadsförsörj-
ningsplanering, vilken skall skriftligen kodifieras i ett program som måste 
antas av fullmäktige (SFS 1947:523; BOFS 1984:16:31f). För att 
kommunerna ska kunna genomföra sina planer gentemot fastighetsägare 
ställer statsmakterna upp med vissa legala och ekonomiska medel. 
Kommunerna skall vidare genom sina allmännyttiga bostadsföretag äga och 
förvalta huvudparten av det statligt stödda flerbostadsbeståndet (Johansson 
& Karlberg 1979:24, 67; Karlberg 1989:57ff). 

För att påverka kommunernas markpolitik har staten i huvudsak använt 
sig av regleringar och ekonomiska styrmedel. Men statens representanter har 
även vädjat, uppmanat, argumenterat, bönfallit och rekommenderat, dvs. 
nyttjat vad som på normal utredarprosa heter informativa styrmedel. 

Ett viktigt styrsystem är kommunernas planmonopol, som regleras genom 
byggnadslagstiftningen. 1947 sjösattes på socialdemokratiskt initiativ en 
reform av byggnadslagstiftningen varigenom markägarnas dittillsvarande 
principiella rätt att nyttja sin mark för bland annat bebyggelse ersattes med 
en rätt för det offentliga – i första hand företrätt av kommunen – att 
bestämma var bebyggelse får komma till stånd. Det kommunala 
planmonopolet innebär att den enskilde inte får bygga på sin mark förrän 
den planlagts av kommunen. Planmonopolet begränsades emellertid till 
tätbebyggelse, vilken enligt uppgift omfattade blott en bråkdel av landets 
yta, troligen endast två procent eller mindre (Brunfelter & Ekegren 
1979:76). På övrig mark var således byggnadsrätten fri. Man talar om den 
fria glesbebyggelserätten. 

Den socialdemokratiska regeringens förslag om ett kommunal plan-
monopol är idéhistoriskt intressant genom att det innebär ett avstånd-
stagande från kraven på socialisering, som förts fram i den ovan (avsnitt 2.2) 
berörda motionen från januari 1945. Planmonopolet var nämligen en typisk 
funktionssocialistisk reform, ty den innebar inte att kommunerna tog över 
ägarnas besittningsrätt utan medförde enbart en inskränkning av deras 
förfoganderätt. De förlorade ett par viktiga nytt-  
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janderätter, nämligen rätten att planlägga hur tätortsmark skulle bebyggas 
samt rätten att bestämma hur tätortsbebyggelse skulle se ut (figur 2.1 
ovan). 

Planmonopolet infördes i partipolitisk enighet. Samtliga borgerliga 
partier godtog således den föreslagna inskränkningen av den enskilda 
markäganderätten. Signifikativt är högermannen Ekströmmers belåtna 
uttalande att regeringen "gjort en synnerligen förtjänstfull avvägning 
mellan samhällets intresse av en ändamålsenligt ordnad bebyggelse 
och den enskilde markägarens berättigade intresse". Verkligt 
idéhistoriskt intressant blir de borgerligas uppslutning om vi betänker 
att markägarna miste sin planläggningsrätt i tätorter utan att staten 
eller det allmänna lämnade någon ersättning. 

Det brukar heta att det kommunala planmonopolet infördes under 
socialdemokratins s.k. skördetid strax efter det andra världskriget. 
Detta stämmer nu inte alls. Brunfelter (1984:62ff) har visat "att redan 
1874 års byggnadsstadga uppfattade planregleringen som en exklusiv 
kommunal angelägenhet, ett prerogativ för staden. Så tillvida har det 
'kommunala planmonopolet' ett mycket tidigt ursprung," fastslår 
Brunfelter. Detta kommunala planmonopol blev med tiden betydligt 
modifierat och urvattnat, bl.a. genom 1931 års stadsplanelag. Det 
korrektaste är därför att hävda att det kommunala planmonopolet 
återupprättades år 1947. Samma historiska perspektiv ligger bakom 
Nuder och Blüchers konstaterande (1987:20) att "rätten att planlägga 
genom 1947 års byggnadslag i realiteten frikopplats från markägandet 
och återfördelats till staden och kommunen". 

De nämnda författarnas erinringar är värda att notera, ty de visar att 
i ett långt historiskt perspektiv rör sig förhållandet mellan offentligt 
och privat i markpolitiken i böljor av framryckning och återtåg. Den 
historiska utvecklingen på markområdet kan inte entydigt beskrivas 
som ett fortgående framflyttande av det offentligas positioner på det 
privatas bekostnad. Snarare avancerar det offentliga beslutssystemet 
vid vissa tidpunkter och drar sig tillbaka vid andra. Böljerörelser är 
kanske en träffande metafor för att karakterisera förhållandet mellan 
offentligt och enskilt i ett längre tidsutsnitt. Troligen gäller detta inte 
bara markpolitiken utan även andra politikområden. 

Perioden efter 1947 har varit en framryckningstid för det offentliga. 
Genom ett vattendelande riksdagsbeslut 1972 angående den fysiska 
riksplaneringen underkastades all bebyggelse, även i glesbygd, kravet 
på att den måste föregås av offentlig planmässig prövning. Den 
hävdvunna obegränsade enskilda glesbebyggelserätten avskaffades 
därmed i Sverige. Mer specifikt var det planläggnings- och pro-
duktbestämningsrätterna som naggades i kanten (figur 2.1 ovan). Efter 
valet 1991 står vi möjligen inför ett trendbrott. 
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Med tiden visade sig planmonopolet vara ett redskap med klara 
begränsningar. Genom sin planering kunde visserligen kommunen 
bestämma var och hur bebyggelse får ske. Men markägaren behöll 
produktionsrätten. Detta innebar att det var markägaren, som avgjorde, 
om det byggande, som kommunen bestämt inriktningen av, verkligen 
också skulle komma till stånd. Därmed kunde markägaren också 
bestämma när byggandet skulle komma igång. De styrande i 
kommunen kunde alltså producera planer, som inte blev annat än s.k. 
hyllvärmare eller dammsamlare på planeringskontoren, eftersom 
kommunerna blott i begränsad utsträckning kunde se till att de verk-
ligen blev genomförda (Brunfelter 1984:11). 

Vidare hade den enskilde markägaren starka incitament att påverka 
de kommunala planerna, eftersom dessa avgränsade produktions-
rättens framtida innehåll och omfattning. Om kommunens planarbete 
medförde att en framtida markköpare fick bygga mindre och 
annorlunda kunde detta resultera i en ekonomisk värdeminskning för 
ägaren. Om produktionsrätten däremot utvidgades skulle ägarens 
ekonomiska vinst sannolikt stiga. Detta ledde till att markägare erbjöd 
sig att utföra planarbetet eller att bidra tekniskt och ekonomiskt till 
kommunala investeringar i samband med att plandiskussioner fördes 
(Nuder 1976:153). Privata, "spekulativa" intressen fick inflytande 
över den kommunala planprocessen (Wickbom 1973:329). 

I det akademiska studiet av offentlig politik framhävs ofta att ett politiskt 
ingrepp skapar problem som löses med nya ingrepp, vilka i sin tur framkallar 
problem som övervinnes med nya interventioner etc (Wildavsky 
1979:4f,69f). Detta ses av en del författare som något negativt: den 
offentliga sfären växer och växer på grund av det politiska ingripandets egen 
obönhörliga logik. 

Omvänt skulle vi kunna se de många stegens politik som en relativt 
medveten reformstrategi. En politisk reform införs och får verka en 
tid varvid brister definieras, som sedan åtgärdas med en ny reform, 
vilken efter en tid byggs ut med ytterligare en osv. Offentlig politik 
består av tekniska detaljkorrigeringar av tidigare företagna 
korrigeringar. Politik blir ett stegvis knåpande och mixtrande men 
med färdriktningen i stort någorlunda hyggligt utstakad. Detta brukar 
kallas stegvis social ingenjörskonst. 

Det fall vi nu står inför tycks styrka det senare synsättet. Framför 
allt inom den regerande socialdemokratin började man vid mitten av 
1960-talet upptäcka det kommunala planmonopolets tillkortakom-
manden. Att kommunerna kunde planera användningen av den mark, 
som ägdes av andra, var inte tillfyllest, började man hävda. För att 
genomföra planerna måste de också själva rå om eller i varje 
kontrollera förmedlingen av en del av den mark, som omfattades av 
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planeringen. Planmonopolet borde därför suppleras med en s.k. aktiv 
kommunal markpolitik (t.ex. Wickbom 1973). 

En aktiv kommunal markpolitik innebar enligt den regerande 
socialdemokratin i stort sett två saker. För att säkra att samhället fick 
ett avgörande inflytande över samhällsbyggandet borde kommunerna 
för det första förvärva bostads- och annan tätortsmark i stor skala. Det 
kunde ske genom vanliga köp på marknaden men också genom utökad 
användning av expropriation eller genom kommunala förköp. För det 
andra borde kommunerna upplåta denna mark inte med äganderätt 
utan företrädesvis med tomträtt. 

Den nya aktiva markpolitiken innebar ingen socialisering av all mark i 
Sverige. Den tog sikte på tätortsmarken. Inom denna ram var den aktiva 
samhälleliga markpolitiken emellertid inte funktionssocialistisk. Det var 
inte fråga om att inskränka enskilda markägares förfoganderätt men låta 
dem behålla besittningsrätten till marken. Tvärtom borde det allmänna – 
kommunerna – överta besittningsrätten till marken och upplåta den till 
enskilda och andra med tidsbegränsad förfoganderätt. Den aktiva 
bebyggelsestyrande markpolitiken mot slutet av 1960-talet innebar en 
radikalisering av socialdemokratins offentliga politik. Den 
bebyggelsepolitiska markpolitiken blev socialistisk. Socialiseringen tog 
sig närmast formen av en kommunalisering. 

Det var emellertid ingen rigid kommunalisering som förespråkades. 
Kommunerna borde inte åläggas att köpa in mark och upplåta den med 
tomträtt. Markinköpen måste vara frivilliga. Vidare borde det vara 
tillåtet för dem att sälja marken med äganderätt, besittningsrätt. Men 
staten måste underlätta för kommunerna att använda sig av tomträtten 
och tveklöst propagera för tomträttsinstitutet. Upplåtelse med tomträtt 
var den favoriserade rättsliga upplåtelseformen. 

2.10 Rekordåren och den nya aktiva kommunala  
markpolitiken 

I början av 1960-talet stod det klart att Femtonårsprogrammet delvis 
blivit en framgång men styckevis också slagit fel. Trångboddheten och 
bostadsbristen hade inte kunnat planeras och byggas bort bl.a. på grund 
av trender som inte kunnat förutses. Dit hörde den väldiga 
folkvandringen till städerna och ökade krav på en högre bostadsstandard 
tack vare den betydande ekonomiska tillväxten. Därför var bo-
stadsbristen i landets större tätorter fortfarande svår och köerna långa. 

Bostadsfrågan var också politiskt brännbar. Särskilt folkpartiet 
försökte göra den sittande socialdemokratiska regeringen ansvarig för 
bristsituationen. 
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Inom socialdemokratin lanserades nu idén att det borde byggas en 
miljon bostäder på tio år. Förslaget konkretiserades i skriften Resultat 
och reformer och antogs av 1964 års partikongress. I riksdagsvalet 
samma år gick socialdemokratin fram under parollen "En miljon 
bostäder på tio år". Miljonprogrammet sjösattes formellt i 1965 års 
statsverksproposition, vilken därmed kan sägas vara startpunkten för 
den andra stora bostadspolitiska satsningen under efterkrigstiden. 
"Produktionsmålet anges till ca 1 milj. nya lägenheter under loppet av 
tio år," sades det i propositionen (P 1965:1, bil 13:7; jfr P 1966:1, bil 
13:191). 

Miljonprogrammet är anmärkningsvärt genom sitt enorma omfång. 
Tage Erlander avslöjar i sina memoarer (1982:26f) att Ingvar Carlsson, 
vid denna tid ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet och en 
av pådrivarna bakom miljonprogrammet, fick kalla fötter efter det att 
partiet knäsatt tanken. Skulle det verkligen gå att realisera ett så väldigt 
program på så kort tid? "Räknat per 1000 invånare skulle det betyda ett 
oslagbart internationellt rekord," skrev ekonomen och 
miljonprogramskritikern Sven Rydenfelt (1973:123). Åren 1965 till och 
med 1974 års utgång brukar därför också kallas rekordåren. 

Det skulle alltså byggas 100 000 lägenheter om året under ett 
decennium. Som jämförelse kan nämnas att byggandet 1964 låg på 87 
000, 1962 75 000, 1960 70 000, 1955 58 000 och 1950 på 44 000 
lägenheter (P 1965:1,bil 13:6f). 

Miljonprogrammet är anmärkningsvärt även genom att målet 
kondenserades till ett lättbegripligt, exakt, kvantitativt mått. Aldrig 
tidigare hade svenska staten satt en exakt volymangivelse när det 
gäller byggande av bostäder. Det har heller aldrig inträffat senare. 

I läran om offentlig politik brukar framhållas att statens mål ofta är 
grumliga. Grumligheten kan vara kalkylerad och syfta till att nöd-
torftigt kamouflera divergerande åsikter. Miljonprogrammet framstår i 
detta perspektiv som ett enastående undantag. Unikt är det emellertid 
knappast. I 1978 års energisparplan för den befintliga bebyggelsen 
sattes målet att energiåtgången i 1978 års bebyggelse skulle vara 35 
TWh lägre år 1988. I regeringens ursprungliga förslag sattes målet i 
form av ett intervall – en nettoreduktion på mellan 32 och 39 1-Wh – 
men denna tydliga otydlighet undanröjdes av riksdagen som önskade 
en entydig målformulering (Vedung 1982:150). I 1989 års 
trafiksäkerhetsprogram fanns ett klart och entydigt kvantifierat mål: 
högst 600 döda i trafiken år 2000. 

Även andra, mer allmänna mål angavs. "Hela befolkningen," så löd 
den stolta proklamationen, "skall beredas sunda, rymliga, väl-
planerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till 
skäliga kostnader" (P 1967:100:172). 
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Till en början gick miljonprogrammet inte lysande: mellan 1965 och 
1966 sjönk produktionen. 1 1966 års kommunalval fick social-
demokratin bära hundhuvudet för detta. En berömd episod är Oli-
vecronas, Orups och Ortmarks – de tre O:nas – utfrågning i televi-
sionen, då Tage Erlander snubblade på första frågan om vilket råd han 
ville ge ett bostadslöst ungt par. Valresultatet 42,3 procent blev det 
sämsta för regeringspartiet sedan 1934 (Möller 1986:77,79). Bo-
stadsbyggandet som hakat upp sig och de långa bostadsköerna i 
storstäderna var vanliga förklaringar till valnederlaget i partiets egna 
eftervalsanalyser (Lindström 1970:291,306ff). Den omprövning som 
följde ledde till en radikalisering av partiet på 1967 års extra par-
tikongress. "Partiet bestämde sig för att planhushållning skulle få större 
utrymme i vår praktiska politik än tidigare," noterar Tage Erlander 
lakoniskt i sina memoarer (1982:29ff, 308ff). 

I samband med miljonprogrammets sjösättning omprövades också 
de styrmedel som stod till kommunernas förfogande för att genomföra 
den ambitiösa bostadspolitiken. Byggnadslagstiftningen med dess 
kommunala planmonopol, den kommunalt förankrade förmed-
lingsverksamheten för statliga bostadslån samt kommunernas egna 
investeringar sågs med gillande men uppfattades som otillräckliga. 
De måste kompletteras med åtgärder för en aktiv kommunal mark-
politik. 

Utmärkande för dessa kompletteringar av planmonopolet för tät-
ortsbebyggelse var att kommunerna kunde använda sig av dem om de 
så önskade. De blev alltså inte förelagda av staten att tillämpa dem 
utan det stod varje kommun fritt att utnyttja dem vid behov. I den 
svenska offentliga politikens språk brukar detta uttryckas som att 
staten ställer "instrument" eller ännu hellre "hjälpmedel" (Sthlms 
FsK:s tj.memorial 25/2 1976:1) "till kommunernas förfogande" eller 
"erbjuder" kommunerna vissa styrmedel (SOU 1972:40,s13). Vi har 
ovan talat om frivilliga eller fakultativa styrmedel. Tanken har varit 
att inom statliga ramar ge varje kommun ansenliga möjligheter att 
utforma markpolitiken efter sitt eget skön. 

Ett sådant fakultativt styrmedel var 1967 års markförvärvslåne-
fond. Från 1 juli 1968 till 30 juni 1981 kunde kommuner få låna 
pengar för förvärv, som det hette, av sådan fast egendom, som med 
hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller 
därmed sammanhängande anordning. Långivningen borde in-
ledningsvis koncentreras till uppköp av mark för nyexploatering. Från 
och med 1974 utgick markförvärvslån också för förvärv av sådana 
saneringsfastigheter, som efter ny- eller ombyggnad till större delen 
skulle utnyttjas för bostadsändamål. 

Räntesatsen var densamma som för de statliga bostadslånen. Åter-  
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betalningstiden, som ursprungligen sattes till tio år, sänktes den 1 juli 1975 
till sju år. Amorteringsfrihet kunde medges för de två första åren (SFS 
1968:227, 1974:258, 1975:221; P 1967:100:179, SU 1967:100:22, rskr 265, 
SOU 1964:42; P 1974:150:376). 

I samband med inrättandet av markförvärvslånefonden uttalade 
riksdagen att "kommunerna bör inrikta sig på att förvärva mark i sådan 
omfattning att de får dominerande inflytande över de marktillgångar som 
inom överskådlig tid kan beräknas bli tagna i anspråk för 
samhällsbyggandet... Kommunerna bör ... ha så mycket mark i sin hand 
att de behärskar tidsschemat för samhällsbyggandet och inte löper risken 
att samhällsbyggandet leds av olika markägare, ibland med 
monopolställning. Kommunerna bör bygga upp så god markberedskap att 
mark säkerställs för minst 10 års byggande." 

Lånen betalades ut från en särskilt inrättad markförvärvslånefond. Under 
budgetåret 1968/69 anslogs till denna fond 30 miljoner kr men beloppet 
ökades successivt till 12S miljoner under budgetåret 1974/75 i samband med 
att markvillkoret infördes och 175 miljoner 1976/77. Gradvis stryptes sedan 
penningflödet. Sammanlagt beviljades lån till ett belopp av 1 400 miljoner 
under den period subsidieverksamheten pågick (Eklöf & Söderlund 
1982:4ff; Benton 1981; Kommunal markpolitik (Bostadsstyrelsen:36f). 

Ett annat fakultativt styrprogram var tomträttslånen. 
Tomträtt är en till tiden obestämd förfoganderätt till fastighet för visst 

ändamål med en årlig avgäld, som skall utgå med oförändrat belopp under 
vissa tidsperioder. Enligt 1907 års lag om tomträtt skulle avgälden utgå med 
en fast summa under hela tiden. År 1953 blev det möjligt att ändra avgälden 
för bostäder efter lägst 20 år, år 1967 efter lägst 10 år. 

Från det allmännas synpunkt har tornträttsinstitutet flera fördelar. Genom 
att tomträttsavgälden kan omprövas vart tionde år har sam-fälligheten 
möjlighet att tillgodogöra sig en andel av markvärdestegringen. I 
tomträttsupplåtelsen kan vidare exempelvis kommunerna på ett relativt 
enkelt sätt reglera frågor rörande bebyggelsen. 

Långt före miljonprogrammets sjösättning, ja i själva verket ända från 
början av 1900-talet, har de svenska socialdemokraterna propagerat för att 
kommunerna skall äga marken och upplåta den med tomträtt. I det 
markpolitiska avsnittet i 1964 års kommunalprogram deklareras följande: 

"Kommunerna behåller sina marktillgångar och upplåter mark med 
tomträtt. Upplåning för markförvärv och exploateringsarbeten underlättas... 
Kommunen eftersträvar rådighet över marktillgångarna (Wieslander 
1968:188). 
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Men kommunerna har oftast ställt sig kallsinniga. De stora kostnaderna har 
avskräckt. Kommunerna skulle ju då bli tvungna att köpa upp mark för 
väldiga penningbelopp, som de inte skulle få tillbaka genom att sälja 
egendomarna till andra. Påfrestningarna på kommunernas ekonomi skulle 
bli tunga. 

För att i någon mån råda bot på detta instiftade riksdagen i samband med 
miljonprogrammets införande 1965 tomträttslåneprogrammet. Tomträttslån 
utgår till en kommun, som upplåtit mark med tomträtt för bostadsändamål. 
Tomträttslånen är amorteringsfria under tio år och skall därefter amorteras 
under trettio år. Räntan är densamma som för bostadslån (SFS 1965:905, 
1973:537). 

Det synnerligen fördelaktiga låneprogrammet ackompanjerades av starka 
uttalanden om att kommunerna borde utnyttja det och övergå till tomträtt. 
"Fördelarna med att upplåta marken med tomträtt framför att sälja den finner 
jag uppenbara," fastslog den socialdemokratiske regeringstalesmannen. 
"Tomträtten har stor betydelse som hjälpmedel i samhällsbyggandet 
förutom att den är ett medel att förbehålla samhället en rimlig del av 
markvärdestegringen... Marken [bör därför] företrädesvis ... upplåtas med 
tomträtt." (P 1967:100: 179f, SU 1967:100:22, rskr 1967:225; P 
1971:122:160, CU 1971:27, rskr 1971:310). Centralstaten försökte alltså 
med pekuniära lockbeten förmå lokalstaten, kommunerna, att knäsätta 
ägarlinjen beträffande bostads- eller tätortsmarken. 

Ungefär vid samma tidpunkt instiftade riksdagen förköpslagen, som 
trädde i kraft den 1 januari 1968. Lagen ger, som Ralph Johansson och Björn 
Karlberg träffande uttrycker det i sin sammanfattande handbok om det 
allmännas bostadspolitiska styrmedel, kommunen rätt att "träda i köparens 
ställe vid överlåtelse av fastighet". Frasen "träda i köparens ställe" säger 
exakt vad det är fråga om. Sedan säljaren av egendomen och den hugade 
köparen kommit överens om ett pris kan kommunen gå in och säga att den 
vill träda in i köparens ställe. Kommunen får inga ekonomiska fördelar utan 
tvingas vackert betala det pris som säljaren och den ursprunglige köparen 
enats om. Köparen skall också ha ersättning för sina faktiska kostnader i 
samband med uppgörelsen. Däremot kan hon inte resa anspråk på vederlag 
för att fastigheten går ifrån henne. 

Kommunen måste också underkasta sig vissa andra begränsningar. 
Förköpsrätten avser endast sådan fast egendom, som med hänsyn till den 
framtida utvecklingen behövs för tätbebyggelse eller därmed 
sammanhängande anordning. Förköpsrätt föreligger även vid försäljning av 
tomträtt i sådan egendom. Den får inte utövas, om fastigheten har en ägovidd 
som understiger 3000 kvadratmeter och dessutom ett taxeringsvärde, som är 
lägre än 200 000 kr (Johansson & 
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Karlberg 1979:77).3  
Av stort intresse är att notera hur förköpslagen är tänkt att fungera. 

Lagen tvingar ingen som överhuvudtaget inte vill sälja sin mark att sälja 
den till kommunen. Den tvingar heller inte kommunen att köpa mark. 
Innebörden är att om en proprietär beslutat sig för att avyttra sin mark 
och kommit överens om priset med en köpare kan kommunen träda in 
och överta köpet från den ursprungliga spekulanten. Den senare måste 
då finna sig i att kommunen tar över samtidigt som kommunen får 
acceptera att erlägga den köpeskilling som redan avtalats mellan 
säljaren och den andre hugade köparen (BoS 19801):30f0 

Den enkla övertagandemöjlighet, som 1967 års förköpslag erbjöd, 
kunde, som vi sett, endast användas, om en fastighetsägare redan 
bestämt sig för att sälja marken och om kommunen var beredd att 
acceptera det pris, som avtalats mellan säljare och köpare. Om kom-
munens värderingspersonal och beslutsfattare skulle tycka att köpe-
skillingen var hutlöst hög, så måste de tillgripa ett annat, mot fastig-
hetsägaren betydligt mer tvingande styrsystem, nämligen bestäm-
melserna om expropriation (SFS 1967:868). 

Expropriation innebär att besittningsrätten och därmed också för-
foganderätten över fastigheter med tvång överförs till samhället. 
Expropriation kan betraktas som en yttersta utväg för "det allmänna" 
att komma till rätta med trilska markägare. Från "samhällsintressets" 
eller "allmänintressets" sida brukar tvångsinlösen av privatägd mark 
betraktas som extraordinär metod för att säkerställa vissa kollektiva 
nyttigheter såsom bostäder i tätorter, gator, parker eller vatten och 
avlopp. Ur den enskildes synvinkel innebär expropriation 
tvångsavhändelse av egendom. Den enskilde tvingas mot sin uttryck-
liga vilja lämna ifrån sig vad hon äger. 

"Det är ofrånkomligt," skriver Barry Holmström i Rätten till 
markvärdestegringen (1988:90), att [expropriation] med dess tvångs-
inslag och dess spets mot den privata äganderätten, ligger centralt i det 
politiska spänningsfältet och lätt leder till konfrontation... Slagord där 
metoden framställs som redskapet för att störta det borgerliga samhället 
och det kapitalistiska systemet har inte bidragit till en mera avspänd 
hållning." Ett exempel på en sådan, av Holmström åsyftad 
slagordsmässig utläggning är det strindbergscitat, som fått inleda denna 
undersökning. 

Det normverk, som gällde på 1960-talet, efter lagrevideringar 

3 I december 1974 skärptes lagen om den kommunala förköpsrätten. Kommunen fick 
förköpsrätt även i fråga om fastighet, som var i behov av upprustning. Areal- och värdereglerna 
togs bort. Regeln om 3000 kvadratmeter fanns kvar endast vid egnahems- och fri-tids-
bebyggelse. Se P 1974:152, CU 1974:36. 
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1949 och 1953, innebar att kommunerna hade rätt till expropriation 
för att säkerställa att mark "på skäliga villkor" fanns tillgänglig för 
tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordning. Expropria-
tion kunde vidare ske för att i kommunens ägo överföra mark, som 
inte var tätbebyggd, för upplåtelse med tomträtt. Kommunerna hade 
också rätt att expropriera mark som steg i värde därför att bebyggelsen 
sanerades – värdestegringsexpropriation. För att initiera den 
expropriationsrättsliga proceduren måste dock kommunen ha rege-
ringens tillstånd (Holmström 1988:100). 

En viktig fråga – somliga skulle kanske säga den viktigaste - vid 
expropriation liksom vid andra offentliga markförvärv är vilket pris, 
som skall betalas för den aktuella fastigheten. Expropriation behöver 
inte betyda tvångsavhändelse utan ersättning, eller, som Barry Holm-
ström uttrycker det, "expropriation skall inte likställas med konfis-
kation". Före 1970 gällde i huvudsak att fastigheten skulle betalas till 
sitt fulla marknadsvärde (1988:90f0. 

Genom beslut 1971 och 1972 förbättrade den socialistiska riks-
dagsmajoriteten kommunernas möjligheter att expropriera mark för 
tätbebyggelse. Statsrådet Carl Lidbom poängterade själv i proposi-
tionen (1971:122:166) att förslaget var ett uttryck för en ny, mer ge-
nerös syn på expropriering: 

Expropriation har betraktats som ett extraordinärt och från rättvise-
synpunkt tvivelaktigt ingrepp i den enskilda äganderätten. Ett sådant 
betraktelsesätt ter sig numera helt otidsenligt och är främmande för en 
modern syn på förhållandet mellan enskilda och allmänna intressen när det 
gäller markanvändningen. 

Utgångspunkten var att kommunerna borde ha en obetingad före-
trädesrätt till mark, som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgärder. 
Det ansågs vidare i hög grad önskvärt att kommunerna fick möjlighet 
att förvärva mark redan på ett tidigt stadium, för att därigenom skapa 
förutsättningar för en långsiktig planering av bebyggelsen. Ånyo var 
det "den aktiva kommunala markpolitiken" som skulle befrämjas. För 
att understryka betydelsen av tomträttsinstitutet angavs dessutom att 
expropriation kan ske för att ge kommun möjlighet att upplåta mark 
med tomträtt. 

Genom 1971 års beslut infördes vidare regler, som syftade till att 
dämpa markvärdestegringen och göra det möjligt för det allmänna att 
tillgodogöra sig vissa markvärdestegringar, som beror på det 
offentligas egna insatser. Reformen innebar i detta avseende att be-
stämmelserna om ersättning vid expropriation försämrades ur den 
exproprierade markägarens synvinkel. 
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Mest betydelsefullt var införandet av presumtionsregeln. Den ex-
proprierande kan yrka på att detta stadgande skall tillämpas, om den 
exproprierade fastighetens värde ökat under den närmast föregående 
tioårsperioden. En sådan värdestegring skall inte ersättas, såvida det 
inte blir klarlagt att den beror på annat än förväntningar om ändring i 
fastighetens tillåtna användningssätt. Däremot utgår ersättning, om 
utredningen ger vid handen att markvärdestegringen helt eller delvis 
saknar samband med den kommande, ändrade markanvändningen. Man 
tycktes vilja ersätta endast sådan värdestegring, som berodde på 
ägarens egna åtgärder. Enligt en särskild övergångsbestämmelse gällde 
inte presumtionsregeln värdeökning, som inträffat före den 1 juli 
1971.4

  
De nya stipulationerna om ersättning i expropriationslagstiftningen, 

som för övrigt trädde i kraft den 1 januari 1973, skiljer sig från reglerna 
vid förköp därigenom att det pris kommunen betalar kan ligga under 
marknadsvärdet. Detta kan också uttryckas så att de som blir fråntagna 
sin egendom inte skulle ha rätt till full ersättning, dvs. fulla 
marknadsvärdet vid tidpunkten för frånhändandet. Det officiella syftet 
var att dra in viss oförtjänt markvärdestegring till det allmänna 
(Holmström 1988:102ff). 

2.11 Markvillkorets lansering och det bostads-  
politiska språket 

Vi har sett att socialdemokraterna genom en rad olika åtgärder stegvis 
sökt stärka det offentligas och särskilt kommunernas rådighet över 
marken. De viktigaste stegen i denna process har varit det kommunala 
planmonopolet 1947, tomträttslåneprogrammet 1965, förköpslagen och 
markförvärvslånefonden 1968 och ändringarna i expropriationslagen 
1971 och 1972. Motiveringarna har varit planeringspolitiska och 
bostadspolitiska. Medan det kommunala planmonopolet kan sägas 
ansluta till funktionslinjen i socialdemokratisk politik, anknyter de 
senare styrmedlen mer till ägarlinjen. De är uttryck för en radikal 
socialistisk offensiv vad gäller tätortsmarken och bostadsbyggandet. 
Frågan är nu i vilket perspektiv markvillkoret skall ses. 

Strax före jul 1969 tillsatte regeringen byggkonkurrensutredningen, 
vars huvudsakliga direktiv gick ut på att finna metoder för att dämpa 
konkurrensen om marken men stimulera konkurrensen i bygg-  

4 P 1971:22:157ff, CU 1971:27; P 1974: 150:374f; Holmström 1988:103ff. Ang. förvänt-
ningvärden, se Wickbom 1973:331ff. 
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nadsskedet, vilket ansågs komma att ge bra och billiga bostäder. Denna 
problembild har vi gett namnet Scenario 2 i figur 1.1 ovan. Utredningen, 
som undertecknades den 19 juni 1972 och som alltså arbetade i ungefär två 
och ett halvt år, föreslog ytterligare offentliga ingrepp, främst i form av 
markvillkoret (SOU 1972:140:21). 

Byggkonkurrensutredningen byggde upp sitt förslag kring de tre tekniska 
begreppen exploaterings-, sanerings- och landsbygdsområde. Med 
exploateringsområde menades en trakt utan äldre samlad bebyggelse, dvs 
en i huvudsak obebyggd yta eller en landyta under utbyggnad. Här borde, 
menade utredningen, markvillkoret i princip alltid gälla både för 
flerfamiljshus och villor. Från denna huvudregel föreslogs inga generella, 
permanenta undantag, med väl en begränsad dispensmöjlighet. 
Länsbostadsnämnderna borde ges möjlighet att bevilja dispens från 
markvillkoret vid "styckebyggen", dvs. enstaka småhus som skall bebos av 
den som söker lånet, under två förutsättningar. Den lånsökande måste ha 
förvärvat marken från annan än byggintressent. Och kommunen måste ha 
tillstyrkt undantaget. Om en byggherre önskade uppföra en eller flera villor 
i syfte att sedan sälja dem till andra, så skulle markvillkoret däremot alltid 
gälla, utan dispensmöjlighet. 

2.12 "Saneringsområden", "totalsaneringar"  
och "modernisering" 

I svensk stadsplanekonst används med förkärlek ett bildspråk hämtat från 
sundhetsläran. Uttrycken "sanera" och "saneringsområde" är exempel härpå. 
Med "saneringsområde" menade byggkonkurrensutredningen ett område 
med sammanhängande bebyggelse, dvs. i princip en del av en tätort, där man 
tänkte sig riva och bygga nytt. Begreppet ger associationer till demolering 
av ruckel för att befrämja folkhygienen. Språkbruket avspeglar en syn på 
äldre bebyggelse, som för tanken till Strindbergs Esplanadsystemet: 

Där gamla kåkar stodo tätt  
och skymde ljuset för varandra,  
dit sågs en dag med sång och spett  
en skara ungfolk muntert vandra. 

Och snart i sky 
stod damm och boss, 
då plank och läkt 
de bröto loss. 
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En gammal man går där förbi  
och ser med häpnad hur man river.  
Han stannar; tyckes ledsen bli,  
när bland ruinerna han kliver. 

– "Ha! Tidens sed: att riva hus! 
Men bygga upp? - Det är förskräckligt!" 
– Här rivs för att få luft och ljus; 
Är kanske inte det tillräckligt?" 

Parentetiskt må inskjutas, att detta hygieniskt färgade språkbruk har varit 
etablerat i varje fall sedan 1940-talet. I sitt slutbetänkande 1947 definierade 
bostadssociala utredningen termer som sanering, saneringsmogen, 
saneringsfärdig, saneringsområde, saneringsenhet och saneringsfastighet. 
Om begreppet sanering anförde utredningen: 

Det torde redan av det föregående ha framgått att begreppet 'sanering' 
i detta betänkande måste ges en mer vidsträckt innebörd än vad som är 
vanligt i den allmänna diskussionen. 

Med sanering skall således i detta betänkande förstås, av byggnads-
tekniska, stadsplanetekniska eller bostadssociala skäl företagna 
förändringar i befintlig bebyggelse – genom rivning eller ombyggnad 
av fastigheter – när dessa förändringar medföra väsentliga förbättringar 
i hygieniska avseenden eller ur trevnadssynpunkt för dem som bo eller 
arbeta i de byggnader eller det område som beröres av saneringen 
(SOU 1947:26,10). 

Sanering som ursprungligen avsåg undanröjande av hälsovådliga bostäder 
kom därmed att sträckas ut till att omfatta annan bebyggelse än bostäder och 
annat än bebyggelse, t.ex. dragning av trafikleder, trafiksanering (SOU 
1954:31:9; SOU 1971:64:13; SOU 1971:65 och 1973:27). 

Denna vidgning av begreppet har kommenterats i en senare bo-
städspolitisk utredning. 1976 års byggnadsvårdsutredning förtäljer följande: 

I bostadspolitiska sammanhang tycks ordet ursprungligen ha använts 
enbart med syftning på ombyggnad av allmänt nedgången bebyggelse med 
undermålig standard – alltså på åtgärder svarande mot ordets egentliga 
innebörd, att 'göra sund, rengöra'. Senare har termen använts för att 
beteckna rivning och nybyggnad – `totalsanering'. Be-
tydelseförskjutningen är förrädisk; den kan lätt ge upphov till meningen 
att endast sådana radikala metoder kan råda brist på bristerna i 
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boendemiljön. Rivning och nybyggnad bör benämnas totalförnyelse, 
medan sanering bör förbehållas avhjälpandet av hygieniska brister - utan 
större våld än nödvändigt (SOU 1979:17:35; jfr Dravnieks 1988). 

Vad byggkonkurrensutredningen föreslog för saneringsområden är 
svårtolkat. Det kan förstås så att markvillkoret även där borde gälla men i 
betydligt mindre utsträckning. Det borde endast tillämpas vid 
"totalsanering", dvs rivning och efterföljande nybyggnad av, som det 
fortfarande hette, "flerfamiljshus", om den lånesökande hade förvärvat 
marken eller tomträtten efter den 1 juli 1972. Omvänt innebar detta att om 
den lånesökande innehaft marken med äganderätt eller tomträtt före den 1 
juli 1972, så skulle markvillkoret inte tillämpas vid rivning och nybyggnad 
av flerfamiljshus. Uppförande av nya småhus – inte bara styckebyggda 
småhus utan alla typer av småhus – i saneringsområden borde permanent 
undantas från markförmedlingsbestämmelsen. Däremot borde all 
"modernisering", som termen löd, generellt och permanent undantas från 
den föreslagna bestämmelsen. Detta gällde såväl flerfamiljshus som villor. 
Den som ägde en gammal flerbostadsfastighet i ett saneringsområde skulle 
alltså utan vidare få statligt bostadslån för att renovera huset. Om han 
däremot ville riva fastigheten och bygga nytt måste kommunen förmedla 
marken, om det skulle bli statligt bostadslån. 

Utöver detta föreslog byggkonkurrensutredningen att markvillkoret inte 
skulle gälla "inom landsbygdsområden". Härmed avsåg utredningen "i 
huvudsak... icke detaljplanelagt område". Men Bostadsstyrelsen borde få i 
uppdrag att närmare definiera begreppet, menade utredningen. 

Ingen folkvald representant med ansvarskänsla och sinne för sin egen 
politiska överlevnad inför en reform över en natt. För att adressaterna skall 
kunna anpassa sig i ordnade former och utan alltför stora uppoffringar krävs 
övergångsbestämmelser. Detta var också precis vad 
byggkonkurrensutredningen föreslog. Under ett femårigt skede fram till den 
1 juli 1977 borde markvillkoret inte appliceras på lånesökande, som ägt 
marken eller innehaft den med tomträtt den 1 juli 1972 (SOU 
1972:40:32ff,131). 

Det markvillkor som utredningsmannen föreslog skulle innebära 
ytterligare en förskjutning från enskilt till offentligt i marksektorn. Förslaget 
tycktes ligga väl i linje med vad den sittande socialdemokratiska regeringen 
skulle kunna tänkas ställa sig bakom. Sedan utredningen tillsattes 1969 hade 
emellertid det politiska läget i bostadspolitiken undergått en överraskande, 
drastisk förändring. 
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2.13 Byalagen, miljögrupperna och den gröna  
planeringskritiken 

När byggkonkurrensutredningen presenterade sitt betänkande hade den 
socialdemokratiska bostads- och stadsplaneringspolitiken sedan några år 
blivit attackerad från nya utgångspunkter. 1 centrum stod inte längre 
missförhållanden ute i samhället, som kunde tänkas bli undanröjda med 
hjälp av politik och samhällsplanering. 1 stället hade kritik börjat riktas mot 
vad politik och samhällsplanering hade åstadkommit. Den politiska 
interventionen, som tidigare sågs som lösningen, hade plötsligt blivit 
problemet. Den nya kritiken gick ut på att den storskaliga 
samhällsplaneringen lett till överproduktion samt till uppförande av sterila 
höghus i stället för villor. 

Kritiken av den förda bostadspolitiken följde två huvudlinjer. Ett antal 
fristående debattörer och tidningar betonade å ena sidan att bostadssektorn 
som ingen annan var genomreglerad men att regleringsekonomin 
misslyckats. Bostadsbyggande och boende måste av-regleras. Marknaden 
måste ges större spelrum. Denna kritik, som härrör från höger och som kan 
kallas borgerlig var något delvis nytt. De borgerliga, och särskilt då 
folkpartiet, hade tidigare inte anklagat den socialdemokratiska 
bostadspolitiken för brist på marknadsorientering utan för att vara alltför lite 
interventionistisk och social. 

En större grupp debattörer och aktivister skyllde också problemen på den 
storskaliga politiska planeringen men menade att den varit inställd på att 
gynna kapitalet, spekulationen och de kommersiella krafterna. De krävde 
kraftigare planhushållning men i mänskligare skala och i folkets intresse. 
Denna kritik härrörde främst från vad som kommit att kallas 1968-vänstern. 

Kritiken från vänster är mest intressant, eftersom den tog sig nya 
organisatoriska uttryck. Byalag och aktionsgrupper började dyka upp och 
kräva ökat medborgardeltagande i kommunala planeringsprocesser. Direkta 
aktioner började genomföras. För första gången sedan arbetarrörelsens, 
nykterhetsrörelsens och frikyrkorörelsens uppkomst i slutet av 1800-talet 
fick Sverige nya folkrörelser. De hade förebådats av antikärnvapenrörelsen 
på 1950-talet och pekade fram mot miljörörelsen och andra 
postmaterialistiska sociala rörelser på 1970-talet. 

De nya byalagen och aktionsgrupperna kom att verka utanför de 
etablerade partierna. Vid sidan av de fem etablerade partierna växte också 
nya lokala partier fram (Gidlund 1978, Häggroth 1971 och 1975,). 

I boken Medborgardeltagande har Tom Miller visat att den snabba 
spridningen av ideer om bättre stadsmiljöer, direkta aktioner och 
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ökat medborgarinflytande kan följas genom den kraftiga ökningen av 
antalet artiklar och ledare, som publicerades i dessa ämnen under perioden 
1967-1970. Under 1966 förekom inte en enda artikel om 
medborgardeltagande eller aktionsgrupper i svenska tidskrifter; enbart två 
artiklar trycktes som var kritiska mot planeringen eller den byggda miljön 
(1980:10ff). Det stora statsvetenskapliga kommunal-forskningsprojektet 
under ledning av professor Jörgen Westerståhl hittade mycket få 
utåtriktade aktionsgrupper i de svenska kommunerna vid mitten av 1960-
talet (Bergquist 1969). 

Under 1967 inträffade en förändring, skriver Miller, men den blev tydlig 
först påföljande år. Under 1967 publicerades för första gång-en i svensk 
press en artikel som berättade om miljöaktivister; det var en skildring av en 
grupp i Harlem i New York som bekämpade stadens saneringsplaner och 
utarbetade egna alternativ. År 1968 kom pressdebatten igång med drygt 
fyrtio tidskriftsartiklar och ytterligare många artiklar i dagstidningarna som 
kritiserade de av kommunerna själva påbjudna rivningarna av innerstäder 
och de nya framplanerade bostadsområdenas sterilitet och omänsklighet. 
Under de följande åren fick kritiken av den offentliga planeringen närmast 
karaktär av folkstorm (Miller 1980:10ff). 

Utanför förvaltningen och de politiska partierna höll byalagen och 
miljögrupperna på att utveckla dramatiska, högst synliga aktionsformer för 
att understryka sina krav. De första av dessa grupper bildades år 1968 för att 
bekämpa rivningar i innerstäderna och för att kräva förbättringar av farliga 
trafikförhållanden och nya utarmade bostadsområden. Vid slutet av 1968 
fanns det minst 30 byalag och andra lokala aktionsgrupper i Stockholm. År 
1974 hade antalet vuxit till drygt 100 med ytterligare 500 utspridda runt om 
i landet (Häggroth 1971 och 1975, Gidlund 1978). 

Den nya planeringskritiken riktade sig mot ökad beslutscentralisering i 
form av kommunsammanslagningar och bildandet av fackliga 
storavdelningar, mot höga matpriser, höga hyror, motorvägsbyggen och 
avloppstunnlar. En internationellt uppmärksammad incident var almstriden 
i Kungsträdgården i Stockholm 1971. 

En bit in på 1970-talet började man uppmärksamma det växande antalet 
tomma lägenheter och "de nya ödehusen", som uppstod i och med att 
miljonprogrammet okänsligt rullade vidare med produktion av 100 000 nya 
lägenheter per år i väldiga höghusområden (DN 6/8 74). Man vände sig mot 
hyresstegringarna och det resursslöseri som låg i att särskilt allmännyttiga 
kommunala bostadsföretag började få svårt att hyra ut vad som 
producerades. 

De realiteter som den nya kritiken hämtade sin näring ur illustreras i figur 
2.2. 
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Figur 2.2 Andelen outhyrda lägenheter i statligt belånade flerfamiljshus tre månader 
efter färdigställandet 1967-74 i hela riket. 
 

 
 
Miljonprogrammet anklagades vidare för att nonchalera människors längtan 
efter att få bo på marken och i småhus. Den nya gröna vågens människor ville 
inte bo på åttonde våningen i stora hyreskaserner utan föredrog egen 
markbostad med trädgårdstäppa. Bostadsbyggandet skedde på premisser som 
folk i gemen började stå allt mer främmande inför. Kurt Samuelsson har 
lyckats fånga denna kritik i ett pedagogiskt diagram (figur 2.3). 

 
 
Källa: Samuelsson, Fakta om bostäder, sid 72. 

Figur 2.3 "Miljonprogrammet nonchalerar människors vi l ja att bo i  
småhus" 
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Ett kanske ännu mer dominerade tema i den offentliga bostadsdebatten blev 
den monotoni, den ödslighet och det miljömässiga armod, som trots hög 
materiell inomhusstandard kännetecknade de nya funktionalistiska 
höghusområdena inom ramen för miljonprogrammet. Inte bara Rosengård i 
Malmö utan även Skärholmen, Tensta och Botkyrka i Stockholm blev 
symboler för den miljö av likformiga höghus med platta tak, gigantiska 
garage, stora biltrafikleder och väldiga köpcentra, som höll på att växa fram 
i de större städerna. 

De som har planerat Rosengård är några förbannade stroppar, som borde 
passa bra till att sopa gator eller liknande. Nej, fram för de gamla hederliga 
husen, där det är liv på luckan med de `goa grannarna'. Sveriges 
byggnadspolitik är 'skit'. 

Citatet från Carin Flemströms och Alf Ronnbys uppmärksammade 
socialreportage Fallet Rosengård fångar andan i den nya planeringskritiken 
(jfr HD 21/11 1972, GHT 10/4 72). Men liknande uppfattningar hade 
framförts ända sedan hösten 1968 då Skärholmen utanför Stockholm hade 
blivit själva inbegreppet av en undermålig, totalplanerad bostadsmiljö; 
skärholmsdebatten analyserades redan 1969 i Thomas Paulssons Stad för alla 
– eller ingen? Under de kommande åren lösgjorde liknande 
planeringskritiska böcker laviner av negativa inlägg och reportage i 
massmedia: Olle Bengtzons Rapport Tensta, Hans Gordons och Peter Molins 
"man anpassar sig helt enkelt" om Skärholmen (GHT 3/2 1972, Ex 4/2 72, 
DN 8/2, VD 13/4, Folket 10/4), Skall vi asfaltera Sverige? skriven av 
kvartetten Lars Anell, Anna Hedborg, Måns Lönnroth och Lars Ingelstam 
(GHT 8/9 1972), Hans Brattbergs Olägenheter till tusen (NT 8/5 1973, ÖD 
8/5 73), Bjarne Moelvs Bohagen om betongghetton i Eskilstuna (SvD 2/6 
1973). Sven Rydenfelts Vår paradoxala bostadspolitik (SDS 13/8 1973) eller 
Ronny Svenssons Drabbad av planering (DN 14/11 1973). 

 Olust inför de nya framplanerade bostadsmiljöerna lyste fram även i 
poesin. Ett tidigt nedslag fick skepticismen i Gunnar Ekelöfs dikt "Förstad" 
ur den 1945 utgivna diktsamlingen Non Serviam (Ekelöf 1983:162): 

I den oändliga förstaden  
där står ett sjukligt träd.  
Det har knappt några löv.  
Det rasslar svagt för vinden. 

En asp i murbruksdammet 
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från kongruenta hus! 
Runt kring den leker barn  
en lek om livets knapphet: 

De köper sand för mjöl.  
De säljer sten för bröd. 

Det är nästan sommar. 

En viktig utgångspunkt för kritiken var avståndstagandet från kon-
sumtionssamhället, det ensidigt materialistiska överflödet och den lil-
la människans maktlöshet inför starka kommersiella och byråkratiska 
krafter. Detta fångas i Werner Aspenströms korta vers "Sardinen på 
tunnelbanan" ur diktsamlingen Under tiden (1972). 

Jag vill inte tvätta mig med den där tvålen. 
Jag vill inte borsta mig med den där tandkrämen. 
Jag vill inte ligga i den där bäddsoffan. 
Jag känner inget behov av det där toilettpapperet.  
Jag är inte intresserad av den där försäkringen.  
Jag tänker inte övergå till ett annat cigarrettmärke.  
Jag har ingen lust att se den där filmen. 
Jag vägrar stiga av vid Skärholmen. 

Sardinen vill att burken öppnas emot havet. 

Den veterligen främsta uppgörelsen med funktionalismen som arkitekturstil 
kom emellertid först senare, genom Gunnar Asplunds son Hans Asplunds 
bok Farväl till funktionalismen! (1980). 

Arbetarrörelsen stod upp till försvar för sin bostadspolitik. Den 
akuta bostadsbristen hade byggts bort. Utrymmesstandard och teknisk 
utrustning inomhus hade höjts avsevärt för stora medborgargrupper. 
Ingenstans i världen hade så många lägenheter av hög kvalitet byggts 
under så kort tid. Bostadspolitiken "är sannolikt den största 
miljöpolitiska reform som hittills genomförts," utropade Olof Palme 
på Svenska Riksbyggens kongress i mars 1973. Dessutom blev det mer 
och mer klart att miljonmålet skulle komma att uppnås. Mållinjen 
passerades emellertid utan pukslag och trumpetstötar. Regeringen 
nöjde sig med att sända ut följande lakoniska pressmeddelande: 
"Antalet bostadslägenheter i år 1974 inflyttningsfärdiga hus uppgick 
till 85 347. Därmed har miljonprogrammet förverkligats och antalet 
bostadslägenheter i inflyttningsfärdiga hus under tioårsperioden blev 
1 005 614." (Erlander 1982:31, 11/2 1975) 

Internt inom rörelsen började emellertid vass kritik riktas mot den 
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passivitet, som antogs prägla inrikesdepartementet och statsrådet Eric 
Holmquist inför det explosionsartade villabyggandet och kom-
binationen av kraftiga hyresstegringar och tomma lägenheter i fler-
bostadshusen. På HSB:s bostadsriksdag i juni 1973 gick ordföranden 
i Hyresgästernas Riksförbund Erik Svensson till häftig attack. Så här 
brutalt föll hans ord: 

Sverige har inte befunnit sig i en sådan bostadskris som nu sedan de första 
krigsåren på 1940-talet. Statsrådet Eric Holmquist, som jag betraktar som 
min huvudmotståndare, klarar inte bostadskrisen, och oberoende av hur 
valutgången blir, hoppas jag vi får en stark man som bostadsminister till 
hösten. 

Det är Holmquist som främst bär skulden för sjukdomstillståndet i den 
svenska bostadspolitiken. Jag kan inte fatta, att han suttit timme efter 
timme, dag efter dag, månad efter månad och år efter år i in-
rikesdepartementet och sett utvecklingen gå snett utan att åstadkomma 
annat än bostadspolitiska utredningar, utredningar som bara trampat 
varandra på tårna. 

Jag har länge letat efter det rätta ordet för att karakterisera inrikes-
departementets bostadspolitiska beteende, och jag har kommit fram till att 
diagnosen måste vara ’paralysie générale’ - allmän förlamning (olika 
tidningar 8/6 1973). 

Dementia paralytica, syfilitisk förlamning. "Det rätta ordet", uttalat av 
en arbetarrörelsens egen representant, var verkligen rått i sina 
associationer. Trots den uppskruvade debatten kom emellertid bo-
stads- och markfrågorna att spela en undanskymd roll under val-
rörelsen 1973. Socialdemokraterna blev hårt ansatta av ett anmärk-
ningsvärt enigt borgerligt block och valet slutade i ett politiskt död-
läge: 175-175 mellan de båda blocken. Eftersom de borgerliga heller 
inte fick någon majoritet beslöt regeringen sitta kvar. 

Även om socialdemokraterna gick tillbaka i valet stod de fort-
farande starkt ideologiskt i svensk politik. Planeringskritiken kom ju 
huvudsakligen från vänster. I bostadsfrågan bestämde sig regeringen 
för att gå till offensiv längs två linjer: en organisatorisk och en sub-
stantiell. Trots att det väldiga uppbyggnadsskedet genom miljonpro-
grammet led mot sitt slut inrättades den 2 november ett särskilt 
bostadsdepartement inom regeringen. I spetsen för detta satte 
statsminister Olof Palme sin nära medarbetare, förre SSU-ordföranden 
Ingvar Carlsson. Den organisatoriska kraftsamlingen förebådade en 
offensiv i sak. I samband med utnämningen lovade den nye 
bostadsministern att ta ett stort grepp om bostadspolitiken. De tre 
sittande bostadsutredningarna beordrades komma med förslag före 
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15 mars 1974. En proposition i ämnet utlovades till hösten 1974 (Arb 
och Arbbl 2/11 1973). Regeringen tänkte gripa initiativet. 

I fortsättningen hade massmedia i hög grad sin uppmärksamhet riktad 
mot vad som hände i bostadsdepartementet. Under vintern 1974 började 
rykten gå i den socialdemokratiska pressen om att regeringen förberedde 
nyval. Det parlamentariska läget var ohållbart. En ny radikal 
bostadspolitik som innebar "mer socialism" och "en markpolitik, som på 
lång sikt syftar till en socialisering av marken", kunde vara lämpliga 
frågor att gå till val på, menade en del socialdemokratiska ledarskribenter 
(Dagbladet 26/2 1974, AB 13/2 cit). Men nyvalshotet seglade förbi i och 
med att regeringen och folkpartiet började komma överens om den 
ekonomiska politiken. 
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3. Markvillkoret införs genom 
fyrpartisamverkan 

Moderata samlingspartiet ställer sig alldeles 
ensamt, skilt från de andra partierna. Mo-
deraterna har inte samma grundinställning 
som kommunisterna, centerpartisterna, folk-
partisterna och socialdemokraterna. 

Per Bergman (s) i riksdagen den 11 
december 1974 

När [de] under årens lopp vädjat om samlande 
aktioner över de s k partigränserna, har de två 
mittenpartierna dragit sig för att inta en 
avvisande hållning... När vi sagt nej, har vi 
måst räkna med anklagelser för att ha en i 
sakfrågan avvikande mening och att vi 
därmed ställde oss utanför 'den demokratiska 
gemenskapen', som det brukade heta i 
socialdemokratiskt språkbruk. 

Gösta Bohman (m) Så var det, sid 172 

Den 21 oktober 1974 presenterade Ingvar Carlsson för riksdagen en 
nära 600 sidor diger bostadspolitisk proposition. Som en åtgärd bland 
en hel rad andra innehöll den iden om att kommunal markupplåtelse 
borde införas som krav för att få bygga bostäder med statliga lån.' 

Huvudprincipen i regeringens propå var radikal och tyder på ideo-
logisk styrka. "Samhället" borde ytterligare stärka sitt grepp om 
bostadsmarken på det enskilda ägandets bekostnad. All mark för 
statligt belånat bostadsbyggande borde framdeles gå genom kom-
munens hand. En person eller ett företag, som ägde ett stycke land 

1 Propositionen 1974:150 är undertecknad den 4 oktober men offentliggjordes den 21. Se 
t.ex. DN 22/10, SvD 22/10 1974. - Andra aspekter på 1974 års beslut behandlas i Gustavsson 
1980:174ff. 
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och ville bebygga det med bostäder, skulle i fortsättningen inte beviljas några 
statliga lån för detta ändamål. Först måste marken i så fall tas över av 
kommunen och sedan ånyo överlåtas till den potentielle lånsökaren. 
Begreppet kommun kan förefalla klart men är i själva verket mångtydigt. 
Regeringen avsåg primärkommuner, landstingskommuner och bolag, som 
helt ägdes av dessa kommuner och som uteslutande hade till uppgift att 
förvärva eller förvalta mark. Poängen med detta sista tillägg var enligt 
regeringen att det föreslagna markvillkoret inte skulle hindra kommunerna 
från att välja fritt mellan att bedriva markexploatering själva eller genom 
bolag.' 

Granskar man propositionen nära hittar man emellertid modererande 
inslag. För att förstå dessa och riksdagens slutliga beslut är det nödvändigt 
att göra en exposé över läget i svensk politik vid 1970-talets början. Sådana 
insikter i programmets tillkomst är i sin tur helt nödvändiga för att sedan 
kunna förklara det som hände vid programmets genomförande ute i 
kommunerna. 

3.1 Enkammarreformen förändrar det parti-  
politiska läget 

Ett grundläggande faktum var socialdemokratins ideologiska styrka men 
parlamentariska svaghet. Slutet på 1960-talet och början av 1970-talet 
kännetecknades av en styv politisk vänsterkuling över hela den västliga 
världen. Den kraftiga vänstervinden ledde till en renässans för 
socialistiska tankegångar och tog sig i Sverige uttryck i ökade krav på 
statligt ägarengagemang i industrin, planmässig hushållning i offentlig 
regi, utbyggd skattefinansierad samhällsservice och ökat inflytande för de 
anställda i näringslivet. Samtidigt blev socialdemokraterna från 1970 
parlamentariskt svagare än förut. Detta hängde i sin tur delvis samman 
med en viktig institutionell förändring, nämligen 1970 års 
författningsreform (von Sydow 1989). 

1 jämförelse med det nya valsystemet hade det gamla varit mer 
fördelaktigt för socialdemokraterna i åtminstone ett viktigt avseende. 
Reglerna för mandattilldelning i första kammaren hade gett det största 
partiet en viss proportionell överrepresentation. Dessutom hade första 
kammaren förnyats successivt, vilket gjorde att socialdemokraterna kunde 
styra landet delvis med hjälp av sin s.k. eftersläpande majoritet i denna 
kammare. Detta gjorde att regeringen fick 

' P 1974:150,378 ff. Mv skulle inte gälla fritids- och industribebyggelse. - Framställningar av mv:s 
framväxt och innebörd finns cit..också i Almqvist 1983 och Hansson 1980. 
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egen majoritet i de viktiga gemensamma omröstningarna, även om den för 
stunden befann sig i minoritet i andra kammaren. 

Införandet av enkammarsystemet 1970 i kombination med den nya 
valordning som innebar närmast fullständig proportionell repre-
sentativitet vid fördelning av riksdagsmandat till partierna ryckte 
undan en del av grunden för socialdemokratins tidigare maktställning. 
Redan 1970 års val försatte partiet i tydlig minoritet. I 1973 års val 
försvagades regeringspartiet ytterligare och erhöll 156 mandat mot den 
samlade oppositionens 194. Normalt kunde regeringen räkna med stöd 
av vänsterpartiet kommunisterna men inte ens då kunde den mönstra 
mer än 175 röster mot den samlade borgerlighetens 175. Lotten måste 
därvid få fälla utslaget. Det politiska läget var alltså så jämnt det 
någonsin kunde bli. Att den nya enkammarreformen, införd efter 
decennier av debatterande, tänkande, kalkylerande och utredande, 
redan vid sin andra tillämpning producerade en "jämviktsriksdag" 
uppfattades allmänt som ett flagrant politikmisslyckande. 

Regeringen försökte undvika lotterisituationer genom att inbjuda till 
överläggningar för att uppnå s.k. breda lösningar över blockgränsen. 
Otvivelaktigt syftade denna politik till att få igenom enskilda konkreta 
förslag. Men i bakgrunden fanns också ett oftast förtäckt, 
partistrategiskt syfte. Det gällde att splittra de borgerliga och förhindra 
uppkomsten av ett fastare icke-socialistiskt block, som skulle kunna ta 
över regeringsmakten. Den socialdemokratiska politiken styrdes inte 
bara av sakpolitiska överväganden utan också av strategiska kalkyler, 
som skulle kunna fångas i devisen "divide et impera". Den förda 
politiken avsågs få generella effekter på det svenska partisystemets sätt 
att fungera genom att stävja tendenserna till uppdelning på borgerliga 
och socialister. 

I början av 1970-talet tycktes nämligen ett borgerligt block vara på 
väg att växa fram i svensk politik. Socialdemokraterna pressades 
tillbaka från den rekordhöga nivån i 1968 års val till andra kammaren. 
Mittensamarbetet mellan folkpartiet och centern, som inletts under 
1960-talet och vars ena spets var riktad mot högern/modera-terna, 
tonades ner. På hösten 1971 höll de tre borgerliga partierna en 
gemensam presskonferens för att redovisa ett enigt alternativ i den 
ekonomiska politiken. Konferensen väckte uppseende (Möller 
1986:83ff,98). Den nye moderatledaren Gösta Bohman (1984:63ff) 
har kallat det som hände "en vändpunkt i svensk oppositionspolitik". 
Inför 1973 års val stod borgerligheten mer enad än någonsin, bl.a. 
tack vare folkpartiledaren Gunnar Heléns agerande som s.k. 
samarbetsingenjör och att moderaterna slöt upp bakom mittenpoli-
tiken. Det skulle bli trepartisamverkan på mittenpolitikens grund 
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(Möller 1986:98ff,120ff). "Lotterivalet" resulterade också i ytterligare 
socialdemokratiska förluster och ställningen blev som vi sett 175-175 
mellan blocken. Om blockpolitiken fortsatte måste avgöranden i 
riksdagen ske med lottens hjälp. 

"1 detta läge omprövade mittenpartierna till stor del blockpolitiken," 
noterar Tommy Möller i sin traktat över borgerlig samverkan (1986:100, 
102). "Jämviktsriksdagen kom ... i stor utsträckning att gå i 
samförståndets tecken, samarbete över blockgränserna... [Den] innebar 
ett grundskott mot blockpolitiken." 

Lotterivalet hade inneburit en stor framgång för centern. Folkpartiet 
drabbades emellertid, som Tommy Möller (1986:87) påpekar, av den 
största röstförlust som ett svenskt parti dittills någonsin gjort: 40 % av 
valmanskåren försvann. Från krisuppgörelsen 1933 och fram till 
partiledarskiftet 1971 hade bondeförbundet/centerpartiet varit starkt 
benäget för samarbete med socialdemokraterna. Partiet kunde 
karakteriseras som borgerlighetens svaga länk. Efter lotterivalet 
började centerledaren Thorbjörn Fälldin oroas av att det sargade 
folkpartiet skulle ingå trolovning eller äktenskap med social-
demokratin och överta centerns roll som kärleks- och samarbetspart-
ner. Han aktualiserade därför frågan om sammanslagning av de båda 
partierna. Folkpartiets ledning accepterade tanken, men på Uppsala 
möte i november 1973 med centerns förtroenderåd möttes fusionen av 
så starka olustkänslor att frågan sköts på framtiden (Möller 1986:87ff). 

Det villrådiga folkpartiet kom därefter att dra sig mot vänster. 
Socialdemokraterna tog "den utsträckta handen" och de båda partierna 
ingick våren 1974 Hagaöverenskommelsen om den ekonomiska 
politiken. Motivet från socialdemokraternas sida torde, som ovan antytts, 
ha varit bl.a. att splittra de borgerliga och motarbeta de tendenser som 
kommit fram efter 1970 till bildandet av en fastare borgerlig 
blocksamverkan. Motivet från folkpartisternas sida var säkert att 
undvika ett nyval eftersom opinionsmätningarna visade på fortsatt 
kräftgång efter den katastrofala valförlusten. Troligen ville de också 
genom samarbete med en sittande regering få igenom sina 
programpunkter, även om detta innebar att man övergav den borgerliga 
blocksamverkan på mittenpolitikens grund som drivits i valet. 
Förändringen kan fångas i slagordet resultatpolitik, inte kon-
frontationspolitik. Sannsynligtvis hoppades ledningen på sikt kunna 
manövrera in partiet på den plats som centern intagit i svensk politik 
sedan krisuppgörelsen 1933 och spela rollen som lämplig sam-
arbetspartner åt socialdemokraterna. Mönstret torde ha varit samarbetet 
mellan socialdemokrater och fridemokrater i Västtyskland. 1 
arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och familjepolitiken stod 
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folkpartiet socialdemokraterna nära (Möller 1986:87ff, 103,121ff; jfr 
Bohman 1984:88ff). 

Även i bostads- och markpolitiken förelåg samverkansmöjligheter 
med folkpartiet. Folkpartiets partiprogram från 1972 lade inga hinder 
i vägen för att stödja markvillkoret. "En god kommunal mark-
beredskap är en viktig förutsättning för ett rationellt byggande och 
därmed lägre boendekostnader," stod det i programmet. "För att 
förhindra markspekulation, underlätta bebyggelsens planläggning och 
möjliggöra effektiv konkurrens i byggande och förvaltning, bör 
kommunerna i största möjliga utsträckning förvärva den mark som 
kommer att tas i anspråk för områden med flerfamiljshus och grupp-
bebyggda småhus." Kommunernas möjligheter att låna pengar för att 
köpa mark måste därför förbättras. 

Det folkpartistiska partiprogrammet hävdade fortsättningsvis att 
planlagd mark borde kunna upplåtas med tomträtt i tätortens centrala 
delar. Planlagd mark borde emellertid också kunna säljas, stod det i 
programmet. Den försiktiga, ideologiskt lidelsefria formuleringen tyder 
närmast på att försäljning och därmed enskilt ägande skulle vara 
undantag, inte regel. "Inom saneringsområdet förutsättes – bl a av 
kommunalekonomiska skäl – samverkan med olika fastighetsägare vid 
sidan om den normala kommunala förvärvsverksamheten" (fp 
landsmöte 1972, partistyrelsens förslag s. 47, prot s 38). 

Överhuvudtaget innebar 1972 års partiprogram en tydlig 
vänsterradikalisering i förhållande till 1962 års. Genomgående talades 
om behovet av planering och ökad offentlig styrning. 
Marknadsekonomin kritiserades (Möller 1986:127). 

Under våren 1974 hade en arbetsgrupp inom folkpartiet i ett förslag 
till en liberal bostadspolitik förordat att kommunen i princip skall äga 
all tätortsmark. En liberal bostadspolitik förutsatte tydligen en 
kommunalisering av bostadsmarken. Inför landsmötet mildrade 
partistyrelsen detta för ett liberalt parti anmärkningsvärda uttalande 
men fastslog ändå "att kommunen bör äga mark i tillräcklig omfattning 
för att effektivt kunna förhindra markspekulation och säkra en 
prispressande anbudskonkurrens med prisledande verkan". Folk-
partiets kärleksförklaring till ägarlinjen såg onekligen lovande ut ur 
socialdemokratisk synvinkel. 

En del tidningar som brukar betecknas som liberala tog heller inte direkt 
avstånd från markvillkoret i propositionen. "Fp–s bakom den nya 
bostadspolitiken" var exempelvis rubriken på en ledare i Nerikes Allehanda 
(7/9 1974). 

De modererande inslagen i den socialdemokratiska regeringens 
proposition om bostadspolitiken var alltså framsprungna ur bl. a. en 
parlamentarisk nödvändighet: inte ens med vpk:s bistånd kunde den 
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uppnå riksdagsmajoritet för sina förslag. Rimligen önskade so-
cialdemokraterna få stöd från något av mittenpartierna för de framlagda 
propåerna samt på sikt förhindra en borgerlig blockbildning. Vilka var 
dessa modererande inslag? 

Det kanske tydligaste var att markvillkoret kombinerades med ett 
konkurrensvillkor. Bostadslån för nybyggnad av alla bostadshus – 
utom villor som byggdes av den som tänkte bo i villan – borde endast 
utgå om byggnadsarbetena upphandlades genom anbudsförfarande 
och genom prövning och antagande av anbud utan föregående 
förhandling med anbudsgivare. Denna konkurrens via anbud skulle 
också gälla allmännyttiga bostadsföretag. Deras byggnadsavdelningar 
skulle alltså inte i fortsättningen automatiskt få bygguppdragen från 
moderföretaget. I framtiden skulle alltså inte de allmännyttiga 
bostadsföretagen automatiskt ge alla sina bygguppdrag till sina egna 
byggavdelningar. Privata byggare skulle kunna konkurrera även om 
allmännyttans bygguppdrag. 

De allmännyttiga bostadsföretagen skulle heller inte slippa mark-
villkoret, trots att de ägdes av kommunerna. Om det skulle bli statliga 
lån till allmännyttan måste kommunen förmedla marken. Allmännyttan 
likställdes även i detta avseende med privata och kooperativa 
fastighetsägare. 

En annan uppmjukande komponent var att kommunen tilläts 
överlåta marken med äganderätt till byggherren. I och för sig gjordes 
klara uttalanden till förmån för upplåtelse med tomträtt. Ingvar 
Carlsson erinrade i propositionen (1974:150:428) om 1967 års rikt-
linjer för bostadspolitiken enligt vilka "kommunerna ... företrädesvis 
böra upplåta marken med tomträtt". "De angivna, och av 1967 års 
riksdag antagna, riktlinjerna bör ligga fast," deklarerade Carlsson. 
Men det lilla ordet "företrädesvis" visade att regeringen trots allt inte 
ville tvinga kommunerna att helt övergå till tomträtt och därmed totalt 
kommunalisera byggnadsmarken för bostäder. Övergången borde vara 
frivillig och styras av fakultativa styrmedel. 

Ytterligare ett uppmjukande inslag gällde småhus. Om lånet avsåg ett 
styckebyggt småhus som skulle bebos av den som sökte lånet och om 
marken förvärvats av annan än byggintressent så skulle markvillkoret 
inte tillämpas. Detta innebar att en enskild person, som ville bygga sig 
ett eget hus, tryggt kunde köpa mark av en enskild markägare och ändå 
räkna med statliga lån för det kommande bygget. Detta generella och 
permanenta undantag från markvillkoret skulle gälla i både 
exploaterings- som saneringsområden. Det som av bygg-
konkurrensutredningen föreslagits som regel för dispens upphöjdes av 
regeringen till ett permanent undantag. 

Markvillkoret borde vidare omfatta nybyggnad av flerfamiljshus i 
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saneringsområden blott om marken förvärvats efter den 1 november 
1974. Alla saneringsfastigheter förvärvade av den lånsökande före detta 
datum undantogs därmed för evärdeliga tider från markvillkoret. Detta 
låg ungefär i linje med utredningens förslag. I motsats till utredningen 
hävdade däremot regeringen att markvillkoret även skulle omfatta 
ombyggnad och tillbyggnad av flerfamiljshus i saneringsområden i de 
fall marken förvärvats efter den 1 november 1974. 

Ännu en ingrediens som tycktes tyda på måttfullhet var de upp-
mjukade övergångsbestämmelserna. Regeringen höjde utredningens 
fem år till det dubbla. Enskilda byggföretag och andra markägare med 
mark som förvärvats före den 1 november 1974 skulle få bygga 
bostäder på sin mark med statliga lån fram till den 1 juli 1984. 

Vid sidan av huvudregeln, de permanenta undantagen och över-
gångsbestämmelserna föreslog regeringen dispensregler. Beslutande 
myndighet borde vara regeringen eller "Kungl. Maj:t" som det hette. 
Trots ytterligt knappa formuleringar vågar man gissa att regeringen 
tänkte sig mjukare dispensregler vid sanering än vid nyexploatering. I 
"nybyggnadsområde" borde "Kungl. Maj:t" kunna medge undantag 
men "bara när starka skäl talar för det och bara om kommunen ansökt 
om undantag". "I saneringsfallen torde tillräckliga skäl för undantag i 
allmänhet föreligga om kommunen ansökt om eller tillstyrkt undantag." 
1 saneringsområden krävdes med andra ord inga "starka skäl" för att 
dispens skulle beviljas. Vidare kunde dispensansökan lämnas in direkt 
av byggherren t.ex. en enskilt byggbolag som köpt in en 
saneringsfastighet för rivning och nybyggnad (P 1974: 1.50, s378ff). 

Trots de modererande inslagen ville regeringen otvivelaktigt ta ytterligare 
ett steg i riktning mot ökad kommunal rådighet över bostadsmarken. Den 
ville gå längre än den tidigare gjort genom 1947 års kommunala 
planmonopol, 1965 års låneprogram för kommunal tomträttsupplåtelse, 
1968 års lag om kommunal förköpsrätt, 1968 års lånefond för kommunala 
markförvärv och 1971 års exproprieringslagstiftning. Parlamentariskt var 
regeringen svag, men den föreslagna markpolitiken tydde på ideologisk 
styrka. Frågan var nu hur förslaget skulle mottas av svenska folket och dess 
representanter. 

3.2 En opinionsmätning 
Vad svenska folket tycker i en enskild fråga har ingen författnings-
mässig betydelse. Enligt konstitutionen är ju riksdagen högsta beslu-
tande organ i riket. Allmänhetens syn kan emellertid användas som 
argument inför ett avgörande i riksdagen. En starkt positivt inställd 
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allmänhet kan tas som skäl för att en reform bör sjösättas, en negativ att 
reformförslag bör huggas upp och skrotas. 

Den enda tillgängliga opinionsundersökningen i markvillkorsfrågan tyder 
på att det förelåg en ansenlig opinion mot förslaget. 

På uppdrag av Skånska Cementgjuteriet – en av landets stora ägare 
av exploateringsmark i tätorter – ställde Svenska Institutet för 
Opinionsundersökningar (SIFO) i en av sina meningsundersökningar 
frågan: Man har föreslagit att statligt bostadslån endast skall beviljas 
för hus som byggs på mark ägd av kommunen – anser ni det förslaget 
vara mycket bra, ganska bra, inte särskilt bra eller dåligt? Resultatet 
gav vid handen att hela 62 procent av de tillfrågade tyckte förslaget 
var dåligt eller inte särskilt bra, samtidigt som endast 26 procent tyckte 
det var mycket eller ganska bra. Övriga visste inte. Intressant nog 
varierade svaren inte särskilt mycket beroende på partifärg. Mest 
kritiska var moderater och folkpartister och minst socialdemokraterna. 
Men inte ens bland de senare godkände mer än 34 procent regeringens 
förslag. Drygt hälften eller 54 procent av de tillfrågade 
socialdemokraterna tyckte det var dåligt eller inte särskilt bra. 
Undersökningen refererades i tidningarna och togs till intäkt för kritik 
av förslaget (ÖC 8/1 1975). 

Inga växlar kan emellertid dras på SIFO-undersökningen. Den fråga 
som ställdes stämde inte med regeringens förslag. Regeringen föreslog 
inte att allt statligt belånat bostadsbyggande skulle ske på kommunägd 
mark. Propån gick ut på att allt statlig belånat byggande skulle ske på 
kommunförmedlad mark samt att kommunerna kunde förmedla 
marken till den lånsökande inte bara med tomträtt utan även med 
äganderätt. Vidare skulle dispenser kunna beviljas. Regeringens 
förslag var betydligt mjukare än SIFO:s fråga ger vid handen och 
därför kan svaren inte tas till intäkt för svenska allmänhetens syn på 
regeringens proposition. 

3.3 Vänsterpartiet kommunisterna accepterar men 
vill gå längre 

Jag har ovan gjort gällande att propositionen om markvillkoret 
innehöll modererande inslag. Skulle vänsterpartiet kommunisterna 
tycka att minoritetsregeringen flirtade för mycket med mitten och gå 
emot förslaget? Skulle något borgerligt parti kompromissa med so-
cialdemokraterna? 

Normalt kunde regeringen, som sagt, räkna in kommunisterna i 
sitt röstunderlag, även om de senare i sin retorik brukade göra rent 
bord med hyreshajar, bostadsprofitörer och markskojare och kräva 
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fullständig kommunalisering av marken i tätorter. Därför kom deras 
uppslutning bakom markvillkoret inte som någon blixt från en klarblå 
himmel. Ingen torde heller ha blivit förvånad över att höra kom-
munisterna i saftiga vändningar påpeka att reformen borde ha varit 
mer långtgående och införts betydligt tidigare. "Det är märkligt," 
utropade kommunisterna i sin motion, "att staten i så många år lånat 
ut pengar till de privata bostadsprofitörerna." Vidare innehöll 
förslaget för många slappa förbehåll, som enbart gynnade "markjob-
barna" och "monopolen som sträcker sig från råvaror-byggnadsma-
terial-projektering-byggande fram till långivning och försäljning av 
... färdigt hus". 

Märkvärdigt nog opponerade sig kommunisterna häftigast mot de 
föreslagna övergångsbestämmelserna, vilka innebar "att markspekulanterna 
fritt kan exploatera alla sina nuvarande markinnehav". "Frågan är om det 
inte kunde ha blivit propositionens bästa förslag om inte 
övergångsbestämmelserna tillfogats," menade motionärerna. 

För att förbättra "den ohållbara situation som sedan flera år råder på 
bostads- och hyresmarknaden med minskat bostadsbyggande, re-
kordhyror och tomma lägenheter" gick kommunisterna tveklöst med på 
att införa ett markvillkor, men markägarnas respittid borde vara ett år i 
stället för föreslagna tio. Det verkligt ideologiskt intressanta i 
vänsterpartiet/kommunisternas förslag var emellertid att de ville gå 
betydligt längre i urholkningen av den enskilda äganderätten. Det borde 
införas en regel om att "endast samhällsägd mark får stadspla-
nebeläggas". Vidare borde det slås fast att kommunerna inte skall sälja 
mark utan enbart upplåta den med tomträtt. Detta förutsatte, menade 
partiet, en skärpt expropriationslagstiftning till allmänintressenas 
förmån. Vad vpk-arna krävde var inget mindre än kommunalisering av 
all mark för bebyggelse i tätorter eller med andra ord avskaffande av 
den enskilda äganderätten till mark inom stadsplanelagda områden. Om 
bostaden skulle bli en primär social rättighet, gällde det "att angripa det 
nuvarande spekulationsmaskineriet, att helt bryta med den nuvarande 
affärs- och profitinställningen på bostadsmarknaden" (M 1974:1908). 
Vänsterpartiet kommunisterna ville socialisera tätortsmarken och 
förordade därför ägarlinjen, inte funktionslinjen. 

3.4 Moderaterna bjuder motstånd 
Beträffande moderaterna torde regeringen inte ha hyst några illusioner. 
Visserligen hade de 1947 godtagit det kommunala planmonopolet. Men 
på senare tid hade de med skärpa vänt sig mot förköpslagen, 
kommunernas utvidgade befogenheter att expropriera samt bortta-
gandet av rätten för den enskilde att bygga i glesbygd. 
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Mycket riktigt visade det sig också att moderata samlingspartiet 
med kraft och indignation avvisade det nya ingreppet. Förslaget 
dömdes ut som ett led i socialdemokraternas strävan att steg för steg 
stimulera kommunerna till en socialistiskt inriktad markpolitik. Mot 
detta ställde moderaterna marknadsekonomi och enskild äganderätt. 

Den fortgående kommunaliseringen av mark för bostadsbebyggelse 
hade enligt moderat tänkesätt resulterat i "totalt onödiga och för 
skattebetalarna och bostadskonsumenterna mycket kostsamma 
utgifter". Den föreliggande propån var mer extrem än någon tidigare 
och innebär "en kommunal monopolställning i vad gäller mark för 
bostadsbebyggelse med statlig finansiering". 

Bakom detta resoluta avståndstagande låg uppfattningen att "den 
enskilda äganderätten är en omistlig beståndsdel i en demokrati". 
Ägande gav medborgarna trygghet, oberoende och möjlighet att ta 
ansvar. Det utgjorde den mest effektiva formen för förvaltning av 
tillgångar. Men i sitt försvar för äganderätten svingade sig modera-
terna upp på ännu högre ideologiska höjder, upp på de demokratiska 
och konstitutionella teoriernas nivå. Så här föll motionärernas ord: 

"Historien känner inga exempel på samhällen som kunnat förena 
frånvaro av enskilt ägande med demokrati. Det är bl.a. därför som 
äganderätten tillhör de mänskliga fri- och rättigheter, vilkas bestånd 
Europarådets konventioner vill garantera." 

"De enskilda bostadskonsumenternas önskemål skall styra bostads-
produktionen," dekreterade moderaterna emfatiskt. Och receptet 
härför var rakt och enkelt: "valfrihet på en fri marknad" (M 1974: 
1902). 

3.5 Folkpartiet säger nej med tvekan 
Beträffande folkpartisterna hade regeringen som vi sett anledning att 
hysa förhoppningar. Dessa förhoppningar kom emellertid på skam. 
Folkpartiet slog nämligen följe med sin borgerlige broder till höger 
och förkastade förslaget. 

Kanske föreföll dock situationen dystrare för regeringen än vad den 
i själva verket var. En lusläsning av motionen avslöjar nämligen att 
folkpartisternas motivering var betydligt mindre principfast än 
moderaternas. Visserligen antyddes att villkoret tedde sig "principiellt 
betänkligt". Huruvida det principiellt betänkliga hade med 
urgröpningen av den enskilda äganderätten att skaffa är svårt att veta, 
ty motionärerna utvecklade aldrig tankegången, inte ens i en 
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parentes eller en bisats. Mot en sådan tolkning talar omständigheten att 
motionärerna uttryckligen delade regeringens syn på behovet av ett 
omfattande kommunalt markinnehav. 

Under alla förhållanden lade Gunnar Helén, Ola Ullsten, Per 
Ahlmark och de andra undertecknarna av partimotionen i sin kritik av 
regeringens förslag inte huvudvikten vid något ideologiskt vakt-
slående kring den privata egendomsrätten. I stället hävdade man att 
villkoret var överflödigt, ty det bakomliggande syftet kunde uppnås 
med hjälp av ett annat föreslaget lånerekvisit, konkurrensvillkoret. 

Socialdemokraterna tycktes enligt de folkpartistiska motionärerna 
uppfatta det kommunala ägandet av mark som en nödvändig förut-
sättning för att bryta monopolen i byggandet och åstadkomma 
önskvärd konkurrens. Denna syn kunde de inte dela. Kommunal 
kontroll över mark utgjorde ingen garanti för ökad konkurrens i 
byggandet. Redan idag rådde kommunerna om vid pass 80 procent av 
den jord, som var aktuell för bostadsbyggande. Men detta hade inte 
lett till öppen konkurrens. 

Det viktiga för konkurrensen var enligt folkpartisterna inte besitt-
ningsrätten eller ägandet som sådant utan förfoganderätten. "Det 
primära från bostadskonsumentens synpunkt måste vara att beslut om 
vem som skall få bebygga ett markområde fattas i sådana former att 
en kostnadsfördyrande monopolsituation för vissa företag undviks." 
Regeringens förslag om att upphandling för byggande skulle ske 
genom anbudskonkurrens mellan olika byggare visade glädjande nog 
att även socialdemokraterna började inse detta. 

Men folkpartisterna redovisade också en annan invändning mot 
markvillkoret. Att tillämpa det i saneringsområden skulle innebära att 
det äldre beståndet av fastigheter helt överfördes i kommunal ägo samt 
att marken förmodligen skulle komma att upplåtas med tomträtt. Detta 
skulle kommunerna inte ha finansiella resurser att klara av, vilket 
skulle leda till en allvarlig uppbromsning av den allt viktigare 
ombyggnadsverksamheten. För att förhindra en sådan möjlig negativ 
utveckling borde markvillkoret aldrig införas. 

Men varför då inte se till att kommunerna fick större ekonomiska resurser, 
kanske någon undrar. Skulle inte staten kunna gå in och ställa mer pengar 
till kommunernas förfogande exempelvis via mark-förvärvslånefonden? 
Härigenom skulle ju den andra invändningen mot markvillkoret falla. Men 
denna lösning fördes aldrig på tal i den folkpartistiska partimotionen. 
Därigenom kom argumenteringen heller aldrig att bemötas. 

Folkpartisterna yrkade därför att det föreslagna konkurrensvillko-
ret borde ytterligare skärpas. Markvillkoret behövdes då inte och 
borde avslås (M 1974:1907). 
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3.6 Centern otydlig men inte avvisande 
Läget var nu det att regeringen kunde räkna med stöd från kommunisterna 
och motstånd från moderaterna och – ehuru i mindre grad – folkpartisterna. 
Avgörande var hur centern skulle ställa sig. 

Problemet dryftades livligt i den socialdemokratiska pressen. Nya 
Norrland, med förankring i centerledarens hembygd Ådalen, målade upp en 
karakteristisk valsituation (22/10 1974): 

Thorbjörn Fälldin har att välja mellan två alternativ. Antingen att satsa 
på spekulationsintressena och i samarbete med Gösta Bohman värna 
om markägarna. Eller också att ansluta sig till den sociala 
bostadspolitiken och säga ja till regeringens avancerade krav på 
markpolitiken. 

Det är gott om markägare i centerleden. Men det är ändå inte ute-
slutet att centerledaren kan fatta ett klokt beslut (Jfr Folket 22/10 1974, 
FÖ 2418). 

Möjligen var det med en djup suck av lättnad som socialdemokraterna 
erfor att centern i sin partimotion inte ställde sig helt avvisande till 
markvillkoret. Inga principiella, äganderättsliga invändningar restes 
mot regeringsförslaget. Snarast utmålades det som en bagatell, som 
man kunde ta ganska lätt på. Det viktiga för Thorbjörn Fälldin, Karin 
Söder och övriga motionärer var i stället regeringens förslag om 
anbudskonkurrens. Om detta konkurrensvillkor infördes, skulle ingen 
längre kunna tillförsäkra sig byggnadsrätt genom att köpa 
exploateringsmark. "Endast kommunerna kommer att ha anledning att 
köpa sådan mark, vilket är värdefullt från markpolitiska utgångs-
punkter," konstaterade motionärerna med en ideologisk lidelsefrihet 
som måste ha väckt förväntningar hos socialdemokratiska observatörer. 
Mot den bakgrunden hade förslaget om ett kommunalt markvillkor 
begränsad betydelse, menade partiet. 

Centerpartisterna förde också ett kort, otydligt resonemang som 
närmast talade för markvillkoret. I och för sig har råmarkspriset relativt 
begränsad betydelse för den slutliga boendekostnaden, framhöll de. 
Men, fortsatte man, "höga markpriser medför ... en belastning för jord- 
och skogsbruket och måste främst av den anledningen motverkas". Var 
det av omtanke om jord- och skogsbruket som det gamla bonde- och 
landsbygdspartiet centern såg så pass positivt på markvillkoret? Svaret 
är troligen ja. Centern var ju senare för priskontroll på jordbruksmark, 
när jordförvärvslagen infördes 1979 (Holmström 1983:87). 

Helt invändningsfritt var emellertid inte det föreslagna markvill-  
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koret i centerpartistiska ögon. 1 mycket hovsamma ordalag förde 
partiets företrädare fram önskemål om marginella revideringar. För 
att undvika "en betungande byråkratisk process" borde dispens kunna 
lämnas vid "sanering av enstaka småhus". Dispens borde kunna ges 
vid "byggande av ett mindre antal småhus". Motionärerna strök också 
under en sak, som redan fanns i regeringsförslaget: att den som bygger 
ett hus för att själv bo i det borde slippa markvillkoret (M 1974:1904). 

Centern hade också synpunkter på hur kommunerna skulle fördela 
marken. Principen borde vara "att den enskilde har möjlighet att välja 
den upplåtelseform han finner bäst". 1 tätorternas centrala delar borde 
emellertid upplåtelsen ske med tomträtt, i övriga områden med 
äganderätt. 

Huruvida centern verkligen godtog socialdemokraternas förslag kan 
inte avgöras. Det finns inget yrkande på bifall i motionen. Det finns 
heller inget yrkande på avslag. Man förordade vissa uppluckringar, 
men dessa framställdes inte som oomkullrunkeliga krav utan gavs 
utskottet till känna, som frasen brukar lyda. Överhuvudtaget är 
formuleringarna i motionen korthuggna och otydliga. Att detta var 
avsiktligt erkändes från centerpartihåll senare i kammardebatten. 
Centergruppen hade noggrant studerat skrivningarna om markvillkoret 
i propositionen och funnit dem rätt oklara. De hade svarat med samma 
mynt för att få till stånd en ordentlig diskussion i utskottet av vad 
regeringen egentligen menade och vilka lösningar som kunde komma 
i fråga. Otydligheten var en invit till resonemang och kompromiss (RD 
1974:140:142). 

3.7 Vänster–högerdimensionen men inget  
borgerligt block 

Det kan nu konstateras att sammandrabbningen mellan partierna vid 
den inledande parlamentariska handläggningen av markvillkoret ägde 
rum på klassisk mark. Konflikten kan nämligen inordnas i den 
grundläggande vänster–högerdimensionen i svensk politiskt liv. Re-
formens tillskyndare ville genom att kringskära markägarens rörelse-
frihet ingripa i' marknadsrelationerna i syfte att främja bostadssociala 
mål om goda bostäder åt alla. Motståndarna bekämpade denna 
tvångströja på markägarna för att undvika byråkratiskt krångel och 
värna om enskilt initiativ, skaparkraft och arbetsvilja. Argumen-
teringen i markvillkorsfrågan föll in i vänster–högermönstret. 

Den inbördes rangordningen mellan partierna var också den nor-
mala eller traditionella i svensk politik. Från vänster till höger var 
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rangordningen vänsterpartiet kommunisterna, socialdemokraterna, 
centern, folkpartiet och moderaterna. Kommunisterna förespråkade 
de starkaste offentliga ingreppen, moderaterna de svagaste eller inga 
alls. 

Till den traditionella bilden av partierna i svensk politik hör att de 
båda mittenpartierna brukar växla positioner. Ibland befinner sig 
centern till vänster om folkpartiet, ibland är det tvärtom. Noteras bör 
därför att centern låg till vänster om folkpartiet i markvillkorsfrågan. 

Det mest anmärkningsvärda med den inledande riksdagsbehand-
lingen var emellertid att alliansmönstret mellan parterna i konflikten 
inte följde frontlinjen mellan socialister och borgerliga i svensk 
politik. Den löpte längre åt höger, mellan de båda mittenpartierna. Vi 
fick mönstret kommunister/socialdemokrater/centerpartister mot 
folkpartister/moderater. För borgerligheten tycktes markvillkoret 
vara på väg att komma mellan barken och trädet. 

3.8 Fyrpartifronten mot moderaterna bildas 
Vid utskottsbehandlingen förstärktes tillskyndaralliansen ytterligare 
genom att även folkpartiet närmade sig den socialdemokratiska re-
geringens linje. Det som ägde rum var, att folkpartisterna – med vissa 
preciseringar och tillrättalägganden – accepterade regeringens förslag 
till markvillkor och därmed frånföll sin avslagslinje i partimotionen. 
Den tolkning man enades om löd: "villkoret innebär att som 
förutsättning för bostadslån skall gälla att marken förvärvats från 
kommun, landstingskommun eller av sådan kommun helägt fas-
tighetsbolag." Dessutom godtogs centerns önskemål om "att lån för 
byggande av ett mindre antal småhus kan ... vara ett tänkbart dis-
pensfall då tillämpning av markvillkoret under normala omständig-
heter inte skulle behöva vidhållas". 

Den kompromisskrivning som utskottets majoritet flockade sig kring i 
fråga om dispenser förtjänar att återges in extenso: 

Departementschefen uttalar ... i fråga om tillämpningen av Kungl. 
Maj:ts rätt att medge undantag från markvillkoret, att i saneringsfallen 
torde tillräckliga skäl för undantag i allmänhet föreligga om kommun 
ansökt om eller tillstyrkt undantag. I anslutning till vad som anförts i 
[centerns partimotion] bör detta uttalande strykas under. Med detta 
understrykande torde de farhågor som yppats bl.a. i [folkpartiets 
partimotion] för att saneringsverksamheten skulle avstanna på grund 
av bristande resurser hos kommunerna när det gäller att initiera och 
genomföra sanering anses undanröjda. Kommunerna kom-  
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mer att kunna uppställa önskade villkor för främjande och genom-
förande av en saneringsplanering utan förvärv av mark med eller utan 
byggnad. 

De skrivningar som här citerats utgör kärnan i den kompromiss, som 
träffades i utskottet mellan socialdemokratin och mittenpartierna. Den 
är minst av allt någon dimbank insvept i tjocka, som politiska 
kompromisser plägar vara. Den är ingen politisk nebulosa, för att 
använda Gunnar Richardsons från astronomin hämtade metafor (1967). 
En tvetydighet finns men den är ganska tydlig, för att anknyta till 
terminologin i min teori om genomförande av offentlig politik (figur 
1.2). Den tydliga huvudprincipen var att kommunerna måste ha 
förmedlat marken om den sökande skulle få statligt bostadslån. Det 
tvetydiga bestod i att denna huvudprincip i vissa fall inte skulle gälla. 
För ett mindre antal småhus borde byggherrar beviljas statliga lån även 
om kommunen inte förmedlat marken. De kommuner som så önskade 
borde generellt kunna tillstyrka bostadslån för byggande i 
saneringsområden trots att de inte hade förmedlat marken till den 
lånsökande. Detta gällde uppenbarligen inte bara villor utan även 
flerbostadshus; inte ett ord sades om hustyp. Möjlighet gavs därmed 
för exempelvis borgerligt styrda kommuner att slippa köpa in och 
förmedla mark i saneringsområden samt ge dispens från markvillkoret 
men ändå tillstyrka statliga bostadslån. 

Kompromissen var därmed uppbyggd enligt rävgrytsprincipen. 
Den huvudutgång som erbjöds kommunerna var kommunal mark-
förmedling. Men det fanns också en bakväg: dispens från markvill-
koret i saneringsområden. I och för sig fanns också en tredje utväg, 
dispens i exploateringsområden, men då krävdes förutom att kom-
munen ansökt även starka skäl. 

Bakvägen beträffande saneringsområden fanns i och för sig med 
redan i det socialdemokratiska regeringsförslaget. 1 kompromiss-
skrivningen förtydligades denna reservutgång genom det lilla avsnitt 
som inleds med orden "Med detta understrykande". Kommunerna 
skulle kunna styra utvecklingen inte genom att förvärva och förmedla 
mark utan genom att ställa upp villkor i samband med att byggherrar 
ansökte om dispens från markvillkoret. Kommunerna skulle kunna 
utöva inflytande utan att någonsin förmedla någon mark. Denna 
utvidgning av en reservutgång som i och för sig fanns redan i 
propositionen var det pris den mandatmässigt svaga socialdemokra-
tiska regeringen fick betala för att särskilt folkpartiet skulle gå med på 
att införa markvillkoret. 

Nödutvägen över dispenser är implementeringsteoretiskt fängslande i två 
avseenden. Dess existens innebar att varje kommun skulle 
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kunna utforma en egen politik för bostadsmarken, vilket skulle kunna 
leda olika regeluppsättningar och påverkansmekanismer i olika 
kommuner. Implementeringen skulle innebära ett mått av valfrihet för 
kommunerna och skulle därmed troligen inte komma att ske likformigt 
över riket. För det andra tycktes villkorsresonemanget också kunna 
bereda marken för förhandlingar mellan kommunen å ena sidan och 
byggherrarna å den andra. Man skulle ju mycket väl kunna tänka sig 
att byggherrar med egen mark i ett saneringsområde ansökte om 
statliga bostadslån och att kommunen godtog detta förhållande mot att 
byggherrarna följde vissa kommunala direktiv. Detta måste lätt kunna 
leda till en förhandlingssituation mellan byggherrar och kommuner. 
Implementering skulle kunna ske inte i form av tydlig regeltillämpning 
utan genom förhandling. Implementering genom förhandling är ett 
fenomen som rönt stor uppmärksamhet inom den moderna 
förvaltningsforskningen och utskottskompromissen tycktes öppna 
dörren för detta. 

De moderata utskottsrepresentanterna vek emellertid inte en tum 
från det blanka avslagsyrkandet i partimotionen. Och den kommu-
nistiske företrädaren vidhöll kravet på ett uttalande om att endast 
samhällsägd mark skulle få stadsplaneläggas. Vidare reserverade han 
sig nu till förmån fem års respittid i stället för det enda år som 
förordats i vpk-motionen (CU 1974:36:27-30, 62f, 72-77). 

Beslutet om att införa markvillkoret skedde i form av en kompro-
miss i ett riksdagsutskott. Att riksdagen på detta sätt sätter sin prägel 
på en reform måste sägas vara ovanligt i svensk politik. Det vanliga 
mönstret torde vara att riksdagen accepterar förslag som kommer från 
regeringen och an förslagen är förankrade innan de når riksdagens bord. 
Trots att markvillkoret under sin 17-åriga existens blev föremål för 
många andra riksdagsbeslut var detta enda gången som beslutet växte 
fram ur en reell kompromiss i ett riksdagsutskott. Reformbeslutets 
tydliga form av kompromiss kom, som senare skall visas, att få 
konsekvenser för reformens tillämpning på lokal nivå ute i kom-
munerna. 

Markvillkoret blev vidare en typ av "bred lösning över blockgrän-
sen", som så ofta diskuteras särskilt bland mittenpartierna och som i 
praktiken inte är så sällsynt som många kanske tror. Endast moderaterna 
ställde sig utanför det allmänna samförståndet.3 Konturerna av de tre 
ståndpunktskartor, som förelåg i riksdagen vid markvillkorets 
införande, framgår av Figur 3.1. Figuren visar läget efter motionstidens 
utgång, efter kompromissen i utskottet och i slutvoteringen. 

3 Omröstningssiffrorna blev 281 mot 46. En – folkpartiets Cecilia Nettelbrant – avstod. 22 var 
frånvarande. Se voteringslistor i Riksdagsbiblioteket. – RD 1974:140-141:3ff. 
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Figur 3.1 Fyrpartifronten bakom riksdagens beslut 1974 att införa 
markvillkoret 
 

Källa: Riksdagstrycket. Figuren visar rangordning, inte absoluta avstånd mellan 
partierna. C har satts inom parentes före utskottsbehandlingen för att markera att 
yrkande saknas i motionen. 

Tidigare studier av markvillkoret och dess effekter, som beställts av 
politiska och administrativa organ, har inte berört vare sig styrin-
strumentets partipolitiska bakgrund eller dess karaktär av motsägel-
sefull kompromiss (BoS 1981a, Bo 1991, BoD 1991, Miller 1991). Inte 
heller de akademiska undersökningarna – av företagsekonomer, 
teknologer och jurister – har ägnat ens ett ord åt det partipolitiska läget 
eller köpslåendet i utskottet (Benton 1988, Hansson 1981, Almquist 
1983, Brunfelter 1984:89ff). Det enda undantaget överhuvudtaget 
bland de nio tidigare studierna är Lindell (1989:17), som felaktigt 
hävdar att markvillkoret "skapade enighet mellan alla partierna" och att 
moderaterna accepterade det efter preciseringar och tillägg. Den 
korrekta sammanfattningen är att moderaterna motsatte sig 
markvillkoret och att mittenpartierna godtog det sedan socialde-
mokraterna gått med på vissa förtydliganden. Vänsterpartiet kom-
munisterna stödde det också men yrkade på kraftigare formuleringar. 

Det nu beslutade markvillkoret gick ut på att kommunen skulle 
förmedla marken till den som önskade bygga med statliga bostadslån 
och detta förmedlande kunde i och för sig ske med äganderätt. Men det 
kunde också ske med tomträtt varvid kommunen skulle behålla 
besittningsrätten till marken. I det senare avseendet innebar markvill-
koret ingen funktionssocialism utan snarare gammaldags socialism, om 
ock i bemärkelsen kommunalisering. Det innebar därvid ett vida-
reförande av kommunaliseringsföreställningarna bakom 1965 års 
tomträttslåneprogram, 1968 års markförvärvslånefond, 1968 års lag om 
kommunal förköpsrätt och 1971-72 års expropriationslagstiftning. 
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Marksocialisering och tomträttsupplåtelse var aktuella politiska krav när 
markvillkoret infördes. Särskilt LO drev en starkt radikal linje. I sitt upp-
märksammade remissyttrande på realisationsvinstkommitténs betänkande 
förordade Landsorganisationen på hösten 1975 (Yttranden till offentlig 
myndighet:129ff) att samhället borde äga marken. Det var inte fråga om 
tätortsmark enbart utan all mark i landet. "Det är LOs uppfattning att problem 
[med markspekulationen] kan lösas först när samhället äger marken och det 
privata fastighetsägandet endast omfattar byggnader, växande skog, gröda 
och fasta anläggningar," står det i remissvaret. 

Frågan om det allmännas övertagande av marken borde ske successivt 
och ägandet ersättas med ett tomträttssystem i samband att fastigheterna av 
andra skäl byter ägare. "Samhället bör alltså vid närmast kommande 
ägarskifte för varje fastighet – detta skall även gälla vid arv – lösa in 
fastighetens markvärde. Äganderätten till byggnader, växande skog, grödor 
och till fasta anläggningar på marken samt till marken i form av 
dispositionsrätt övergår däremot oförändrad till den nye ägaren." Samhället 
borde överta och behålla besittningsrätten till marken men låta den nye 
ägaren få nyttjanderätten. I min tekniska terminologi förordade LO 
ägarlinjen. 

Om undran inför samhället, så lyder den vetenskapshistoriskt förtätade 
titeln på en elegant essäsamling av Johan Asplund. Samhällsforskarens 
uppgift är att hitta "fenomen" som avviker från "tingens naturliga ordning" 
och därmed väcker hennes undran (1970:111). Mittens uppslutning väcker 
onekligen statsvetarens undran mot bakgrund av att markvillkorets huvud--
utväg öppnade möjligheten för en kommunalisering av tätortsmarken i 
Sverige. Hur kunde de borgerliga mittenpartierna fylka sig bakom ett slikt 
program? 

Markvillkoret är inte den enda fråga vid denna tid där mitten sökte 
samarbete med socialdemokraterna, trots att de senare drev en mer 
socialistisk politik än de gjort sedan skördetiden 1945-48. Ar-
betslivsreformerna under 1970-talets första del inklusive medbestäm-
mandereformen 1976 infördes genom att folkpartiet och centern ensidigt 
anpassade sig till socialdemokraternas radikala framflyttning av löntagarnas 
positioner på kapitalägarnas bekostnad (Hadenius 1983:165). 

Även i fråga om löntagarfonderna var särskilt folkpartiet länge inställt på 
samarbete, inte konfrontation med socialdemokratin (Åsard 
1985:21f,60ff,67ff). Ändå var löntagarfonderna enligt Rudolf Meidner "en 
teknik för att successivt överföra ägandet av produktionskapitalet från 
privata ägare till löntagarkollektivet". Vi vill, bekände Meidner, "beröva de 
gamla kapitalägarna deras makt, som de utövar just i kraft av sitt ägande. 
All erfarenhet visar att det inte räcker med 
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inflytande och kontroll. Ägandet spelar en avgörande roll... Enbart 
funktionssocialismen räcker enligt min bestämda mening inte för att 
åstadkomma en genomgripande samhällsförändring." Meidners 
uttryckliga förkastande av funktionssocialismen är särskilt intressant i 
vårt perspektiv. År 1976 förklarade Meidner att funktionssocialismen 
bara varit "ett sällsamt mellanspel i partiets och arbetarrörelsens his-
toria" (cit efter Åsard 1985:34). "Med fonderna tar vi över successivt" 
löd en stor rubrik i LO-Tidningen 1978 (bild i Åsard 1985). 

Förra gången socialdemokraterna försökt göra en stor ideologisk 
framryckning, under den s.k. skördetiden efter andra världskrigets slut fram 
till 1948 års val, hade de borgerliga bjudit kraftigt ideologiskt motstånd. 
Folkpartiet gick den gången i spetsen för det s.k. planhushåll-
ningsmotståndet. Varför upprepades inte detta under 1970-talets 
socialistiska reformoffensiv? 

Jag tvingas här nöja mig med att resa denna stora fråga. Vad gäller 
just kompromissen om markvillkoret vill jag emellertid peka på 
ytterligare en förklaring vid sidan av förtydligandena av dispens-
utvägen generellt och mer speciellt för byggande av ett mindre antal 
småhus. Markvillkoret kombinerades med ett konkurrensvillkor, som 
i princip innebar att alla företag kunde få konkurrera om bygg-
uppdragen över hela linjen. Ur mittenpolitisk synvinkel innebar detta 
att allmännyttan i fortsättningen inte skulle kunna ta emot statliga 
bostadslån och automatiskt ge bygguppdragen till sina egna byggande 
avdelningar. Privata byggbolag skulle få konkurrera på lika villkor om 
allmännyttans bygguppdrag. 

Den "samstämmighetens idyll" som uppstod i riksdagen i samband med 
markvillkorets införande väckte undran också i samtiden. Dala-Demokraten 
(s) anade ugglor i mossen. Under rubriken "Obegriplig enighet" skrev 
tidningen följande den 12 december 1974: 

Den proposition som regeringen har levererat under så mycken vånda, den 
proposition som man trodde skulle bli höstens verkliga debattämne, 
antogs efter en del mindre justeringar. Man undrar storligen om det är fel 
någonstans. 

Här har byggmästare och borgerliga partier varnat för socialisering, här 
har fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna varnat för 
markägandets vådor och de privata ägarintressena – och så står plötsligt 
socialdemokraterna och två borgerliga partier eniga. 

Antingen måste det finnas utvägar och förbehåll ifråga om mark-
villkoret som man har antagit skulle bli den verkliga stötestenen. Eller 
också har socialdemokraterna vunnit en av sina stora ideologiska segrar 
genom tiderna. 
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4. Fyrpartifrontens förvittring 
och markvillkorets fall 

Markvillkoret var frukten av en riksdagskompromiss mellan social-
demokratin och mittenpartierna. Den socialdemokratiska regeringen 
var så svag att den inte orkade trumfa igenom ett starkt markvillkor 
utan kände sig tvungen att söka stöd hos mitten. Härigenom hoppades 
den få igenom relativt mycket i sak och samtidigt så split bland de 
borgerliga och försvåra uppkomsten av ett fastare borgerligt 
trepartisamarbete. Den lyckades också i sitt uppsåt. Moderaterna 
isolerades helt i sitt motstånd mot markvillkoret. 

En intressant fråga i fortsättningen måste bli om fyrpartifronten skulle 
hålla ihop eller möjligen växa sig starkare. De handlingsalternativ som 
partierna stod inför illustreras i figur 4.1. 

Figur 4.1 Möjliga ståndpunkter i markvillkors frågan 

 

 

 

 

 

Först kan man undra över om moderaterna skulle stå fast vid sitt 
motstånd eller falla till föga för den stora koalitionens och den 
allmänna opinionens angrepp mot högerkrafterna och ge upp kampen 
(A eller B). Skulle markvillkoret kanske komma att skärpas (A1) om 
socialdemokratin blev starkare eller urholkas (A3) om mitten lyckades 
vinna större gehör bland väljarna? Ett annat scenario som 1974 tedde 
sig osannolikt var att mitten kröp in i högerburen och där förenade sig 
med moderaterna kring ett avskaffande (B). Frågan var överhuvudtaget 
om fyrpartifronten bakom markvillkoret skulle stärkas och eventuellt 
breddas eller möjligen försvagas och bryta samman i framtiden. 
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4.1 Moderaterna attackerar men fyrpartifronten  
håller ställningarna 

Omgående visade moderaterna att de inte tänkte ge tappt. I januari 
1975 krävde partiet i en motion att bestämmelsen skulle avskaffas. 
"Markvillkoret innebär ... minskade möjligheter för enskilda bygg-
producenter att erbjuda bra bostäder till rimliga priser," hävdade man. 
Samtidigt yrkade partiet på att förköpslagen skulle upphävas, 
markförvärvsfonden avskaffas och expropriationslagstiftningen åter-
föras till bestämmelserna i 1949 års lag. Hela den socialdemokratiska 
reformpolitiken på markområdet sedan mitten av 1960-talet borde 
med andra ord lämpas över bord (M 1975:301). 

Men den breda fyrpartifronten bestod provet. Socialdemokrater, 
folkpartister, centerpartister och kommunister avslog gemensamt mo-
deraternas begäran. De konservativa lät sig emellertid inte skrämmas 
till tystnad. De reserverade sig. "Utskottet finner," skrev de moderata 
reservanterna (CU 1975:7:19f,35,42f), "att markvillkoret i förening 
med gjorda uttalanden om markfördelningen uppenbart primärt syftar 
till att gynna de kommunala bostadsföretagen och sålunda eliminerar 
den konkurrens i förvaltningen som måste anses som ett oeftergivligt 
krav." I kammaren röstades moderaterna effektivt ner av den breda 
vänster-mittenalliansen (CU 1975:7:9f,35,42f). 

1976 återkom moderaterna i flera motioner (M 1975/76:2037, 
1911, 1922) med sitt förslag om avskaffande. 1 en utskottsreservation 
(CU 1975/76:22:61,69f) gjordes dessutom följande klara, ideologiska 
markering: "Markvillkoret innebär också ... en ökad risk för att 
kommunaliseringen av mark skall fortsätta mot ett tillstånd där 
marken ägs av kommunen, och konsumenterna mot sin uttryckliga 
vilja endast erbjuds tomträtt." Även nu röstades de ner i kammaren av 
den fyrpartikonstellation bakom markvillkoret, som uppstått vid 
införandet 1974 (CU 1975/76:22:29ff,61,69f). 

4.2 Den första borgerliga tre partiregeringen  
bevarar status quo 

I oktober 1976 tillträdde den första rent borgerliga regeringen i 
Sverige på fyra decennier och den första borgerliga trepartiregering-
en sedan fempartisystemet frös fast efter första världskriget (Vedung 
1991b:167f). En 44-årig socialdemokratisk maktepok bröts. Den nya 
ministären hälsades med förväntningar i allmänborgerliga kretsar. 
Samtidigt var den borgerliga oenigheten väl manifesterad och 
diskuterad. Centern och folkpartiet hade lovat att den nya regeringen
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skulle bildas på mittenpolitikens grund (Möller 1986: 104ff). Vad 
skulle mot denna bakgrund hända med exempelvis markvillkoret? 
Skulle verkligen moderaterna som i maj röstats ner av mittenpartierna 
nu några månader senare falla till föga för deras uppfattning att 
markvillkoret var en omistlig del av den sociala bostadspolitiken? 

"En ny och uppmjukad marklagstiftning kommer förmodligen att bli 
en av de största förändringarna med en borgerlig regering," befarade 
HSB:s organ Vår Bostad (1976:10). "Konkret kan detta innebära minskad 
satsning på tomträtt, minskade kommunala förköp av mark och en 
uppmjukning av markvillkoret.' 

Vår Bostads farhågor kom emellertid på skam. Den unika borg-
erliga trepartiregeringen var inte alls inställd på avreglering. Den 
första statsverkspropositionen (1976/77:100,bil.16:103,116) visade 
att mitten hållit ställningarna åt höger. De två förändringar som fö-
reslogs var tekniska justeringar, varför förslaget innebar status quo. 
Inga moderata riksdagsmän krävde att markvillkoret skulle avskaf-
fas. Det rådde borgfred i riksdagen, en borgfred som åstadkoms 
genom att mitten höll fast vid markvillkoret och moderaterna gav upp 
sitt motstånd (CU 1976/77:18:29f; RD 101:24ff; SFS 1977:333). 
Paradoxalt nog stod markvillkoret starkare partipolitiskt under den 
borgerliga trepartiministären Fälldin I än under den tidigare 
socialdemokratiska regeringen. Med facit i hand kan jag år 1992 
konstatera att så bred partipartipolitisk förankring som under 
perioden 1976-78 har markvillkoret aldrig haft vare sig förr eller 
senare.1 

4.3 Den andra borgerliga trepartiministären 
urholkar 

De borgerligas vilja till samverkan som manifesterats i regeringsbild-
ningen 1976 var ytterst bräcklig. Folkpartisterna kände tvekan över att 
regera ihop med moderaterna. Det stora stridsäpplet blev emellertid 
kärnkraften, där centern kom att stå emot de övriga två. Denna oenighet 
om fissionskraften, som uppstått bland de borgerliga på våren 1973 och 
som cementerats i det stora energibeslutet i maj 1975, var nära att helt 
omintetgöra regeringsbildningen 1976. Sedan följde 

1 På våren 1977 decentraliserades beslut om dispens i saneringsområden från regeringen 
till länsbostadsnämnden, i exploateringsområden till Bostadsstyrelsen. Eftersom villkoren 
för dispens inte ändrades innebar förslaget endast en administrativ rationalisering. Den 
genomfördes i total politisk enighet (P 1977/78:93:172,187f; CU 28:15; RD 135:21ff,115 
mom.9; M 1679; CU 27:23f, 48 mom.9; rskr 119; SFS 1978:380). 
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kris på kris. I oktober 1978 rämnade trepartiregeringen på kärnkraften 
(Vedung 1979 och 1980, Leijonhufvud 1979). En avgörande faktor var 
folkpartisternas förhoppning om att genom närmande till social-
demokraterna kunna bilda en egen ministär. En folkpartistisk minoritets-
regering under Ola Ullsten trädde också till tack vare att socialdemokraterna 
markerade stöd genom att lägga ner sina röster (Petersson 1979). 

Redan i december beslöt den nya "miniregeringen" att markvill-
koret för första gången skulle underkastas formell utvärdering. Hur 
skulle detta tolkas? Förberedde folkpartiet uppluckringar? Uppdraget 
gick till den centrala tillsynsmyndigheten, Bostadsstyrelsen, som i en 
skrivelse den 21 januari 1981 avgav berättelse om uppdraget (BoS 
1981d). 

Inom utvärderingsforskningen hävdas ofta att myndigheter, som 
utför utvärderingar inom det egna ansvarsområdet, sällan riktar all-
varlig kritik mot de granskade programmen. På Bostadsstyrelsens 
utvärdering av markvillkoret stämmer denna tes om internutvär-
deringens tandlöshet till punkt och pricka. Markvillkoret sades utgöra 
en betydelsefull grund för kommunernas mark- och bostadspolitik. 
Styrelsen föreslog därför inga ändringar i gällande materiella 
bestämmelser. 

När Bostadsstyrelsen presenterade sin utvärdering hade det poli-
tiska läget förändrats genom 1979 års val. Det borgerliga blocket hade 
försvagats men lyckats behålla en knapp majoritet. Bland de 
borgerliga internt var förskjutningarna större eftersom moderaterna 
avancerat kraftigt, medan särskilt centern och i mindre grad folkpartiet 
gått tillbaka. En ny trepartiregering Fälldin med starkare mode-
ratinslag efterträdde folkpartiregeringen. En annan viktig sak för det 
borgerliga samarbetet var att kärnkraftsfrågan desarmerats genom att 
samtliga partier lovat följa utslaget av 1980 års folkomröstning. 

När den nya trepartiministären lade fram en proposition om mark-
villkoret (1980/81:194), visade det sig att moderaterna även denna gång, 
trots sin starkare ställning, på en avgörande punkt fallit undan för mitten: 
något avskaffande av markvillkoret var det inte tal om. 1 övrigt avslöjade 
propositionen att de borgerliga den här gången tänkte genomdriva 
uppluckringar, som de några år tidigare inte alls hade velat föreslå. 

Markvillkoret borde slopas helt för saneringsområden. Motiveringen, 
som överensstämmer med tankegången i folkpartiets motion 1974, var 
ideologiskt oskyldig: man sade sig vilja avskaffa en överflödig 
dubbelbestämmelse. Det fanns nämligen inget som tydde på att 
markvillkoret hade lett till ökade kommunala markförvärv i sa-
neringsområden. Däremot hade kommunerna när de lämnat dispens 
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från markförmedlingsbestämmelsen övervägt frågor som överlåtel-
sepriser, lägenhetsfördelning och gårdssanering. Dylika problem 
borde enligt bostadsminister Birgit Friggebos mening i framtiden 
med fördel kunna beaktas inom ramen för det kommunala inflytandet 
i lämplighetsfrågor enligt bostadsfinansieringsförordningen och 
hävdas i yttrandet över låneansökan. 

Den borgerliga regeringen sade sig alltså inte vilja åstadkomma 
någon saklig förändring utan endast upphäva en stipulation eftersom 
man kunde uppnå samma resultat med hjälp av en annan. Det fanns 
ett annat rekvisit i bostadsfinansieringsförordningen, som skulle kun-
na användas i stället för markvillkorskravet. 

Trepartiministären föreslog vidare att övergångstiden för undantag 
från markvillkoret borde förlängas med tre år, när det gäller mark i 
exploateringsområden som innehas sedan den 1 november 1974. 
Enligt 1974 års beslut skulle markvillkoret börja gälla för sådan mark 
om ansökan om lån ingavs den 1 juli 1984 eller senare. Nu föreslogs 
i stället att gränsen skulle sättas till den 1 juli 1987 (1980/81:194:4ff). 

Även för denna hemställan var motiveringen kortsiktig, praktisk 
och ideologiskt oskyldig. Regeringen påminde om att byggföretag 
fortfarande ägde betydande markområden, som inte skulle komma att 
bebyggas under gällande övergångstid. Det ekonomiska läget gjorde 
det omöjligt att garantera kommunerna finansiellt utrymme att köpa 
upp den byggföretagarägda exploateringsmark som behövdes för att 
trygga ett kontinuerligt bostadsbyggande. Risk förelåg därmed att 
bostadsbyggandet skulle bromsas upp om inte övergångstiden 
förlängdes. 

Regeringen anbefallde också en tredje innehållslig mildring, näm-
ligen att markvillkoret temporärt skulle helt upphävas vid nybyggnad 
av styckebyggda småhus i exploateringsområden. Undantaget borde 
gälla lån som beviljades under budgetåret 1981-82. Förslaget 
motiverades med att det skulle öka bostadsbyggandet. 

Slutligen bejakade regeringen Bostadsstyrelsens propå om ändring 
av beslutsordningen: rätten att fälla avgöranden i dispensärenden av-
seende exploateringsområden borde decentraliseras från 
Bostadsstyrelsen till länsbostadsnämnderna. Detta var den enda punkt 
för vilken regeringen kunde åberopa utvärderingens stöd. 

Dygnet efter propositionens undertecknande inföll den sägenom-
spunna underbara natten, noggrant rekonstruerad och kyligt analy-
serad av Axel Hadenius (1981:242ff). Folkpartiet och centern kom 
överens i skattefrågan med socialdemokraterna, en bravad som fö-
ranledde moderaterna att i början av maj lämna trepartiregeringen. 
Den samarbetsvilja åt vänster som mittenpartierna sedan länge visat 
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i bostads- och markpolitiken blommade nu upp med full kraft i skat-
tepolitiken. Skulle detta påverka markvillkorets behandling i utskot-
tet? 

Svaret visade sig bli nej. Alla borgerliga riksdagspartier slöt enigt 
upp bakom den fallna trepartiregeringens sista viljeyttring i markvill-
korsfrågan. Även moderaterna stödde helhjärtat förslaget; ingen 
enskild moderat riksdagsledamot höjde sin stämma för att markvill-
koret skulle avskaffas. 

Den socialistiska oppositionen bröt däremot den borgfred som rått 
kring markvillkoret ända sedan den borgerliga valsegern 1976. Utan 
minsta pardon yrkade socialdemokrater och kommunister i motioner 
avslag på alla de tre materiella punkterna (M 2194, M 2201). I 
civilutskottet (40:9ff) följde socialdemokraterna upp sina 
avslagsyrkanden med både reservationer och ett särskilt yttrande. De 
borgerliga vill "flytta fram markägarnas och byggföretagarnas posi-
tioner i en situation när man tror att det skulle kunna accepteras på 
grund av kraven på ett ökat bostadsbyggande," hävdade de. "Vi 
kommer att slåss för markvillkoret," utropade Oskar Lindkvist strids-
lystet i riksdagsdebatten och dessa ord kan stå som motto för den 
omedgörliga, ideologiskt färgade socialdemokratiska attityden. 
Socialdemokrater och vpk-are röstades dock ner av ett enigt borgerligt 
block (156:113ff,cit s.125; rskr 1980/81:400). Partiernas inställning 
till markvillkoret illustreras i figur 4.2. 

Figur 4.2 Ett enigt borgerligt block urholkar markvillkoret våren 1981 

 
 
Källa: Riksdagstrycket. Denna och följande figurer i detta kapitel visar rangordning, inte 
absoluta avstånd mellan partierna. 

1981 års drabbning i riksdagen klargjorde först och främst att fyr-
partifronten till markvillkorets värn fortfarande ägde bestånd. Ja i 
grunden fortsatte faktiskt borgfreden kring markvillkorets bevarande, ty 
inte ens moderaterna reste ju krav på avskaffande. Samtidigt innebär 
händelserna något nytt i partipolitiskt hänseende. För första gången 
hade mittenpartierna ställt sig bakom uppluckringar av markvillkoret, 
vilket tyder på en försvagning av mittens hittills positi-  
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va syn på markvillkoret. Att moderaterna stödde denna position och inte 
krävde avskaffande beror sannolikt på att de stod fast vid den ståndpunkt de 
intagit medan de ännu satt kvar i trepartiregeringen. 

Från och med den 1 juli 1981 kom alltså markvillkoret att permanent 
upphävas i saneringsområden och temporärt avskaffas för styckebyggda 
småhus i exploateringsområden. Och de som ägde mark före den 1 juli 1984 
kunde få statliga bostadslån ända fram till budgetårsskiftet 1987 (SFS 
1981:588 och 471). 

4.4 Mitten urholkar medan moderaterna vill  
avskaffa och socialdemokraterna skärpa 

Uppmuntrade av framgångarna med urholkningstaktiken försökte den 
mittenregering som efterträtt den andra trepartiregeringen gå vidare 
och lirka igenom ytterligare marginella mildringar i villkorssystemet. 
1 budgetpropositionen i januari 1982 (1981/82:100, bil 16: 48) föreslog 
tvåpartiregeringen att undantaget från markvillkoret för styckebyggda 
småhus i exploateringsområden skulle förlängas med ännu ett år fram 
till den 30 juni 1983. Hemställan inrangerades som vanligt under en 
ideologiskt lågmäld och föga genomskinlig rubrik, nämligen 
"temporära stimulansåtgärder för bostadsbyggandet". 

Socialdemokraterna hade som väntat intet till övers för den påyr-
kade prolongeringen av det temporära undantaget för styckebyggda 
småhus. Dessutom föreslog de att övergångsbestämmelserna skulle 
skärpas. övergångstiden borde förkortas med två år till den 1 juli 
1985 (M 657). 

Moderaterna, som nu hamnat utanför regeringen och därmed tyd-
ligen kände sig fria att agera helt självständigt, övergav den försiktiga 
urgröpningstaktiken och motionerade om att markvillkoret helt borde 
avvecklas. De återvände nu på vintern 1982 med andra ord till den 
position de intagit före bildandet av den första trepartiregeringen 
1976 (M 658, 2067). 

1 utskottet (CU 24:21f,37ff) slöt moderaterna upp bakom mitten-
partiernas förslag. Socialdemokraternas yrkande voterades därigenom 
bort. Mittenpartierna och socialdemokraterna röstade därefter 
gemensamt ner moderaternas yrkande på att villkoret skulle avskaffas. 

För första gången uppstod därmed tre grupperingar vid beslut i 
riksdagen rörande markvillkoret. Mittenpartierna ville bevara mark-
villkoret men fylkades bakom den egna tvåpartiregeringens förslag till 
lättnader. Moderaterna gick till angrepp från höger i syfte att helt 
avskaffa markvillkoret. Det näst bästa alternativet ur moderat syn-  
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vinkel var emellertid att stödja mittenpropån, vilket också skedde i utskottet. 
Socialdemokrater och kommunister angrep mittenalternativet från vänster 
och förordade skärpningar av markvillkoret. Den nya tregrupps-
konstellationen framgår av figur 4.3. 

Figur 4.3 En tregruppskonstellation uppstår i markvillkorsärendet 
våren 1982 

 
Källa: Riksdagstrycket 
 
I riksdagen (125:4ff,48f) segrade utskottsmajoriteten, dvs. den samlade 
borgerligheten med 149 mot 148 vad gäller det temporära undantaget 
och övergångsbestämmelserna. Moderaternas förslag till avveckling 
röstades ner av mitten och socialister gemensamt med röstsiffrorna 237 
mot 60.2 Den grundläggande enigheten mellan de fyra partierna till 
vänster om moderaterna om att markvillkoret måste bevaras 
demonstrerades än en gång. Samtidigt visade sprickan mellan mitten 
och vpk-s att fyrpartifronten började försvagas. Hur länge till skulle 
den bestå? 

4.5 Socialdemokrater och vpk-are kommunaliserar 
markvillkoret 

I riksdagsdebatten på sommaren 1981 (1980/81:156:126) hade kom-
munisten Tore Claesson förklarat sig "övertygad om att vi om ett år 
eller drygt det kommer att ändra beslutet, att vi alltså kommer att få 
en sådan majoritet här i riksdagen som vill ... återgå till en bättre och 
mer socialt inriktad mark- och bostadspolitik". 

Efter valet i september 1982 fick landet ånyo en socialdemokratisk 
ministär. Och ungefär som Tore Claesson förutspått utarbetades snart 
förslag till ändrade bestämmelser för markvillkoret. Propåerna 
sammanfattades i en tio sidor kort proposition i mars 1983 
(1982/83:118). 

Att propositionen förordade att markvillkoret borde införas på 

2 Beslutet togs den 21 april 1982 och trädde i kraft den 1 juli. Övergångstiden gällde fortfarande 
fram till 1/7 1987. SFS 1982:427. 
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nytt i saneringsområden, bör inte ha förvånat någon som följt so-
cialdemokratins agerande sen 1974. Motiveringen väcker heller ingen 
undran. Det gällde att öka kommunens möjlighet att styra bostads-
försörjningen så att den främjade olika samhälleliga mål. Markvillkoret 
hade tagits bort två år tidigare med argumentet att det var överflödigt; 
kommunerna kunde åstadkomma samma sak via andra bestämmelser i 
bostadsfinansieringsförordningen, nämligen reglerna om lämplighets-
frågor. Den nya regeringen hävdade emellertid att dessa regler inte gav 
kommunerna erforderliga möjligheter att fördela marken i överens-
stämmelse med de mål som satts för bostadsförsörjningen, t.ex. mål för 
markpris, lägenhetssammansättning och gårdssanering. Bostadsminister 
Hans Gustafsson fortsatte: 

Jag förordar därför att markvillkoret återinförs i saneringsområden. 
Kommunerna får på detta sätt ett reellt inflytande över markanvänd-
ningen och angränsande frågor och kan därigenom styra bostads-
försörjningen på ett sådant sätt att den främjar de sociala, miljöpolitiska 
och andra mål som samhället har ställt upp. 

Anmärkningsvärd är däremot bostadsministerns och regeringens officiellt 
uttalade idé om hur kommunerna skulle använda markvillkoret för att uppnå 
dessa samhälleliga mål. 

Tidigare hade socialdemokratiska reformvänner alltid knutit de 
gynnsamma effekterna av markvillkoret till förväntningar om att 
kommunerna också de facto skulle komma att förvärva och förmedla 
marken. Med karakteristisk socialdemokratisk pragmatism i för-
hållande till äganderätten skedde nu plötsligt en uppmjukning av 
denna tankegång. Villkoret kunde få goda följder genom att kom-
munen kunde tillstyrka dispens från det. Kommunen skulle aldrig ens 
för en kort period behöva äga marken och ännu mindre förmedla den. 
Så här föll bostadsministerns ord: 

Att återinföra markvillkoret ... i saneringsområden bör närmast ses som 
en markering av det kommunala inflytandet över hur marken i sådana 
områden skall användas. För att uppnå detta syfte är det dock inte 
nödvändigt att ställa ett absolut krav på att marken faktiskt har upplåtits 
av kommunen. Det är ... tillräckligt att kommunen ges möjlighet att 
utöva ett avgörande inflytande på lånefrågan i de fall där marken har 
förvärvats från annan än kommunen. Detta bör ske genom att 
huvudregeln om markvillkoret kombineras med en regel om att 
länsbostadsnämnden skall ge dispens från markvillkoret om kom-
munen tillstyrker att dispens ges. I annat fall skall dispensansökan 
avslås. 
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Att kommunerna förväntades "utöva ett avgörande inflytande på lånefrågan" 
med hjälp av dispensgivning framgår klart av bostadsministerns ord. Men 
hur detta närmare bestämt förmodades gå till utsades aldrig. Den rimligaste 
tolkningen torde emellertid vara att kommunen borde ställa upp villkor för 
att tillstyrka dispens. Kommunerna skulle kunna lova ge dispens, om den 
hugade byggherren som motprestation godtog kommunens villkor. 

Detta innebar att kommunernas inflytande inte längre i första rummet 
knöts till formellt markägande och markförmedling utan till avstående från 
formellt markägande och markförmedling. Förändringen kan beskrivas som 
en förskjutning från ägarlinjen till funktionslinjen. Innebörden var dessutom 
att kommunernas handlingsutrymme ökade eftersom de nu tydligare kunde 
välja mellan formell markfördelning och inflytande genom dispens. 

Samma tanke om kommunalisering av inflytandet fanns också i förslaget 
att reglerna för dispens i exploateringsområden skulle mjukas upp och göras 
likformiga med dem som gällde i saneringsområden. För närvarande lämnade 
länsbostadsnämnden dispens efter ansökan av kommunen och om det fanns 
starka skäl. Regeringen föreslog att kravet på starka skäl skulle strykas. 
"Enligt min mening finns det med hänsyn till syftet bakom markvillkoret inte 
skäl att ställa starkare krav på dispensgivningen i fråga om mark i 
exploateringsområden än i fråga om mark i saneringsområden," skrev 
bostadsministern. Den kommun som så önskade skulle alltså regelmässigt 
kunna bevilja dispenser även i exploateringsområden utan att 
länsbostadsnämnden hade befogenhet att sätta sig emot. På motsvarande sätt 
skulle kommunen också kunna avstyrka dispens utan att länsbostadsnämnden 
fick rätt att göra någon egen bedömning. 

Detta måste innebära att makten kommunaliserades. Markvillkoret 
förvandlades från ett i huvudsak obligatoriskt till ett i princip frivilligt, 
fakultativt styrmedel för kommunerna. Om kommunen så önskade, kunde 
den köpa in och förmedla bostadsmark till byggherrar och samtidigt avstyrka 
dispens till alla byggherrar som ville bygga på mark som inte förmedlats av 
kommunen. Länsbostadsnämnden måste i så fall fastställa kommunens 
beslut. Men kommunen kunde också helt låta bli att köpa upp och förmedla 
mark och i stället konsekvent ge dispens från markvillkoret till alla som kom 
in med ansökningar om statliga bostadslån. Även i detta fall måste 
länsbostadsnämnden följa kommunens vilja. Länsbostadsnämndens uppgift 
blev att bekräfta vad kommunen beslutat. 

Tanken att kommunerna själva skulle avgöra om de skulle förmedla 
marken till de lånsökande eller bevilja dispens mot villkor 
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fanns med redan i 1974 års beslut. Då gällde det emellertid endast 
saneringsområden och sågs som undantag. Nu formulerades dispens som en 
utväg på samma nivå som faktisk markförmedling och utsträcktes till att 
gälla även exploateringsområden. 

Socialdemokratin presterade ännu en överraskning. Det temporära 
undantaget för styckebyggda småhus – både i sanerings- och 
exploateringsområden – borde fortsätta i ytterligare två år, fram till 
budgetårsskiftet 1985. Bostadsministern hänvisade till "den kraftigt 
dämpade efterfrågan på småhus under senare tid" och "behovet att stimulera 
bostadsinvesteringarna samt sysselsättningsläget inom småhusindustrin". 
Motiveringen är onekligen förbluffande och innebär ett indirekt erkännande 
av att regelsystemet varit och skulle verka produktionsnedsättande. 

Övergångstiden för exploateringsområden slutligen föreslogs bli 
reducerad från 30 juni 1987 till 30 juni 1985. Även för saneringsområden 
utmättes samma övergångstid. De som den åttonde februari 1983 ägde mark 
eller innehade mark med tomträtt i saneringsområden skulle alltså få statliga 
bostadslån utan hinder av att marken förvärvats från någon annan än 
kommunen. Låneansökan måste emellertid vara inlämnad före den 1 juli 
1985. 

Några av ändringsförslagen väckte naturligtvis politisk strid. Fortfarande 
gällde tregruppsmönstret från våren 1982: mittenpartierna profilerade sig 
både mot moderater och socialister. Moderaterna återkom med sitt gamla 
krav på att markvillkoret helt skulle avskaffas, eftersom det syftade till att 
hindra byggande i enskild regi (M 360:14). I en annan moderat motion 
(2249) samt i en partimotion från vardera centern och folkpartiet krävdes 
avslag på dels att villkoret skulle återinföras i saneringsområden, dels att 
övergångstiden i exploateringsområden skulle förkortas med två år (2246, 
2248). 

I utskottet (CU 25) samlade sig socialdemokrater och mittenpartister till 
ett gemensamt fördömande av den moderata partimotionen. Syftet med 
markvillkoret är "att förbättra kommunernas möjligheter att styra 
plangenomförandet, att möjliggöra en kommunal markfördelning och 
eliminera konkurrensen om exploateringsmark," framhöll majoriteten. 
"Denna principiella inställning ... har tidigare stötts av en bred 
riksdagsmajoritet (s, c, fp, vpk)." Utskottet kan inte acceptera "att det 
kommunala inflytandet över bostadsbyggandet skall minska eller helt träda 
tillbaka." 

Efter att på detta unisona sätt ha avvisat moderaternas avveck-lingskrav, 
föll s-mittenalliansen isär och en front mitten–socialdemokrater drogs upp. 
De borgerliga följde upp med reservationer, som emellertid röstades ner i 
riksdagen efter en minimal debatt (RD 
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Figur 4.4 Fyrpartifronten för markvillkoret består våren 1983 trots viss 
oenighet mellan mitten och ypk+s 

 
Källa: Riksdagstrycket 

133:127ff).3 Frontställningarna i tregruppsmönstret visas i figur 4.4. 
Riksdagsbehandlingen på våren 1983 tog i retoriken formen av 

kraftig motoffensiv från socialdemokraternas sida efter borgerliga 
urholkningar 1981 och 1982. Markvillkoret skulle restaureras. Den 
restaurering som faktiskt föreslogs och genomfördes med vpk-arnas 
stöd innebar emellertid en betydande försvagning i förhållande till de 
regler som gällt på 1970-talet. Framför allt gjordes dispensvägen helt 
salongsfähig för kommunerna, inte bara i saneringsområden utan även 
i exploateringsområden. Markvillkoret hade alltid varit frivilligt för 
byggherrarna; det stod dem fritt att avstå från statliga lån och därmed 
undvika markvillkoret. Från och med första juli 1983 blev 
markvillkoret helt frivilligt även för kommunerna. 

När stridslarmet tystnat visade det sig vidare att fyrpartifronten till 
stöd för markvillkoret fortfarande existerade. Mittenpartierna fö-
renade sig med socialdemokrater och kommunister och voterade ner 
moderaternas krav på avskaffande. Men samtidigt stod det klart att den 
spricka som uppstått mellan mitten och socialdemokraterna på våren 
1981 och bekräftats på våren 1982 fortfarande fanns kvar. 
Fyrpartifronten tedde sig mindre solid än på 1970-talet. 

4.6 Socialdemokratin föreslår förlängd försvag-  
ning och får mothugg av vpk 

På hösten 1984 rubbades för första och hittills enda gången sam-
stämmigheten om markvillkoret inom det socialistiska blocket. Det 
skedde i samband med att den socialdemokratiska regeringen i sep-
tember i en rekordkort, ensidig proposition (1984185:15) föreslog att 

3 Omröstningen ägde rum den 28 april 1983. Se rskr 1982/83:275, SFS 1983:521 och 525 
(temporära undantaget). 
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det temporära undantaget för styckebyggda småhus skulle utsträckas 
med två år fram till den 30 juni 1987. Socialdemokraterna landade 
därmed på samma datum, som de med frenesi vänt sig emot halvannat 
år tidigare. Motiveringen var "det ansträngda sysselsättningsläget 
inom trähusindustrin". An en gång erkände man därmed indirekt att 
markvillkoret hämmade bostadsbyggandet. Det var också första 
gången en socialdemokratisk regering ställt sig bakom en urholkning 
av markvillkoret. 

Även denna till synes helt obetydliga förändring satte de politiska 
sinnena i brand. Kommunisterna klamrade sig fast vid status quo och 
yrkade på avslag. Förlängningen skulle leda till prisökning på villor, 
menade de kommunistiska motionärerna (49). Folkpartister och 
centerpartister (53, 54) nöjde sig nu inte längre med temporärt undantag 
utan krävde att markvillkoret för styckebyggda småhus skulle avskaffas 
helt och hållet, vilket innebar ytterligare urholkning i förhållande till 
partiernas ställningstaganden 1982 och 1983. Moderaterna tillade 
dessutom - men kunde av formella skäl inte yrka på saken - att 
markvillkoret omedelbart borde upphävas för allt byggande. Då skulle 
bostäderna bli billigare, risker för kommunalt godtycke elimineras och 
onödigt krångel avskaffas (55). 

Utskottet gick överraskande på den linje, som de borgerliga sam-
lades kring, nämligen att markvillkoret för styckebyggda småhus 
skulle avskaffas helt från den 1 juli 1985. Socialdemokraterna 
reserverade sig för regeringens temporära undantag och kommunisten 
för status quo (BoU 1984/85:5). Riksdagsdebatten följde de uppdragna 
linjerna. Men både kommunisterna och de borgerliga drev sina 
ståndpunkter ända fram till votering. Regeringens förslag om för-
längning av det temporära undantaget i ytterligare två år segrade med 
röstsiffrorna 146 mot 138.4

  
Fyrgruppsmönstret på hösten 1984 redovisas i figur 4.5. 

Figur 4.5 Fyrgruppsmönstret i markvillkorsärendet i november 1984 

 
 
källa: Riksdagstrycket 

4 RD 1984/85:33:144 ff. SFS 1984:1020. Beslutet togs den 21 nog• 1984. 
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Möjligen kan 1984 års beslut tolkas som en förskjutning av hela 
skalan åt höger. Fyrpartifronten bakom markvillkoret fanns kvar men 
den interna oenigheten var större än någonsin. För första gången 
voterade vpk mot socialdemokraterna; man vände sig mot social-
demokraternas urholkningsförslag. Mitten förstärkte sin urholk-
ningsstrategi genom att kräva inte bara temporärt undantag för styc-
kebyggda småhus utan markvillkorets avskaffande för denna kategori. 

4.7 Fyrpartifronten rämnar, mitten förenar sig  
med moderaterna våren 1987 

Efter två års politisk tystnad kring markvillkoret var det på hösten 
1986 ånyo dags för en kortkort proposition (1986/87:67) med förslag 
om förlängning av det temporära undantaget för styckebyggda småhus 
med ett år till sista juni 1988. Motiven för förlängningen sades vara 
att stimulera bostadsinvesteringarna och förbättra sysselsättningsläget 
inom träindustrin. Ånyo erkände socialdemokraterna indirekt att 
markvillkoret var produktions- och sysselsättningshämmande. Än en 
gång föreslog partiet urholkning. Resonemanget understöddes av ett 
diagram som återges i figur 4.6. 

Av diagrammet framgår att produktionen minskat med närmare 45 
procent under de redovisade åren. Risken för att det temporära undantaget 
skulle påverka prisnivån var liten, menade regeringen, så länge som 
efterfrågan var så låg. 

Som väntat reste moderaterna i motioner (MBo 125, 205, 413, 423) 
krav på att markvillkoret i sin helhet skulle avskaffas. Överraskande 
nog ställde också folkpartiet nu i december 1986 upp bakom denna 
ståndpunkt. "Kommunernas möjligheter att styra byggandet är 
tillräckliga, inte minst genom den fysiska planeringen," hävdade 
motionärerna (MBo 258 28/11 86). Detta innebar en tydlig förändring 
i partiets inställning; tidigare hade man krävt att det skulle avskaffas i 
saneringsområden samt för styckebyggda småhus men bevaras i 
exploateringsområden. Gång på gång hade man röstat ner moderata 
krav på fullständigt avskaffande. Led moderaternas ensliga 
ökenvandring i markvillkorsfrågan verkligen mot sitt slut? Skulle 
också centern göra rättning höger och ansluta sig till upphä-
vandelinjen? 

Nej, så långt var centerpartiet inte berett att gå. Centern stannade i 
sin motion för den mjukare särlinjen från 1984: markvillkoret borde 
upphävas helt för låntagarbyggda egnahem (MBo 124 3/ 1286). 
Partiet stod därmed fortfarande fast vid att markvillkoret borde fin-  
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Figur 4.6 Antal låntagarbyggda egnahem med lånebeslut under budgetåren 
81182 – 85186 
 

 
Källa: Proposition 1986/87:67, sid 3. Terminologin hade ändrats från "styckebyggda småhus" 
till "låntagarbyggda egnahem". 

nas kvar. Genom folkpartiets avfall tycktes emellertid fyrpartifronten 
reduceras till en trepartiallians. 

I bostadsutskottet (BoU 1986/87:10:44ff,89ff,119f) inträffade emellertid 
något verkligt uppseendeväckande. Centern förenade sig med folkpartiet 
och moderaterna till en gemensam reservation till förmån för att 
markvillkoret helt skulle upphävas. För första gången sedan partiet 1974 
medverkade till att markvillkoret infördes, yrkade det nu på dess 
avskaffande. Någon gång mellan december 1986 och april 1987 hade denna 
anmärkningsvärda åsiktsförändring ägt rum. Eftersom folkpartiet stod fast 
vid sin ståndpunkt från motionen hade fyrpartifronten mot moderaterna 
därmed omvandlats till en motsättning mellan socialister och borgerliga. För 
första gången i markvillkorets historia yrkade samtliga tre borgerliga partier 
i april 1987 att det helt skulle avskaffas. 
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Varken centern eller folkpartiet påpekade att de ändrat åsikt. Ännu mindre 
kommenterade de sin egen åsiktsförändring. Markvillkoret infördes "under 
andra förhållanden", yttrade en av centerns utskottsrepresentanter i 
riksdagsdebatten utan att gå in på vilka dessa andra förhållanden var (RD 
1986/87:123:45). 

Motiveringen som de borgerliga gemensamt snickrade ihop i 
bostadsutskottet innebar emellertid för mittenpartiernas del en starkare 
ideologisk markering mot det offentliga och kommunala inflytandet än 
de någonsin tidigare under den studerade perioden gjort. "Kommunerna 
hade fått en alltför dominerande ställning gentemot det enskilda 
byggandet," hette det. Markvillkoret "har närmast skapat en total 
kommunal planhushållning på bostadsområdet. Byggföretag och 
byggherrar har förlorat möjligheten att genom planering av eget 
markinnehav få fram egna plan- och projekteringsalternativ. Skall 
smidigheten och anpassningsförmågan i bostadsbyggandet kunna stärkas 
förutsätter det att enskilda markägare och byggnadsföretag ges ökade 
möjligheter till medverkan." I saneringsområden, eller 
"förnyelseområden" som det hette i reservationen, var det orealistiskt att 
kommunen först skulle lösa in marken och därefter fördela den efter 
kommunalt beslut. Detta förfaringssätt förlängde och fördyrade 
bostadsproduktionen utan att några fördelar vanns. Markvillkoret 
motverkade därigenom sitt avsedda syfte och borde avskaffas den 1 juli 
1987. 

Mittenpartiernas sidbyte i bostadsutskottet på våren 1987 var verkligen 
anmärkningsvärt i ljuset av det politiska läget under de sistförflutna femton 
åren. Var den tid då moderaterna stått ensamma i sitt motstånd mot 
markvillkoret verkligen förbi? Skulle den nya borgerliga fronten hålla? 

En sak som tydde på detta var att den socialistiska majoriteten föreföll 
mindre självsäker än tidigare. Den enades nämligen om att i förhållande till 
regeringens förslag ytterligare mjuka upp markvillkoret så att det temporära 
undantaget för låntagarbyggda egnahem skulle bli två år, dvs vara fram till 
sista juni 1989. Även den kommunistiske representanten slöt alltså upp 
bakom en urholkning av markvillkoret, vilket aldrig tidigare hade inträffat. 
Höll det socialdemokratiska planeringstänkandet på att mjukas upp? Även 
1984 års kommunalisering av markvillkoret hade tytt på detta. 

Den nya frontlinje mellan en enig borgerlig opposition mot ett enigt 
socialistiskt block som dragits upp i utskottet kvarstod under 
riksdagsdebatten. Socialdemokraternas och kommunisternas linje 
segrade emellertid med acklamation (RD 1986/87:123:9,15,45,63). Det 
borgerliga kravet på markvillkorets fullständiga avskaffande avfärdades 
därmed samtidigt som det temporära undantaget för lån-  

1 2 1  



Figur 4.7 Partipolitiska panoramat i markvillkorsfrågan efter mittens avfall 
1987 
 

 
 
Källa: Riksdagstrycket 

tagarbyggda egnahem förlängdes till sista juni 1989.5 Partiställningen efter 
mittens avfall visas i figur 4.7. 

Den nuvunna borgerliga enigheten mot markvillkoret bestod under resten 
av riksdagsperioden. ett år senare, på våren 1988, motionerade nämligen de 
tre borgerliga partierna om avskaffande men den socialistiska majoriteten 
avvärjde attacken (M 1987/88: Bo211, 248, 249, 258, 424; BoU 10, 42, 98; 
Rd 1987/88:111:9). Ånyo stod borgerliga mot socialister i riksdagen. 

4.8 Miljöpartiet stöder socialdemokratin, fortsatt  
borgerlig enighet om avskaffande 

Riksdagsvalet på hösten 1988 vållade uppståndelse i svensk politik. För 
första gången sedan 1920 lyckades ett nytt parti, miljöpartiet, av egen kraft 
komma in i riksdagen. Det nästan 70-åriga svenska fempartisystemet hade 
därmed naggats i kanten (Vedung 1991b: 165, 194ff). En intressant sak var 
hur det nya partiet skulle ställa sig i olika sakfrågor. Skulle miljöpartisterna 
ställa sig bakom den sociala bostadspolitiken och dess regelverk? 

Både folkpartiet och moderaterna gick tillbaka i 1988 års val medan 
centern kunde glädja sig åt en viss ökning. Sammantaget förlorade emellertid 
de borgerliga nästan sex procent av rösterna. Skulle den nyvunna borgerliga 
enigheten kring ett avskaffande av markvillkoret bestå även efter den 
kännbara valförlusten? Eller skulle mitten på nytt gravitera åt vänster?5 

 

5 Beslutet togs den 14 maj 1987. 
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Även det socialistiska blocket försvagades något i valet trots att vpk 
lyckades erövra två nya mandat. Socialisterna, behöll dock sin majoritet 
i parlamentet även om miljöpartiet räknades in bland de borgerliga. 

I statsverkspropositionen i januari 1989 (1988/89:100,bil.13:23) 
förordade s-regeringen att undantaget för låntagarbyggda egnahem 
borde upphöra. För att trähusfabrikanterna skulle ges möjlighet att 
anpassa sitt markinnehav föreslogs emellertid att undantaget skulle 
gälla ytterligare ett år, till den sista juni 1990. Redan nu borde dock 
riksdagen uttala sig för att ytterligare förlängning av undantag inte 
borde ske. 

I riksdagsbehandlingen visade sig den borgerliga enigheten bestå 
provet. De tre partierna motionerade (Bo 247, 405, 409, 220) på nytt 
om avskaffande, alternativt förlängning av undantag till sista juni 1991. 
Centern redovisade i en motion en verklighetsbild som torde ha varit 
rakt motsatt den man haft sedan 1974. Markvillkoret leder till "ökad 
byråkrati, krångel och förseningar", hette det. I stället för att pressa ner 
kostnader och priser driver det upp dem genom att skapa brist på 
tomter. Markvillkoret fyller ingen funktion och bör därför avskaffas, 
yrkade motionärerna (Bo 247). Folkpartiet menade att villkoret kunde 
avskaffas eftersom kommunerna hade tillräckliga styrmöjligheter 
genom den fysiska planeringen (Bo 409). Moderaterna tog i litet 
hårdare och framhöll att markvillkoret var ett inslag i de 
socialdemokratiska strävandena att skapa en total kommunal 
planhushållning på bostadsområdet. Det enskilda byggandet stryps. 
Kommunerna styr marken till de byggherrar som kommunen vill gynna, 
vilket begränsar konkurrensen och människornas valfrihet (Bo 405). 

Det verkligt tänkvärda inträffade i utskottet, där miljöpartiet slöt 
upp bakom socialdemokraterna. Därmed segrade regeringens förslag, 
eftersom inte bara representanten för miljöpartiet utan även vpk-aren 
förenade sig med socialdemokraterna (BoU 7:43, 113). De tre 
borgerliga reserverade sig. I kammaren bifölls regeringens förslag 
med acklamation.6 

En ny konstellation hade därmed uppstått i markvillkorsfrågan. Mot 
den samlade borgerligheten, som krävde avskaffande, stod 
socialdemokrater, vpk-are och miljöpartister, som önskade bevara 
markvillkoret. Det nya läget illustreras i figur 4.8. 

Det politiskt spännande med den nya trepartigrupperingen var naturligtvis 
att miljöpartiet hade valt den socialistiska sidan i en resurshushållningsfråga. 
Vad fick miljöpartiet att ta detta steg? 

 
6 RD 1988/89:100:5 ff, 55. Skånberg (mp) reserverade sig inte mot markvillkoret och uttalade 
sig inte mot i riksdagsdebatten. 
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Figur 4.8 Miljöpartiet förenar sig med s och vpk till markvillkorets 
försvar mot det samlade borgerliga anloppet våren 1989 
 

 
Källa: Riksdagstrycket 

Det enda man kan gå efter är utskottsbetänkandet och ett inlägg i 
riksdagsdebatten, eftersom partiet aldrig författade någon motion. Den 
kortkorta skrivningen i utskottsbetänkandet, som är gemensam för de 
tre partierna, löd: "Villkoret är ett instrument av flera när det gäller 
kommunernas möjligheter att förverkliga den bostadspolitiska 
målsättningen." Hur den bostadspolitiska målsättningen såg ut hade 
angetts tjugo sidor tidigare: "Alla skall ha tillgång till en sund, rymlig, 
välplanerad och ändamålsenligt utrustad bostad till rimligt pris." Vad 
som nu närmast stod på dagordningen var ökat byggande i storstäder 
samt att dämpa byggkostnaderna. Miljöpartiet torgförde, i jämförelse 
med centern, en annorlunda verklighetsuppfattning: markvillkoret var 
prisdämpande. Huruvida detta argument uttryckte det reella, drivande 
motivet eller framfördes för att legitimera en ståndpunkt som 
baserades på andra överväganden kan inte avgöras på grundval av 
utskottsbetänkandet och övrigt offentligt material. 

1989 års partipolitiska alliansmönster bestod även på våren 1990. 
De borgerliga ville avskaffa markvillkoret helt, men regeringens 
förslag att undantaget inte skulle förlängas efter sista juni segrade 
tack vare miljöpartiet och vänsterpartiet, fd vänsterpartiet kommu-
nisterna (P 1989/90:100, bil.13; MBo 249, 403, 423; BoU 13:34f, 85f; 
Rd 96:38ff, Rd 97:3). 

S-v-mp-majoriteten stödde också ett socialdemokratiskt motions-
yrkande (MBo 225) på att en särskild granskning av markvillkorets 
resultat och tillämpning borde genomföras. 

Uppdraget att genomföra studien gick till det nya Boverket, som vid 
sammanslagningen med planverket utlokaliserats från huvudstaden till 
Karlskrona. 

Den rapport som förelåg i april 1991 talade inte entydigt till mark-
villkorets fördel. Särskilt i expansiva regioner hade emellertid kom-
munerna uppfyllt det grundläggande målet för markvillkoret att ha det 
dominerande inflytandet över marken för bostadsbyggande. 
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Även om de skulle ha kunnat klara detta ändå genom en aktiv för-
värvspolitik, så hade otvivelaktigt markvillkoret underlättat för dem 
att skaffa sig den avgörande kontrollen över marken. Markvillkoret 
hade också haft utslagsgivande betydelse för den måttliga mark-
prisökningen även i expansiva regioner. 

Huruvida markvillkoret inverkat på bostadsbyggandets produk-
tionskostnader kunde utredningen inte avgöra. Däremot stod det klart 
att markvillkoret inte hade lett till ökad konkurrens och inte inneburit 
att kommunerna systematiskt fördelat byggrätter till byggherrar som 
var bäst lämpade att bygga bostäder till hög kvalitet och låga 
kostnader (Boverket 1991). 

Konkurrenskommitténs utlåtande i juni 1990 presenterade fakta, 
som ännu mer talade mot markvillkoret. Den specialundersökning, 
som kommittén hade låtit göra, visade att det blev mindre och mindre 
vanligt att mark för bostadsbebyggelse gick genom kommunens hand. 

Det var fel, ansåg kommittén, att ha en regel som efterlevdes i så 
ringa grad. Alternativet att återföra dispensrätten till staten diskutera-
des. Mot detta talade den allmänna strävan att minska den statliga 
regleringen av kommunerna. Kommittén lämnade emellertid inget eget 
förslag utan nöjde sig med att utlova en närmare undersökning av 
markvillkorets tillämpning (SOU 1990:62:126ff). 

4.9 "Berlinmurens fall!" 
Valet i september 1991 slutade med ett kraftigt socialdemokratiskt 
nederlag. Miljöpartiet åkte ur riksdagen. De tre gamla borgerliga 
partierna gick framåt något men erhöll ingen egen majoritet. Kds kom 
för första gången av egen kraft in i riksdagen. Den store segraren var 
emellertid uppstickaren Ny demokrati, som fick 6,7 % av rösterna. 
Moderaternas ledare Carl Bildt bildade en borgerlig fyrpartiregering. 
För första gången sedan Arvid Lindman 1928 hade en högerman blivit 
svensk statsminister. 

Vad skulle nu hända med markvillkoret? Sist det var borgerliga 
regeringar behölls först markvillkoret intakt för att sedan försiktigt 
urholkas. Den här gången var emellertid opinionsläget radikalt 
annorlunda. De borgerliga hyste ett helt annat ideologiskt självför-
troende, en djupare tilltro till privata initiativ och marknadslösningar 
och en mer uttalad skepsis mot offentlig planhushållning. I bak-
grunden fanns den allmänna opinionsvågen av nyliberalism och pri-
vatiseringar, som kännetecknat det slutande 1980-talet, Gorbatjovs 
perestrojka efter 1985, statssocialismens fall i Östeuropa 1989 och 
Jeltsins seger över den antidemokratiska kuppen i Ryssland i augusti 
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1991. Dessutom hade tre av de fyra koalitionspartierna i nästan fyra års tid 
gemensamt agerat för att markvillkoret skulle upphävas. 

Och upphävdes gjorde det. I en proposition undertecknad redan den 24 
oktober och presenterad på en presskonferens den 31 (DN 1/11 1991) 
föreslog regeringen att markvillkoret och en rad andra hittillsvarande krav 
för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder borde avskaffas den 1 
januari 1992. De andra kraven som borde slopas var produktions-
kostnadsprövningen, areagränsen för småhus, konkurrensvillkoret samt den 
kommunala bostadsanvisningsrätten. Den kommunala bostadsanvisnings-
rätten hade inneburit att kommunen kunnat kräva att få anvisa 
bostadssökande till de lägenheter som byggts med statligt stöd. Enligt 
produktionskostnadsprövningen hade länsbostadsnämnden haft befogenhet 
att granska om den beräknade kostnaden för ett projekt var skälig i 
förhållande till produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. 

Avskaffandet av markvillkoret markerades ideologiskt på ett sätt 
som frapperar. Det framställdes av den folkpartistiske bostadsminis-
tern Birgit Friggebo som ett led i "en kraftig avreglering" av bostads-
området. Det är nödvändigt med en kraftig avreglering så att produ-
center och byggherrar kan vända sig till konsumenterna direkt och 
tillfredsställa deras efterfrågan på bostäder. En avreglering leder till 
sänkta byggkostnader. "Enligt min mening," skrev Friggebo, "medför 
markvillkor, kommunal bostadsanvisningsrätt, produktionskostnads-
prövning och konkurrensvillkor en kostnadshöjande tidsutdräkt i 
bostadsbyggandet utan att några fördelar uppnås för den enskilde eller 
för samhället. De bör därför slopas. Jag ser inte heller någon anledning 
att i andra former öka kommunernas inflytande över bostadsbyggandet 
utöver vad som följer av gällande planlagstiftning. Mitt förslag att ta 
bort i stort sett alla villkor för erhållande av statligt stöd skall ses som 
ett första steg i en omfattande avreglering av byggandet." 

Denna bortrensning av nästan alla de regler, som brukar samman-
fattas i begreppet "byggkrångel", fick en företrädare för byggbranschen 
som deltog i presskonferensen att spontant utbrista: "Detta är som 
Berlinmurens fall! Hela socialismen försvinner ju" (DN 1/11 91). 

Branschföreträdarens lättnad var emellertid betydligt överdriven, ty 
vissa krav ställdes även i fortsättningen. Bostäderna måste vara avsedda 
för permanent bruk samt tänkta att upplåtas med hyreskontrakt av 
normalt slag. Vidare måste bostäderna uppfylla grundläggande krav på 
utrymme och utrustning. Utgångspunkten borde vara de krav som kan 
ställas med stöd av plan- och bygglagen (SFS 1987: 10). Prövningen 
borde göras av kommunen i samband med prövningen av bygglovet. 
Villkoren skall anses uppfyllda om bygglov beviljas, 
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skrev Friggebo (P 1991/92:56:4ff). 
På presskonferensen meddelades också att bostadsdepartementet 

skulle avskaffas den 1 december. Att nedläggningen skulle ske ungefär 
samtidigt som markvillkoret upphävdes är troligen en händelse som ser 
ut som en tanke eftersom bostadsdepartementet kommit till 1973 bl. a. 
inför markvillkorets införande 1974. Hanteringen av bostadsfrågorna 
skulle delas upp på sju departement. Ansvaret för förvaltningsärenden 
som rör markanvändning, tillstånd för expropriation, lagstiftnings-
ärenden som gäller planläggning av markanvändning och bebyggelse 
samt förköp av fast egendom skulle överlämnas till miljödepartementet. 
Departementsupplösningen är ett viktigt led i avregleringen och 
konsumentstyrningen av bygg- och bostadsbranschen, framhöll 
Friggebo, som därmed skulle bli den siste bostadsministern (Planera 
Bygga Bo, 1991:6:11). 

Socialdemokrater och vänsterpartister opponerade eftertryckligt mot 
den aktuella avregleringen. "Bostaden är en grundläggande social 
rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård," underströk 
socialdemokraterna i sin partimotion (M 1991/92:Bo2). "Allas rätt till en 
god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken." 
Den sociala bostadspolitiken har framgångsrikt undanröjt slum, 
trångboddhet och bostadsbrist, fortsatte socialdemokraterna. Detta 
innebär inte att alla problem är lösta. De boendes inflytande över 
bostaden måste ytterligare utvecklas. Finansieringen måste ges en sådan 
inriktning att behovet av bostaden blir det utslagsgivande för 
konsumenternas efterfrågan. "Att låta marknadskrafterna helt styra 
utvecklingen på det bostadspolitiska området inger oro," inskärpte 
socialdemokraterna. 

Den sociala bostadspolitiken måste vara fast förankrad i kommunerna 
där den skall förverkligas, fortfor socialdemokraterna. Därför måste 
kommunerna ha tillgång till styrmedel. Nu vill regeringen avskaffa bl a 
markvillkoret som varit ett sådant medel. Denna "s.k. avreglering" sägs 
leda till sänkta byggkostnader. "Några belägg ... redovisar inte 
regeringen." Snarare finns det belägg för motsatsen, hävdade 
socialdemokraterna i sin motion. 

Markvillkoret har bidragit till att dämpa den prishöjande konkur-
rensen om marken och därigenom prisutvecklingen, fortsatte social-
demokraterna. Det har också gett kommunerna "ett starkt inflytande 
över bostadsförsörjningen". Med hjälp av markvillkoret kan 
kommunerna nämligen via markfördelningen styra var nya bostäder 
skall byggas. Det förhindrar att det blir en enskild byggherres mark-
innehav som styr fördelningen av produktionsuppdrag. Ett bortta-
gande av markvillkoret innebär att kapitalstarka byggbolag kan köpa 
upp mark och sedan förbehålla sig rätten att bygga på den. 

127  



Därmed begränsas konkurrensen. Med markvillkoret kan kommunen välja 
byggherrar, ansåg socialdemokraterna. 

Det tredje skälet för markvillkorets bevarande var att över 70 % av 
kommunerna ville ha det kvar för att "kunna upprätthålla en god 
bostadsförsörjning". Kommunernas uppfattning gäller oavsett politisk färg, 
betonade socialdemokraterna avslutningsvis (M 1991/92: Bo2). 

Vänsterpartiet yrkade avslag på regeringens proposition i sin helhet i sin 
motion (M 1991/92:Bo3). Avslaget gällde således också markvillkorets 
upphävande, även om detta förslag aldrig fördes på tal i den korta motionen. 
Utgångspunkten var identisk med socialdemokraternas: "en god bostad till 
ett rimligt pris är en social rättighet, på samma sätt som rätten till vård och 
utbildning". Vänsterpartiet såg däremot mer negativt på den sociala 
bostadspolitikens resultat än socialdemokraterna. I och för sig hade den lett 
till god tillgång på bra bostäder. Men ett omfattande och i längden oerhört 
kostsamt system av lån och subventioner hade byggts upp. Fördelningen av 
bostäder var ojämn. Brister fanns i utbudet. "I t.ex. de s.k. 
miljonprogramområdena har utbyggnaden skett på bekostnad av kvalitet, 
trivsel och ekologisk balans. Segregeringen mellan olika bostadsområden 
tenderar att öka." 

bostadsutskottet accepterades markvillkorets upphävande av en 
majoritet bestående av de fyra regeringspartierna och ny demokrati. 
Socialdemokraterna reserverade sig och vänsterpartiets suppleant instämde 
(BoU 1991/92:9). Voteringen i kammaren följde helt partilinjer och utskottet 
segrade mot socialdemokraternas och vänsterpartiets röster.7 Därmed hade 
cirkeln slutits. Markvillkoret som införts i december 1974 avskaffades i 
december 1991 (P 1991/92:47). Partiläget i markvillkorsfrågan i samband 
med upphävandet den 17 december 1991 visas i figur 4.9. 

Figur 4.9 Markvillkoret avskaffas av de borgerliga, kds och ny demokrati 
den 17 december 1991 

Källa: Riksdagstrycket 
 
7 Voteringssiffrorna blev 174 ja, 138 nej, 0 avstår och 37 frånvarande. Samtliga representanter för m, 
fp, c, kds och nyd röstade ja, medan samtliga s och v-företrädare röstade nej enligt voteringslistan i 
riksdagsbiblioteket_ 

1 2 8  



4.10 Upp och ned med markvillkoret 
När markvillkoret infördes 1974 innebar det att samfälligheten, främst i 
form av kommunerna, gavs möjlighet att ytterligare stärka sin kontroll över 
bostadsmarken på den enskilda äganderättens bekostnad. Markvillkoret var, 
när det infördes, mindre ett uttryck för den funktionssocialism, som 
förkroppsligats i 1947 års kommunala markplaneringsmonopol än en 
manifestation av ägarlinjens ökade betydelse i socialdemokratisk 
bostadspolitik från 1960-talets mitt. Markvillkoret innebar snarast ett 
vidareförande av den politik för successiv kommunalisering av 
tätortsmarken som tagit gestalt i 1965 års tomträttslåneprogram, 1967 års 
markförvärvslånefond, 1968 års lag om kommunalt förköp och 1971 års 
expropriationslagstiftning. Socialdemokraterna stod i början av 1970-talet 
ideologiskt starka i svensk politik. Parlamentariskt hade det 
socialdemokratiska regeringsinnehavet emellertid försvagats bl a genom 
1970 års enkammarreform och jämviktsvalet 1973. För att undvika lottning 
såg sig därför regeringen Palme nödsakad att kompromissa åt höger. 
Motivet var inte bara sakinriktat utan också strategiskt. Man ville stävja 
tendenserna till bildandet av ett fastare borgerligt block, som märktes tydligt 
efter 1970 och kanske särskilt i 1973 års valrörelse. 

Trots att markvillkorsfrågan så klart kan inordnas i vänster-höger-
dimensionen och trots att villkoret baserades på tanken att det allmänna borde 
utvidga sitt ägande av marken lyckades socialdemokraterna få mittenpartierna 
med på en kompromiss i utskottet. Kompromissen innebar att social-
demokratin fick godta vissa förtydliganden av sitt ursprungliga förslag. 
Framför allt markerades rätten att få dispens från markvillkoret. Vpk som 
egentligen önskade ett riksdagsuttalande om att all stadsplanelagd mark borde 
kommunaliseras anslöt från vänster. Markvillkoret kom därmed att införas av 
en bred fyrpartifront över blockgränsen bestående av samtliga partier utom 
moderaterna. 

Frågan var nu om moderaterna så småningom skulle ge upp sitt motstånd, 
acceptera reformen och förvandla markvillkoret till ett permanent och 
oumbärligt inslag i den sociala bostadspolitiken. En annan möjlighet var att 
socialdemokratin växte sig parlamentariskt starkare och utvidgade 
markvillkoret, vilket skulle kunna utsätta fyr-partifronten för påfrestningar. 
Frågan var överhuvudtaget hur det skulle gå för fyrpartifronten bakom 
markvillkoret i framtiden. 

Redan under vårsessionerna 1975 och 1976 återkom moderaterna med 
krav på avskaffande men röstades båda gångerna ner av fyrpartifronten 
inklusive mittenpartierna. I den första borgerliga trepartiregeringen 1976-78 
föll moderaterna undan för mitten och allt förblev vid det gamla. Aldrig vare 
sig förr eller senare har markvillko-  
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ret stått så starkt som under den borgerliga trepartiregeringen Fälldin. 
Under den andra borgerliga trepartiregeringen började emellertid 

fyrpartifronten svikta. Vi ser inledningen till vad som skulle bli en 
gradvis förvittring. Förvittring är en träffande metafor, ty upplösningen 
kom inte plötsligt och direkt utan skedde successivt och stegvis. 

Det första tecknet på försvagning kom 1981 då mitten och modera-
terna i andra trepartiregeringen arbetade fram en proposition om 
uppluckringar och fortsatte 1982 då mittenpartierna på eget bevåg 
föreslog ytterligare försvagningar. Förvittringen fullbordades då folk-
partiet i december 1986 och centern några månader senare på våren 1987 
helt avföll åt höger och ställde sig bakom moderaternas krav på 
avskaffande. Socialdemokrater och vpk-are kunde emellertid gemen-
samt kämpa ner den eniga borgerligheten. Med hjälp av miljöparti-
rösterna lyckades det socialistiska blocket rädda markvillkoret även 
efter 1988 års val. Efter socialdemokraternas stora valnederlag och re-
geringsskiftet på hösten 1991 upphävdes emellertid i december 1991 
markvillkoret av en helt ny fempartifront bestående av de tre gamla 
borgerliga partierna samt nykomlingarna kds och ny demokrati. 

Mittenpartiernas uppslutning bakom markvillkoret under 1970-talet 
och början av 1980-talet måste nog i vart fall delvis ses mot bakgrund 
av socialdemokraternas ideologiska styrka, dess problem-
formuleringsinitiativ, för att inte säga hegemoni, under denna period. 
Den partipolitiska försvagningen skall på motsvarande sätt ses mot 
bakgrund av urholkningen av den socialdemokratiska ideologiska 
hegemonin mot 1980-talets slut i samband med ett allt starkare 
opinionsmässigt stöd för avreglering och marknadsekonomi. Viktiga 
uttryck för denna ändrade syn var skattereformen 1989 med dess 
sänkning av marginalskatten till högst 50 procent, valutaregleringens 
avskaffande på hösten samma år, den långtgående avregleringen av 
jordbruket 1990, riksdagens beslut den 12 december 1990 att ställa sig 
bakom den socialdemokratiska regeringens den 26 oktober dek-
larerade avsikt att söka fullt medlemskap i EG samt ecu-anslutningen 
av kronan på våren 1991. 

Orsakerna till denna omvälvning inom socialdemokratin är kom-
plicerade och kan inte utredas här. Bidragande torde ha varit svå-
righeterna i Sverige att bevara tillväxttakten i ekonomin utan att 
undvika inflation och devalveringar. Avregleringsivrarnas framgångar 
i Sverige är också en del av en ideologisk våg som sköljt över hela 
Europa och västvärlden och som tagit sig uttryck bl a i Reagans och 
Thatchers skattesänknings- och avregleringspolitik, Gorbatjovs pere-
strojka 1985, Berlinmurens fall i november 1989, Tysklands åter-
förening i oktober 1990 och kommunistiska partiets upplösning i 
Sovjetunionen 1991. 
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5. Markvillkoret: ett styrtekniskt 
filigranarbete 

Bostadsfinansieringsprogrammet som offentligt styrsystem är uppbyggt på 
ett sätt, som förefaller rätt karakteristiskt för offentlig politik i Sverige. Ett 
typiskt inslag är att centralstaten i stor utsträckning anförtror programmets 
genomförande åt lokalstaten, åt kommunerna. Härvid lämnas kommunerna 
ett visst utrymme till lokal anpassning av den centrala politiken. 
Centralstaten tolererar med andra ord lokala variationer i genomförandet. Ett 
annat slående inslag är regelsystemets tekniska komplexitet. Trots att jag här 
nöjer mig med att rikta sökarljuset mot en begränsad aspekt av 
bostadspolitiken, den statliga bostadsfinansieringen, och inom denna tar upp 
endast ett inslag, markvillkoret, kan regelsystemet liknas vid ett 
filigranarbete. 

Först skall markvillkoret i bostadsfinansieringsprogrammet karak-
teriseras i termer av en mer generell begreppsram, nämligen en typologi över 
styrmedel. Sedan införs ytterligare några begrepp för att påvisa graden av av 
teknisk komplexitet. Slutligen uppmärksammas några generella drag i 
programmets organisatoriska implementeringssystem, framför allt den roll 
som kommunerna tänktes spela. 

5.1 Kommunal markupplåtelse: ett av många  
villkor i ett ekonomiskt styrsystem 

Staten styr med hjälp av styrmedel. För att nå ut med styrmedel till 
adressaterna krävs i och för sig organisationer som kan hantera styrmedlen, 
men eftersom dessa ligger ett eller flera snäpp högre upp i styrkedjan startar 
jag med styrmedlen. Vilken sorts styrmedel är markvillkoret? 

Alla styrmedel innehåller regler för hur adressaterna kan, bör eller skall 
handla. Begreppet regel är grundläggande för all diskussion om mänskligt 
handlande och statens handlande utgör därvid inget undantag. 

Den rimligaste grunden för klassificering av styrmedel i ett effekt-
perspektiv är den grad av bundenhet som regeluppsättningen i styrmedel 
förmodas innebära gentemot adressaterna. Grupperingen sker 
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alltså inte efter vad det är som skall påverkas, t.ex. adressaternas 
handlande eller attityder, utan efter det som tänkes känneteckna själva 
påverkan. En grov sortering, som jag finner fruktbar i detta sam-
manhang, är indelningen i regleringar, ekonomiska styrmedel och 
information (RRV 1985:56ff, Vedung 1991 kap 7, Vedung 1992a). 

Regleringar är verbalt formulerade, bindande regler varmed det 
offentliga försöker påverka aktörer i något avseende. Utmärkande för 
regleringar är att mottagaren i princip är tvingad att verka i enlighet 
med den föreskrivna regeln. En reglering skall åtlydas. 

Ibland definieras begreppet reglering som en regel som föreskriver 
hur människor skall eller inte skall handla och som åtföljs av hot om 
negativa sanktioner i form av böter, fängelse eller annan bestraffning 
mot den som inte fogar sig. Hot om negativa sanktioner är enligt detta 
språkbruk det avgörande definitionsmässiga kriteriet på en reglering. 

Det finns emellertid regleringar i bemärkelsen tvingande föreskrifter 
som inte åtföljs av hot om negativa sanktioner. Svenska statens 
styrning av kommunerna är ofta av denna karaktär. Det avgörande 
demarkationskriteriet för en reglering är därför att relationen mellan 
den styrande och de styrda är auktoritativ i den meningen att de styrda 
tänkes vara tvingade att följa vad som sägs i föreskriften. Regleringar 
är normer som av den styrande uppfattas som bindande för adressaten 
(Vedung 1986:9f). 

Ekonomiska styrmedel innebär att den styrande genom att tillföra 
eller beröva någon materiella resurser söker få till stånd det önskvärda 
handlandet eller tillståndet. Ekonomiska styrmedel gör det billigare 
eller dyrare för adressaten att vidta en bestämd åtgärd. De tvingar inte 
adressaten att vidta åtgärden eller avstå från att vidta åtgärden, vilket 
principiellt skiljer dem från regleringar. Utmärkande för de 
ekonomiska styrmedlen är nämligen att de i princip lämnar den som 
skall påverkas frihet att inom en materiell ram själv avgöra om hon 
skall vidta en viss åtgärd eller inte. 

Även ekonomiska styrmedel innehåller en uppsättning regler, 
nämligen regler som anger under vilka omständigheter vissa materiella 
resurser skall tillföras eller tas ifrån adressaterna. Dessa normer kan 
vara institutionaliserade i en lag eller en författning eller enbart 
uttalade som riktlinjer eller målsättningar. Men det avgörande i detta 
fall är inte normerna i sig och deras institutionaliserings-grad utan att 
reglerna anger hur materiella resurser skall dras in från eller delas ut 
till vissa mottagare. 

Informativa styrmedel slutligen innebär försök till påverkan ge-
nom överföring av regler och kunskap utan att något moment av 
tvång föreligger gentemot adressaterna och utan att adressaterna 
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tillförs eller berövas några materiella resurser. Direkt muntlig råd-
givning, utbildning och upplysningsverksamhet räknas hit. Till infor-
mativa styrmedel räknas såväl ren kunskapsöverföring som råd, upp-
maningar, rekommendationer och annan explicit normativ påverkan. 

En likhet mellan ekonomiska styrmedel och information är att de 
saknar moment av tvång vad gäller den företeelse de är knutna till. 
Mottagare av statliga informationsansträngningar är inte tvingade att 
handla på det sätt som rekommenderas i informationen. De är fria att 
följa rekommendationerna eller att strunta i dem. 

Från ekonomiska instrument skiljer sig informativa styrmedel i det 
avseendet att inga materiella resurser är involverade. Den som 
handlar får inga materiella belöningar som tack; hon behöver heller 
inte lida materiella förluster på grund av sitt handlande. Det enda som 
erbjuds är ståndpunkter och argument. 

Vår generella begreppsapparat för gruppering av styrmedel kan nu 
presenteras som i figur 5.1. 

Figur 5.1 Schema över styrmedel 

 
Frågan är alltså om markvillkoret är en reglering, ett ekonomiskt eller 
ett informativt styrmedel. Benämningen "markvillkoret" är i detta 
avseende oklar och ger föga vägledning. I tidigare framställningar har 
markvillkoret inte satts in i något bredare styrmedelssammanhang. 
Författarna talar om markvillkoret utan att se det som ett fall av något 
mer allmängiltigt (Lindell 1989; Markpolitiska medel:1:81). Den enda 
som uttryckligen anlagt ett styrmedelsperspektiv på markvillkoret är 
Benton. Hennes kategorisering är emellertid vacklande. From Market 
Competition to Monopoly and from Monopoly to Market Competition 
(1:12ff, 3:9) innehåller två utförliga analyser av markvillkoret som 
styrmedel; i den ena karakteriseras det som ett ekonomiskt 
styrinstrument, i den andra som en typisk reglering. Det finns inget som 
ger vid handen att författarinnan själv är medveten om motsägelsen. 

Markvillkoret är en reglering, hävdar Benton, därför att det inne-
fattar hot om negativa sanktioner. "Building projects which do not 
satisfy the conditions of the regulations in principle loose the right to 
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advantageous government loans," skriver hon. De drabbas av en negativ 
sanktion (3:9). 

Här gör sig Benton skyldig till en missuppfattning. Negativa sank-
tioner i samband med reglering träffar i princip den som brutit mot 
regleringen. Sanktionen faller ut under förutsättning att regleringen 
överträds. Något sådant regelbrott föreligger emellertid inte om en 
byggherre underlåter att ansöka om fördelaktiga statliga lån. Han är ju 
i sin fulla rätt att inte ansöka om lån. Inte heller föreligger någon 
överträdelse om en ansökan avslås därför att marken inte förmedlats av 
kommunen. Den sökande har inte uppfyllt markvillkoret, och är därmed 
inte berättigad att erhålla statliga lån. Men han drabbas inte av en 
negativ sanktion därför att han överträtt en tvingande regel. Att inte 
vara berättigad är något annat än att bryta mot en regel. Därför är det 
inte korrekt att se markvillkoret som en reglering. 

Jag vill hävda att markvillkoret otvetydigt är ett ekonomiskt styr-
medel. Byggherrar åläggs inte att bygga eller inte bygga på ett visst 
sätt, t.ex. på kommunalt förmedlad mark, vilket skulle vara fallet vid 
en reglering. De rekommenderas heller inte att bygga eller inte bygga 
på mark överlåten av kommunen, vilket skulle vara fallet om det rörde 
sig om ett informativt styrmedel. I stället tilldelas de materiella 
resurser, givet att byggprocessen går till på ett visst sätt, d.v.s. att 
kommunen har upplåtit det landområde som skall bebyggas med 
bostäder. Styrmedel konstruerade på detta sätt kan otvetydigt kate-
goriseras som ekonomiska. 

Detta är emellertid ingen särskilt uttömmande karakteristik. Alla 
styrmedel kan vara negativt eller positivt formulerade, hämmande eller 
främjande som Sverker Gustavsson en gång uttryckt saken. Mark-
villkoret var ett främjande ekonomiskt styrmedel. Materiella resurser 
tillfördes den som uppfyllde föreskriften, d.v.s. den byggherre som 
planerade bygga bostäder på kommunförmedlad mark hade möjlighet 
att söka statliga bostadslån. 

Men inte heller denna bestämning är helt precis. Markvillkoret var ju bara 
ett bland många rekvisit för statliga bostadslån, vilket framgår av figur 5.2. 

Under den period som undersökningen omfattar måste lånen avse 
permanentbostäder i flerfamiljshus eller småhus. Det måste finnas ett 
varaktigt behov av huset. Den beräknade kostnaden måste vara skälig i 
förhållande till produktionsförhållandena och projektets allmänna 
kvalitet. Om kommunen så begär, måste den som söker lån för hyres- 
eller bostadsrättshus lämna över lägenheterna (om de är minst fyra) till 
kommunens bostadsförmedling. Byggnadslov måste ha beviljats av 
byggnadsnämnden, vilket innebär att bygget måste uppfylla de tekniska 
bostadskraven i Svensk Byggnorm. Småhus får inte 

1 3 4  



Figur 5.2 Markvillkoret, ett av flera styrvillkor i den statliga bostads-
finansieringen 

Typ av materiell Rekvisit som skall upp-  
resurs fyllas av den sökande 

Pengar (lån) Permanent bostad 
Varaktigt behov 
Produktionskostnad Kommunal 
bostadsanvisning Byggnadslov 
Areagräns för småhus 
Konkurrensvillkoret Kommunal 
markförmedling (markvillkoret) 

Rekvisit som skall upp-  
fyllas av den beviljande 

Ränteregler 
Amorteringsregler 

 
Källa: Översyn av de administrativa styrmedlen inom bostadsfinansieringen, s 20 ff, 
Bostadsdepartemcntet, Pm 1991-09-27; prop 1991/92:56. 

överskrida en viss storlek. Bostadslån för nybyggnad av annat hus än 
småhus lämnas endast för anbudsupphandlade objekt (konkurrens-
villkoret, SFS 1974:946 11 5). Det synes inte helt korrekt att beteckna 
var och en av dessa stipulationer som ett särskilt styrmedel. Mer träf-
fande är att utmåla markvillkoret och de andra stipulationerna som 
delmoment i det större främjande ekonomiska styrsystem, som den 
statliga bostadsfinansieringen utgör. Markvillkoret uppfattas bäst som 
ett bland många styrvillkor i bostadsfinansieringssystemet. 

I en offentlig utredning karakteriseras markvillkoret som ett "ad-
ministrativt styrmedel inom bostadsfinansieringen". Alla villkor i bo-
stadsfinansieringsförordningen benämnes på detta sätt (BoD 1991). 
Att villkor för utbetalning av statliga lån och bidrag kallas adminis-
trativa styrmedel torde i själva verket vara vanligt i svensk förvaltning. 
En nackdel med detta språkbruk är att rena regleringar också ofta 
kallas "administrativa styrmedel" (Sandahl 1983:9f, Vedung 
1982:19f0. Termen "administrativt styrmedel" kan därför leda till att 
gränsen mellan regleringar och ekonomiska styrmedel inte hävdas på 
ett tydligt sätt. Jag undviker därför uttrycket "administrativt 
styrmedel" och envisas med att kalla markvillkoret ett av flera styr-
villkor i ett ekonomiskt styrprogram. 

Att markvillkoret var en del i ett ekonomiskt styrsystem kunde 
förväntas inverka på implementeringen. Adressaterna, byggherrarna, 
tvingades inte åtlyda markvillkoret. De tilläts göra en ekonomisk 
kalkyl innan de fattade sitt beslut. Detta gjorde att de av egen fri vil-  
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ja fick medverka i genomförandet, vilket kunde skänka styrsystemet större 
legitimitet och därmed genomslagskraft. 

Särskilt intressant blir frivilligheten, om vi tar sikte på det politiska 
sprängstoffet i markvillkoret, nämligen att det var fråga om en 
kommunalisering eller socialisering av en viss, i och för sig begränsad, 
del av äganderätten till mark, nämligen en viss aspekt av den del av 
förfoganderätten, som i detta arbete benämnes nyttjanderätt (figur 2.1 
ovan). Markägarna skulle inte längre få statliga lån för att nyttja sin 
mark till bostadsbyggande. Den markägare som ville bygga bostäder på 
sin mark måste göra detta med lån på öppna marknaden eller helt avstå 
från bostadsbyggande. En tredje möjlighet var att sälja marken till 
kommunen och hoppas att kommunen skulle förmedla den tillbaka 
tillsammans med beslut om statligt lån. Förmedlingen skulle i och för 
sig kunna ske med äganderätt men även med tomträtt, varvid 
kommunen behöll besittningsrätten. Det var denna kommunalisering av 
den enskilda äganderätten till bostadsmark, som tänktes ske genom att 
markägarna frivilligt fann sig i den. Socialiseringstanken i 
markvillkoret tänktes bli genomförd under i princip frivillig medverkan 
från byggherrar. 

5.2 Tekniskt komplicerat styrverk 
Ekonomiska styrmedel består alltid av materiella resurser plus ett normverk, 
som talar om under vilka omständigheter resurserna skall tilldelas eller 
fråntas adressaterna. Den principiella uppbyggnaden är följande: om 
adressaten A uppfyller villkor p, q och r utgår bidraget x eller måste pålagan 
y erläggas. Detta gäller som vi nyss sett också det statliga 
bostadsfinansieringssystemet i Sverige. 

Även om markvillkoret bara var ett styrrekvisit i ett större system, 
var normverket redan i detta lilla styrrekvisit tekniskt komplicerat. För 
att få grepp om denna tekniska komplexitet krävs ytterligare 
analysredskap utöver de nyss presenterade styrmedelsklasserna. Jag 
skall genomföra en analys i termer av huvudregler, permanenta un-
dantag, dispenser, övergångsbestämmelser och temporära undantag. 
Dessa begrepp torde generellt kunna användas för dissekering av i varje 
fall regleringar och ekonomiska styrmedel. 

För enkelhetens skull har vi enbart satt in dem under regleringar och 
ekonomiska styrmedel i Figur 5.3. 

Även om dessa begrepp måhända definierar sig själva skall deras 
innebörd i korthet anges. 

Huvudregler är grundläggande normer, som anger vad styrsys-
temet generellt sett innebär. Permanenta undantag är föreskrifter, 
som pekar ut fall vilka inte omfattas av huvudregeln, trots att de i 
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Figur 5.3 Teoriram för analys av styrmedels tekniska komplexitet 
 

 

princip hör hemma under den. Permanenta undantag är också avsedda 
att bli bestående. Övergångsbestämmelser är regler som meddelar vad 
som gäller under en viss period fram tills dess styrsystemet fullständigt 
träder i kraft. Temporära undantag är föreskrifter som utvisar att ett 
regelsystem eller delar av ett regelsystem upphör att gälla för en angiven 
tidsperiod. Dispens slutligen kan definieras som regler som anger under 
vilka omständigheter individuell befrielse från huvudregler och övriga 
regler kan medges, om ansökan härom lämnas in till vederbörande 
myndighet. 

Ett normverk kan i princip placeras på en skala från det raka och 
enkla till det detaljrika och komplexa. Markvillkorets normverk ligger 
närmare den komplexa polen. Det är ett sinnrikt men svåröverskådligt 
system bestående av en allmän regel med explicit angivna permanenta 
undantag, övergångsbestämmelser, temporära undantag samt 
dispensmöjligheter i enskilda fall. När vi söker efter metaforer för att 
illustrera karaktären hos detta normverk förs tanken till ett 
filigranarbete i guldsmedskonstens värld. Normverket är oerhört ela-
borerat och finstämt. Jag har också övervägt om det skulle kunna liknas 
vid en sil eller kanske ännu hellre ett durkslag i kokkonstens värld eller 
en sikt eller ett såll inom den äldre sädeshanteringen. Dessa metaforer 
är emellertid inte helt träffande, ty markvillkorets regelsystem 
innehåller alltför många motverkande krafter för att påminna om de 
nämnda utensilierna. 

Markvillkorets karaktär av filigranarbete framgår inte vid en första hastig 
genomläsning av den konkreta texten. Till det yttre är nämligen regelverket 
blygsamt till omfånget. Det upptar en enda av bostads-
finansieringsförordningens sammanlagt 69 paragrafer. Denna 
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enstaka paragraf – den sjätte – fyller inte mer än en halv sida i Svensk 
Författningssamling (1974:946, se Bilaga 1). Detta kan jämföras med att 
bostadsfinansieringsförordningen som helhet kräver ett utrymme på 17 sidor. 

1 förordet till sin studie av Joseph Conrads berömda roman Mörkrets 
hjärta skriver Olof Lagercrantz (1987:8) om sin metod att granska en text 
nära. Tydligen menar han att boken måste läsas dagligen, om och om igen, 
för att dess dolda djupstruktur skall friläggas. 

Mellan den juridiska vokabulären i svenska bostadsförordningar och det 
litterära språket i Joseph Conrads Mörkrets hjärta, Dantes Divina Commedia 
eller James Joyces Ulysses är naturligtvis enorma svalg befästa. Men en 
likhet föreligger. Författningstexternas tekniska komplexitet kombinerad 
med knapphet gör dem så svårgenomträngliga att uttolkaren måste granska 
dem nära för att utvinna deras hemligheter. Vidare måste förarbeten samt den 
politiska och historiska kontexten beaktas. Det är alltså först efter en ganska 
ingående analys som det filigranliknande mönstret i normverkets 
uppbyggnad framträder. 

Huvudregeln var att byggmarken skall ha förmedlats av kommunen om 
den lånsökande skulle få statligt bostadslån. Kommunen var en samlings-
beteckning för primärkommuner, landstingskommuner samt primär-
kommunala och landstingskommunala markbolag. Med förmedling menades 
att den som sökte lånet fått marken med äganderätt, att den upplåtits med 
tomträtt eller att man upplåtit tomträtt till byggherren. Vad gäller 
upplåtelseformen gavs således kommunerna valfrihet. 1 och för sig 
betonades starkt i förarbetena att kommunerna borde välja tomträtt. Men 
centralstaten tvingade dem inte till detta. En enskild var alltså berättigad till 
bostadslån även om han fått köpa marken av kommunen och därmed ägde 
den. Markvillkoret gällde både vid ny- och ombyggnad. 

Från denna generella regel gjordes 1974 fyra permanenta undantag. 
Villkorsbestämmelsen skulle inte tillämpas 

– om lånet avser ett småhus som skall bebos av den som söker lånet och 
om marken förvärvats av annan än byggintressent; 

– om marken eller tomträtten förvärvats på exekutiv auktion eller genom 
arv, gåva, testamente eller bodelning och markvillkoret ej utgjort hinder om 
marken eller tomträtten varit i den förre ägarens hand; 

– om marken eller tomträtten förvärvats genom fusion eller på ett sätt som 
med hänsyn till parternas inbördes förhållande bör jämställas med fusion; 
och 

– om marken eller tomträtten förvärvats av en bostadsrättsförening från 
den riksorganisation som föreningen tillhör. 
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En ändring i statliga styrsystem kan ofta inte träda i full kraft 
omedelbart. Det krävs övergångsbestämmelser för att aktörerna på 
marknaden i ordnade former skall hinna anpassa sig. I markvillkorets fall 
måste fastighetsägarna och framför allt då byggföretagen ges tid att 
eventuellt göra sig av med marken. Enligt 1974 års ursprungliga 
övergångsregler skulle samtliga fastigheter i saneringsområden, som 
förvärvats före 1 november 1974, undantas för all framtid från 
markvillkoret. I exploateringsområden undantogs alla fastigheter som 
förvärvats före 1 november 1974 och där låneansökan ingavs före den 1 
juli 1984. 1981 förlängdes övergångstiden till 1 juli 1987 men 1983 
förkortades den till 1 juli 1985. För jämförelsemöjlighetens skull visas 
också i figur 5.4 byggkonkurrensutredningens förslag till 
övergångsbestämmelser. 

Figur 5.4 Övergångsbestämmelser för markvillkoret: tre uppsätt-
ningar samt byggkonkurrensutredningens ursprungliga förslag 

 

Omfattning Beslut om införande Ägde marken senast    Får statl. bost-lån 
 

UTREDNINGEN:       
Expl.områden Förslag 29/5 1972 1/7 1972 Fram till 1/7 1977 
    
San.områden Förslag 29/5 1972 1/7 1972 För all framtid 
RIKSDAGEN:       
Expl.områden 11/12 1974 1/11 1974 Fram till 1/7 1984 
San.områden 11/12 1974 1/11 1974 För all framtid 
Expl.områden 3/6 1981 1/11 1974 Fram till 1/7 1987 
Expl.områden 28/4 1983 1/11 1974 Fram till 1/7 1985  

Anm. Markvillkoret beslutades 11/12 1974, trädde i kraft 1/1 1975, beslutades bli 
avskaffat den 19/12 1991 och upphävdes från 1/1 1992. 

Regelsystemet för temporära undantag från markvillkoret har uppvisat 
inte mindre än sex varianter, vilket framgår av figur 5.5. Undantagen har 
alltid avsett styckebyggda småhus, inte gruppbyggda småhus eller 
flerbostadshus. 

Både vid regleringar och ekonomiska styrmedel måste regelverket 
innehålla bestämmelser om dispens. Dispens är som sagt bestämmelser 
som anger under vilka omständigheter individuell befrielse från övriga 
regler i styrsystemet kan medges. Dispensregler behövs för att anpassa 
ett generellt regelsystem till lokala och individuella förhållanden. De är 
säkerhetsventiler, som skall rädda regelverket från att vid tillämpningen 
resultera i rena orimligheter. Det ligger i sakens 
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Figur 5.5 Temporära undantag från markvillkoret: sex beslut 
 

Omfattning Beslut om införande Tidsperiod 

Expl.områden 6/3 1981 1/7 1981- 30/6 1982 
San.områden 6/3 1981 Mv upphävt 1/7 1981-30/6 1983 
Expl.områden 21/4 1982 1/7 1982-30/6 1983 
Expl.områden 21/4 1983 1/7 1983-30/6 1985 
San.områden 21/4 1983 1/7 1983-30/6 1985 
Expl.områden 21/11 1984 1/7 1985-30/6 1987 
San.områden 21/11 1984 1/7 1985-30/6 1987 
Expl.områden 14/5 1987 1/7 1987-30/6 1989 
San.områden 14/5 1987 1/7 1987-30/6 1989 
Expl.områden 20/4 1989 30/6 1989-30/6 1990 
San.områden 20/4 1989 30/6 1989-30/6 1990  

Anm. Undantagen avser enbart styckebyggda småhus, senare benämnda låntagarbyggda 
egnahem. 

natur att dispensregler inte kan vara precisa. Poängen med dem är ju att 
möjliggöra anpassning till omständigheter som inte kan förutses. Detta gör 
att de måste ges en allmän utformning. Den risk styraren då löper är att 
dispensreglerna blir så generöst utformade att de leder till att hela regelverket 
i praktiken upphävs. 

Dispensregler torde alltid vara politiskt och implementeringsteoretiskt 
intressanta inslag i offentliga styrverk. I fråga om markvillkoret har det 
otvivelaktigt varit så. Reglerna var så otydliga och tänjbara att de tycktes ge 
möjlighet till förhandling mellan dispenssökande adressater – byggherrar – 
och dispensgivande administrativ myndighet – kommuner. Hela markvill-
korsmaskineriet skulle härigenom kunna resultera i en förhandlingsekonomi. 
Fall kunde tänkas där en tillämpning av markvillkoret skulle "innebära 
olägenheter från allmän synpunkt" varvid dispens borde kunna beviljas, 
skrev regeringen i 1974 års proposition. Ingenstans vare sig i förarbeten eller 
annorstädes gav någon annan vägledning än frasen "innebära olägenheter 
från allmän synpunkt" (P 1974:150:382). 

Kommunerna gavs redan från början en nyckelroll i dispensgiv-
ningen. I exploateringsområden – d.v.s. i områden utan äldre tätorts-
bebyggelse där kommunen i plan bestämt att utbyggnad skall ske – 
kunde dispenser ges om kommunen ansökt om detta och om starka skäl 
förelåg. Vad "starka skäl" innebar preciserades aldrig. Här lämnades 
kommunerna rörelsefrihet att efter eget skön avgöra vad som var "starka 
skäl" och som därför kunde motivera en dispensansökan. I och för sig 
skulle kommunens dispensansökan godkännas 
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till en början av regeringen, sedermera av Bostadsstyrelsen och slutligen 
länsbostadsnämnderna. 

Från den 30 juni 1983 slopades kravet på starka skäl, vilket innebar 
att manöverutrymmet flyttades ner till kommunerna. Om kommunen 
ansökte om dispens måste länsbostadsnämnden tillstyrka. Detta gav 
kommunerna betydande frihetsgrader vid tillämpningen av de statliga 
bestämmelserna. 

I saneringsområden har det under hela perioden räckt med att kom-
munen tillstyrkt en ansökan från byggherren om dispens; några s.k. 
starka skäl för dispens har aldrig behövts. Kommunerna fick här ända 
från början betydande befogenheter att anpassa styrsystemet till lokala 
förhållanden. Man skulle kunna tänka sig att kommunen i en 
förhandling gick med på dispens mot att byggherren godtog vissa 
kommunala krav. Vägen till en förhandlingsekonomi tycktes här ligga 
vidöppen. Byggande av "ett mindre antal småhus" nämndes 
uttryckligen i riksdagsbeslutet som tänkbara dispensfall. 

Parentetiskt må framhållas att den otydliga formuleringen "ett 
mindre antal småhus" blivit föremål för politisk strid. Striden visar 
bland annat vilken funktion oklara formuleringar kan ha i ett politiskt 
styrsammanhang. I en moderat motion i januari 1978 (1977/ 78:1679) 
framhölls att det vaga uttrycket var olyckligt och kunde leda till 
godtycke. Riksdagen borde därför uttala "att med ett mindre antal 
småhus skall avses förslagsvis högst 15 småhus". Civilutskottet 
(27:23f) avslog förslaget med hänsyn till att det kunde leda till kring-
gående beteenden i implementeringen. Det skulle betyda att markvill-
koret sattes ur spel genom att bebyggelse med småhus delades upp i 
etapper varvid vissa bostadspolitiska mål inte kunde uppnås. 

5.3 Implementering genom kommuner och  
byggherrar 

Ett grundläggande drag i programgenomförandets organisering har 
varit att centralstaten överlåtit huvudansvaret för implementeringen på 
kommunerna. Det har varit kommunerna som skulle köpa upp 
marken, granska de inkommande ansökningarna om lån och förmedla 
mark till de lånsökande. Även om staten starkt rekommenderat 
tomträtt har kommunerna om de så velat fått upplåta marken med 
äganderätt. Kommunerna har med tiden getts obetingad befogenhet att 
lämna dispens från markvillkoret. Markvillkoret har mer och mer 
kommit att bli frivilligt för kommunerna, liksom det varit frivilligt för 
byggherrarna att ansöka om statliga bostadslån. 

Organ för lokal självstyrelse spelar en bärande roll vid genom-  
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förandet av nationell offentlig politik i Sverige. Detta gäller särskilt 
den sociala tjänsteproduktionen i olika sektorer samt de statliga sub-
ventionerna till olika ändamål. Betydligt mindre är det kommunala 
inflytandet vid rena regleringar, t.ex. i fråga om miljölagstiftning. 
Generellt sett är emellertid det kommunala inslaget starkare markerat 
i vårt land än i många andra motsvarande länder. Vad gäller mark-
politiken har staten i betydande utsträckning ställt styrmedel till 
kommunernas förfogande, men det har varit kommunerna själva som 
fått avgöra om de skall tas i bruk. 1965 års tomträttslåneprogram, 1968 
års markförvärvslånefond, 1968 års lag om kommunal förköpsrätt och 
1971-72 års expropriationslagstiftning är exempel på sådana för 
kommunerna fakultativa styrmedel. Det medvetna undvikandet av ren 
hierarki och central detaljstyrning måste innebära att staten kan 
tolerera lokala variationer i genomförandet. Inom vissa ramar får och 
kan implementeringen skilja sig åt från kommun till kommun. 
Troligen tänker man sig att detta skall öka den förda politikens 
legitimitet i den lokala befolkningens ögon tack vare att den kan 
anpassas till ortens speciella förutsättningar. 

En andra påfallande egenskap är att styrningen riktats mot produ-
centledet trots att det primära syftet varit att nå ut till konsumentledet, 
de boende. Ett av de officiella målen med markvillkoret var ju bringa 
ner bostadskostnaden för de boende (Scenario 1 och 2 i pro-
gramteorierna i Figur 1.1). Men detta har man inte velat åstadkomma 
genom direkt påverkan på de boende utan indirekt genom att styra 
fastigheternas lagfarna ägare, när de står i begrepp att bygga. Ägarna 
blir på det sättet byggherrar, vilka kommer att ikläda sig rollen som 
förmedlande länkar till de slutliga adressaterna i de bostadspolitiska 
genomförandeförloppen. Jag har emellertid inte upprätthållit distink-
tionen mellan förmedlande adressater och slutliga adressater i fram-
ställningen. När jag talar om adressater avses genomgående 
byggherrar. 

Byggherrarna har alltså haft en mycket central roll i markvillkors-
systemet, eftersom de skulle fatta beslut om huruvida statliga lån skulle 
sökas eller inte. 

Från en synpunkt kan till och med riksdagen sägas vara inte bara 
huvudman för bostadspolitiken utan också exekutiv och inblandad i 
dess genomförande. Detta låter chockerande för statsvetare och min 
argumentering är som följer. Riksdagen antar med jämna mellanrum 
stora, riktningsangivande bostadspolitiska beslut. Dessa följs sedan 
upp med årliga beslut om anslag till exempelvis bostadslåneprogram-
met. Dessa avgöranden bereds via den årliga ordinarie budgetproces-
sen, kommer in i den årliga budgetpropositionen, som sedan ligger till 
grund för riksdagens anslagsbeslut. De årliga anslagsbesluten kan 
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ses som beslut om implementering av de stora riktningsgivande bo-
stadspolitiska besluten. I detta perspektiv blir riksdagen inte bara en 
utformare av bostadspolitiska program utan även en genomförare. 

Markvillkorsklausulen i det statliga bostadslåneprogrammet var 
alltså tänkt att genomföras framför allt i ett samspel mellan kommu-
ner och byggherrar. Även länsbostadsnämnderna var inblandade ge-
nom att kommunerna skulle förmedla låneansökningarna till dem för 
slutligt beslut samt genom att fatta beslut om utbetalning av beviljade 
lån. Bostadsstyrelsen/Boverket spelade en roll genom att betala ut 
lånen samt genom att vara instans i dispensärenden. Till att börja med 
var även regeringen inblandad i genomförandet i sin egenskap av sista 
instans i dispensärenden. Men eftersom ett yttersta syfte med stödet 
och därmed markvillkoret var att människor faktiskt skulle få bo i bra 
och billiga bostäder snarare än att bra och billiga bostäder skulle 
produceras, kan även byggentreprenörer – byggnadsfirmor, vvs-
firmor, elinstallatörer och andra som arbetade på uppdrag av 
byggherrar – räknas till kretsen av genomförare av programmet. 

Det är således ingen ensam auktoritet som varit satt att ansvara för 
markvillkorets verkställighet, vilket stämmer med en iakttagelse av 
Randall Ripley och Grace Franklin vad gäller Förenta Staterna 
(1986:220): 

No single authority appears to be in charge of the implementation of any 
major single policy, let alone any clustering of policies. 

Det har inte funnits något superverk, som hållit alla trådar i sin hand. 
Organ på alla hierarkiska nivåer och geografiska nivåer har varit in-
blandade: kommuner, länsbostadsnämnder, bostadsstyrelse/ boverk, 
riksdag och regering. Att se riksdagen, och möjligen också regeringen, 
som ett organ för genomförande av offentlig politik låter både felaktigt 
och motbjudande för många. Att regeringen tänktes fatta förvaltnings-
beslut är emellertid uppenbart så länge den skulle besluta i dispens-
ärenden. Och även riksdagens beslutsfattande i budgetfrågor kan ses 
som genomförande av dess egna riktningsgivande, övergripande 
bostadspolitiska beslut. 

En skissartad och renodlad illustration av det formella organisa-
toriska nätverket för hur markvillkoret enligt sina tillskyndare idealt 
sett borde implementeras enligt Scenario 1 och 2 (Figur 1.1 ovan) ges 
i figur 5.6. 

Aven på papperet är den totala proceduren för styrning via bo-
stadslåneprogrammet betydligt mer invecklad än i figur 5.6. De statliga lånen 
kan utgå till nybyggnad och ombyggnad inklusive tillbygg-  
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Figur 5.6 Byggherrar, byggentreprenörer, boende, kommuner, län och stat i 
det formella bostadspolitiska styrsystemet 

 

 

nad av bostäder. Initiativet utgår praktiskt taget undantagslöst från 
byggherren – lagfarne ägaren eller inskrivne innehavaren av tomträtt till 
fastigheten – i samband med att denne författar ansökan om statligt 
bostadslån. Dessförinnan måste hon emellertid sätta sig i förbindelse med 
det kommunala förmedlingsorganet för att rekvirera den särskilda blankett, 
varpå ansökan skall skrivas. Enligt regelboken skall vissa handlingar alltid 
biläggas låneansökan t.ex. intyg om byggnadslov – som alltså måste 
föreligga när ansökan skickas in – dokument som visar att den lånsökande 
har beviljats kredit i bank, måttsatta ritningar och kopior på anbud eller 
offert på byggnadsarbetena. 

Byggherren är praktiskt sett styrsystemets adressat och så betecknas hon 
också i denna framställning. I figur 5.6 används för andra och sista gången 
uttrycket "förmedlande adressat" om byggherrar för att påminna om att det 
egentliga förhållandet är mer komplicerat genom att den slutliga adressaten 
för styrsystemet strängt taget är den boende. 

När blanketten är ifylld och alla bilagor färdigställts skickas handlingarna 
till kommunens förmedlingsorgan. Vilken institution som 
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skall vara förmedlingsorgan avgörs av kommunfullmäktige. Vanligen 
är det kommunstyrelsen, men i större kommuner som exempelvis 
Umeå, Uppsala och Stockholm har ansvaret lagts på fastighets-
nämnden. Fastighetsnämnden består av en grupp politiskt tillsatta 
ledamöter. De ansvarar för förvärv, förvaltning, försäljning och upp-
låtelse av fastigheter. Dessutom administrerar de statliga bostadsbidrag 
och granskar ansökningar om statliga bostadslån och bidrag. 

Nu är det i praktiken inte så att fastighetsnämndens ledamöter 
själva sitter och nagelfar ansökningarna. Nämnden brukar i praktiken 
delegera detta till sitt förvaltningsorgan fastighetskontoret. Vad som 
händer när ansökan kommer in kommer att illustreras med Stockholm. 

Fastighetskontorets formella organisation i Stockholm före och efter 1985 
framgår av figur 5.7. 

Ansökan kommer till låneinformationsbyrån vid fastighetskonto-
rets låneavdelning (tidigare administrativa avdelningens bostadsby-
rå). På låneinformationsbyrån kontrolleras att ansökan är fullständig, 
varefter den registreras. 

Innan sakbehandlingen börjar, remitteras ärendet till byggnadsnämnden. 
Personal på stadsbyggnadskontoret gör en bostadsteknisk genomgång av 
ansökan. Bland annat kontrolleras att byggnadslov beviljats och att huset 
därmed fyller de kvalitetskrav, som ställs i Svensk Byggnorm. 
Granskningen avslutas med att byggnadsnämnden yttrar sig över ansökan 
och returnerar den till fastighetskontoret, efter 1985-86 närmare bestämt 
nybyggnadsbyrån i nybyggnadsärenden och ombyggnadsbyrån i 
ombyggnadsfall. Nu vidtar den administrativa bedömningen, som görs av 
en låneingenjör. Denne kontrollerar om markpriset är skäligt och om 
markvillkoret är uppfyllt. 

Formellt är det egentligen fastighetsnämnden som skall yttra sig 
om ansökan, dvs. avge ett omdöme om huruvida den bör tillstyrkas 
eller avslås. I de flesta kommuner torde emellertid denna rätt ha de-
legerats till tjänstemannanivån. I Uppsala exempelvis är det 1:e lå-
neingenjören på fastighetskontoret som fattar de flesta sådana beslut. 
Ärenden av mer komplicerad natur tas emellertid fortfarande upp i 
fastighetsnämnden. 

Ärendet har nu beretts hos förmedlingsorganet och om allt är i sin 
ordning tillstyrker förmedlingsorganet låneansökan. Därefter sänds 
den till länsbostadsnämnden. Länsbostadsnämnden är ett statligt 
organ, en förtroendemannanämnd som utses av regeringen. Som regel 
är landshövdingen i länet ordförande. Det finns länsbostadsnämnder i 
alla län utom Gotland, där uppgifterna handläggs av länsstyrelsen. Till 
sitt förfogande har nämnden ett kansli med länsbostadsdirektören som 
chef. 
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Figur 5.7 Markvillkorets förvaltningsorganisation i Stockholm före och 
efter 1985 
 

 

Källa: Stockholms kommunkalender 1972-1991. 1991 slogs ny- och ombyggnadsbyråerna 
ihop till ny- och ombyggnadsbyrån 

Om lånet avser flerbostadshus eller gruppbyggda småhus måste läns-
bostadsnämnden fatta ett preliminärt beslut innan byggarbetet startar och ett 
slutligt lånebeslut, när huset är färdigställt och alla kostnader är kända 
(tvåbeslutsärenden). En förutsättning för slutligt beslut om lån är att den 
lånsökande har följt föreskrifterna i det preliminära beslutet. För 
styckebyggda småhus fattas endast ett beslut (ettbeslutsärenden). Beslut i 
ettbeslutsärenden liksom preliminära beslut i tvåbeslutsärenden måste fattas 
innan bygget får påbörjas. Dispens kan emellertid beviljas. 
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Den som varit missnöjd med något av länsbostadsnämndens beslut har 
kunnat besvära sig hos Boverket (Bostadsstyrelsen). Boverkets utslag har 
kunnat överklagas hos regeringen (bostadsdepartementet). 

När den lånsökande fått länsbostadsnämndens preliminära lånebeslut i sin 
hand, kan det första spadtaget tas. Under byggnadstiden görs inspektioner 
på platsen av byggnadsingenjörer på uppdrag av fastighetsnämnden. 

Då bygget avslutats, skall byggherren i en ny ansökan anhålla om 
utbetalning av det statliga bostadslånet. Även detta sista beslut fattas av 
länsbostadsnämnden. Tidigare betalades pengarna ut av Boverket, efter 
1985 av Statens Bostadsfinansierings AB. 

1 regeringens kansli har bostadsfrågorna handlagts i bostadsde-
partementet under den studerade perioden. När bostadsdepartementet 
avskaffades den 1 december 1991 lades uppgifterna ut på sju andra 
departement. 

Efter denna översikt över markvillkorets formella uppbyggnad och 
formella genomförande är det hög tid att granska hur det fungerat i praktiken 
nere på lokal nivå. 

147  



6. Ironin med den kommunala 
markförmedlingen 

Markvillkoret trädde i kraft på nyårsdagen 1975 och ur kraft på ny-
årsdagen 1992. Under dessa 17 år skulle kommunen förmedla marken 
till de byggherrar, som avsåg att bygga bostäder med statliga lån. Före 
1975 fick byggherrar statliga lån även om de byggde på egen mark, 
som de kanske ägt under lång tid. Men från 1975 skulle det vara slut 
med detta; under hänsynstagande till övergångsbestämmelserna skulle 
kommunen i princip förmedla all mark för bostadsbyggande med 
statliga lån. 

Detta betydde inte att kommunalt ägande var ett conditio sine qua 
non för att få statliga bostadslån. Kommunerna måste ha förmedlat 
marken, men förmedlingen kunde ha skett med äganderätt lika väl 
som med tomträtt. Eftersom marken måste passera, men inte nöd-
vändigtvis stanna i, kommunens hand täcker uttrycket "rullande 
markmonopol" ganska väl vad det var fråga om. Jag har även använt 
beteckningen monopsoni, inköpsmonopol, ty på sikt tänktes 
markvillkoret resultera i att kommunerna blev ensamma inköpare av 
bostadsmark i och kring tätorterna. 

6.1 Har kommunerna i allt större utsträckning  
förmedlat bostadsmarken? 

Vad fick denna nationella bostadspolitiska eller markpolitiska inno-
vation för effekter på markpolitiken ute i kommunerna? Har kom-
munerna i större utsträckning än förr förmedlat bostadsmarken? 

Emedan det statliga lånesystemet för bostadsbyggande under de 
sjutton åren har varit ytterst konkurrenskraftigt i förhållande till andra 
låneformer, så finns det anledning att vänta sig att bestämmelsen har 
lett till konkreta lokala resultat. Andelen kommunförmedlad mark för 
bostadsbyggandet bör ha stigit efter 1974. 

Att regera är naturligtvis inte som att trycka på en strömbrytare: det 
blir ingen full effekt och effekten märks inte omedelbart (Stjernquist 
& Widerberg 1980:41). En nyordning knuten till ett ekonomiskt 
styrmedel slår knappast någonsin igenom helt och fullt ute på 
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fältet. Eftersom den i princip är frivillig, kommer alltid några att undvika den; 
100-procentig efterlevnad uppnås aldrig. 

Effekten kommer heller inte med ljusets hastighet. Denna insikt kan 
uttryckas på olika sätt. I riksdagens bostadsdebatt på våren 1975 
yttrade SABO-direktören och socialdemokratins kanske främste 
talesman i bostadsfrågor, Per Bergman, med anledning av beslutet i 
december om bl.a. markvillkoret: 

Detta med bostadspolitik är ju väldigt trögrörligt. Jag skall inte säga att det 
är som med ett slagskepp, för man skall ju välja fredliga bilder numer, och 
jag säger därför i stället att det är som med en supertanker: har man väl 
bestämt kursen vet man vad man skall göra, men det tar kolossalt lång tid 
innan den nya kursen får effekt, så att det märks på fartyget att man är på 
väg åt rätt håll. Så är det med bostadspolitiken. Vi bestämde en ny kurs i 
viktiga avseenden i december månad, och det kommer att dröja år innan den 
gör genomslag. 

Per Bergmans supertankermetafor är en variant på statsskeppstemat, 
som kan ledas tillbaka till Platons Staten. Även om Bergmans anpass-
ning av fartygsliknelsen till 1973 års oljekris och dess efterdyningar 
är lovvärd, så blir den ändå alltför mekanistisk. Nya reformer 
innehåller övergångsbestämmelser. I markvillkorets fall fick den som 
innehade mark i exploateringsområden bygga med statliga lån ända 
fram till juli 1984, sedermera till juli 1985. Vidare navigerar inte 
statens rorsmän mot naturen som kaptenen på ett skepp utan spelar mot 
stora nätverk av kalkylerande aktörer med divergerande verklighets-
uppfattningar och stridiga viljor. En del av dessa avsiktligt handlande 
aktörer är dessutom kollektiva agenter, vilket gör att styrsignaler tar 
längre tid att nå fram. Mot bakgrund av allt detta förväntar vi oss att 
förändringen skall komma tidigare i vissa kommuner än i andra. En 
anpassning kommer, men den startar med fördröjning, sker successivt 
och går olika snabbt. Också oavsedda och oförutsedda resultat hör till 
bilden. 

Eftersom statsledningen spelar mot kalkylerande aktörer kan 
effekten också komma före reformen, något som vi omöjligen kan 
föreställa oss i fallet med statsskeppet. Förmedlingsmekanismen i 
dessa fall är antecipering.1 

Slutligen lär oss tidigare forskning att staten inte bara påverkar utan 
också påverkas av kommunerna. Åtskilliga svenska kommuner har 
sedan länge på eget initiativ bedrivit kommunal markförmedling och 
efter dessa har staten modellerat det nya programmet. 

1 För ett utförligt resonemang om antecipering, se nedan kapitel 7, avsnitt 7.1. 
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Men låt oss nu lämna förväntningarna och se på den bild som 
framträder i det empiriska materialet. 

På en punkt ger alla tillgängliga dataserier om den kommunala 
markförmedlingen ett helt entydigt svar: den har absolut inte stigit 
dramatiskt under den period som gått sen 1975. 

Den bild som framträder i de tidigaste studierna är suddig och 
motsägelsefull. Några undersökningar tyder på att den kommunala 
markförmedlingen ökat. Andra visar på motsatsen. 

I sin utvärdering av mark- och konkurrensvillkoren 1981 konsta-
terar Bostadsstyrelsen (BoS 1981a:170), att 14 av de totalt 52 kom-
muner som besvarat enkäten (66 kommuner tillfrågades) säger sig ha 
ändrat sin markpolitik när det gäller markförvärv i exploateringsom-
råden till följd av markvillkoret. Övriga kommuner har inte ändrat sin 
markpolitik. Omständigheterna tyder på att "ändrat" betyder "bedriva 
en mer aktiv markpolitik", även om det egendomligt nog aldrig sägs i 
klartext vad begreppet innebär. Inom saneringsområden är det ännu 
färre kommuner som bedömer att deras markförvärv "ändrats" till 
följd av markvillkoret. 

Bostadsstyrelsens material är som synes bräckligt – enkätsvar, inte 
hårda statistiska data – och någon uttrycklig fråga om kommunal 
markförmedling ställs aldrig. Ungefär en fjärdedel av de svarande 
kommunerna skulle alltså ha börjat köpa in mer råmark än förr. I 
saneringsområden är andelen aktivt markköpande kommuner ännu lägre. 
Men trots allt har alltså en grupp av kommuner ändrat markpolitik som 
följd av markvillkoret. Under sin då sexåriga livstid tycks markvillkoret 
ha fått en viss avsedd effekt. 

1 den svenska versionen av Lil Bentons rapport påvisas att andelen 
statsbelånade bostäder på kommunförmedlad mark ökar något fram till 
1980 i förhållande till det totala bostadsbyggandet i hennes skåne-
kommuner. Variationerna mellan kommunerna är emellertid betydande. 
I två av kommunerna minskar andelen. Hon drar emellertid slutsatsen att 
det statliga lånesystemet stärkt sin ställning under den undersökta 
perioden. Konklusionen baserar sig på statistiska data (1988b:6-16f). 

Vissa enkätdata från 1984 i Annika Lindells studie (1989:52f,75) 
tyder också på att bostäder i ökande utsträckning uppförs på kom-
munförmedlad mark. Andelen statsbelånade nybyggda bostäder på 
kommunförmedlad mark i förhållande till det totala bostadsbyggandet 
har stigit sedan markvillkoret infördes. I tabell 6.1 uppenbaras att den 
procentuella stegringen tycks ha varit störst, om än obetydligt större, i 
saneringsområden. 

Drygt 72 % av de 58 kommuner som svarat anser att det statsfi-
nansierade bostadsbyggandet på kommunförmedlad mark legat på 
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Tabell 6.1 Andel byggande av statsbelånade bostäder på kommun-
förmedlad mark i förhållande till det totala bostadsbyggandet inom 
kommunerna (%, 1984) 

Typ av Ökat Ökat Varit Minskat  Minskat 
område markant  något konstant  något  markant 

Saneringsområde 3 (5%) 11 (19%)  42 (72%)  2 (3%) 0 
Exploateringsområde  3 (5%) 9 (16%) 42 (72%)  1 (2%) 3 (5%) 

N=58 

Källa: Annika Lindell, Mark- och konkurrensvillkoren, sid 52 

konstant nivå både i sanerings- och i exploateringsområden. 24 procent 
av kommunerna menar att det skett en ökning i saneringsområden, 21 
procent att det skett en ökning i exploateringsområden. Endast en liten 
del av kommunerna påstår att en minskning ägt rum. Sammantaget ger 
dessa uppgifter en vink om att kommunerna i större och större 
utsträckning förmedlat marken till nybyggnad av bostäder. 

Men Lindell redovisar också siffror som ger "en mer diffus bild" som 
hon uttrycker det. Inom det statligt belånade byggandet har varken 
andelen flerbostadshus eller småhus som byggts på kommunför-medlad 
mark ökat efter markvillkorets införande. Vilka data dessa siffror bygger 
på framgår inte. 

Vad gäller lägenheter i flerbostadshus rullar kommunförmedlingen 
som böljor på ett hav. Före markvillkorets införande skedde 79% av allt 
statsfinansierat byggande på kommunförmedlad mark. Men parallellt 
med införandet inträffar egendomligt nog en avsevärd nedgång till 65 %. 
Därefter stiger andelen för att besynnerligt nog återigen sjunka. 
Böljerörelsen som tecknas i figur 6.1, ges aldrig någon förklaring av 
Lindell. 

Vad gäller gruppbyggda småhus - villaområden - finns inga vågrö-
relser. Andelen med statlig finansiering på kommunförmedlad mark 
ligger stadigt på en hög nivå, runt 76-78 procent, både före och efter 
markvillkorets införande. Markvillkoret tycks inte ha påverkat utveck-
lingen (figur 6.2). 

Vad gäller styckebyggda småhus har andelen med statlig belåning på 
kommunförmedlad mark däremot successivt sjunkit från drygt 66 % 
1972-74 till ungefär 51 % 1981-83. 

"Denna utveckling kan förefalla besynnerlig med tanke på mark-
villkoret," filosoferar Lindell. Men, tillägger hon omedelbart, den kan 
delvis förklaras av att styckebyggda småhus inte omfattades av 
markvillkoret (1989:76ff). 
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Figur 6.1 Andel av det statligt belånade byggandet av lägenheter i 
flerbostadshus som skett på kommunförmedlad mark 
 

 
Källa: Lindell, Mark- och konkurrensvillkoren, sid 78 

Det är naturligtvis riktigt att småhus, som uppförs ett och ett (och där 
marken inte förvärvats av byggintressent), aldrig har omfattats av 
markvillkoret. Men just därför blir hennes förklaring konstig. Efter-
som markvillkoret aldrig gällt kan inte markvillkoret förklara ned-
gången. Vad är det då som gör att inom ramen för den totala mängden 
statligt belånade styckebyggda småhus den andel som sker på 
kommunförmedlad mark minskar? 

En förklaring skulle kunna vara att glesa villor mer och mer byggs 
utanför detaljplanelagt område, i landsbygdsområden för att använda 
byggkonkurrensutredningens tekniska terminologi (se avsnitt 2.7 
ovan). Där har kommunerna aldrig haft ambitioner att bedriva någon 
aktiv markpolitik. Här köper byggherren marken direkt av den 
enskilde markägaren och får statliga bostadslån utan vidare (Wikner 
intervju 5/2 92). Förklaringen skulle alltså vara gröna vågen. 

Men varför ökar inte andelen statligt belånade flerbostadshus som 
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Figur 6.2 Andel av det statligt finansierade byggandet av gruppbygg-  
da småhus som skett på kommunförmedlad mark 
 

 
n=antal kommuner 

% 

Källa: Lindell, Mark- och konkurrensvillkoren, sid 77 

byggs på kommunförmedlad mark? I flerbostadshusens fall kan det ju inte 
vara byggande utanför detaljplanelagt område som utgör förklaringen till den 
uteblivna ökningen. 

1 stället fluktuerar siffrorna för lägenheter i flerbostadshus. Tydligen är 
det så att bostadsbyggarna till att börja med i allt större utsträckning får 
statliga lån utan att kommunerna förmedlar marken. Sedan stiger andelen 
statsbelåning på kommunförmedlad mark för att sedan återigen sjunka. 
Generellt sett har andelen flerbostadshus som byggts på kommunförmedlad 
med statliga lån inte ökat efter markvillkorets införande. 

Datamaterialet om utvecklingen i våra tre specialkommuner Stockholm, 
Uppsala och Umeå ger en liknande motsägelsefull bild. Tabell 6.2 visar hur 
de tre kommunernas svar på frågan "Har markvillkoret enligt kommunens 
mening medfört att statsbelånade bostäder i högre grad än tidigare byggts på 
kommunförmedlad mark?" fördelade sig. Frågan ingick i Bostadsstyrelsens 
enkät 1981. 
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Figur 6.3 Andel av det statligt finansierade byggandet av 
styckebyggda småhus som skett på kommun förmedlad mark 
 

 
n=antal kommuner 

Källa: Lindell, Mark- och konkurrensvillkoren, sid 76 

Tabell 6.2 Markvillkoret och kommunal förmedling av 
bostadsmark i Stockholm, Uppsala och Umeå 

Källa: Grundmaterialet t Bostadsstyrelsens enkät 1980, fråga 4 (BoS 1980) 
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Av enkätsvaren framgår att Uppsala och Umeå anser sig ha påverkats 
i sitt mark- och bostadspolitiska agerande av markvillkoret. 
Stockholms stad påstår sig däremot inte ha blivit påverkad. 

Enligt Umeå kommuns mening har markvillkoret medfört att stats-
belånade bostäder något mer än tidigare byggts på kommunförmedlad mark. 
Vad gäller flerfamiljshus och styckebyggda småhus föreligger ingen 
skillnad, inte heller beträffande gruppbyggda småhus inom sanerings-
områden. Den enda ökningen gäller gruppbyggda småhus utanför 
saneringsområden. 

1 svaret på en annan fråga i enkäten (nr 15) påstås emellertid att 
någon omfattande skillnad inte kunnat konstateras efter villkorens 
införande. "Redan före villkorens tillkomst planerades 90 % av bo-
stadsbebyggelsen på av kommunen försåld mark," står det i svaret. 
Tydligen var kommunal markförmedling en redan etablerad politik i 
Umeå varför markvillkoret endast skulle kunna inverka på marginalen. 

Även enligt Uppsala kommuns mening har det nya kravet medfört att 
statsbelånade projekt i något högre grad än tidigare byggts på 
kommunförmedlad mark. Detta gäller samtliga hustyper i exploate-
ringsområden, dvs inte bara flerbostadshus och gruppbyggda småhus 
utan även styckebyggda småhus. 1 saneringsområden har markvillkoret 
däremot inte haft någon inverkan i Uppsala. 

Länsbostadsnämnden i Uppsala län hade däremot en mer reserverad 
syn på markvillkorets effekter. Villkoret hade inte fått det genomslag, 
som riksdag och regering hade hoppats på. Det finns tyvärr, fortsätter 
länsbostadsnämnden beklagande, inget starkare dogmatiskt eller 
principiellt motstånd mot egenregibyggen hos kommunerna, och 
därför söker de kringgå markvillkoret på olika sätt. 

Samtidigt anför länsbostadsnämnden att egenregiprojekten minskar och 
att kommunerna trots allt utnyttjar markvillkoret i syfte att dirigera 
utvecklingen i önskad riktning (BoS 1980). 

Samtliga hittills redovisade undersökningar visar i varje fall en sak tydligt: 
den kommunala markförmedlingen har inte ökat på något dramatiskt sätt 
efter markvillkorets införande. I övrigt är de utsikter över den kommunala 
markförmedlingens utveckling som ges i dessa studier ganska otydliga och 
inbördes motstridiga. Vissa data tyder på en liten ökning, andra på en 
minskning. Betydande osäkerheter råder om datamaterialets vederhäftighet. 

För att få en skarpare bild måste vi vända oss till andra källor och 
undersökningar. 

Lyckligtvis föreligger en studie, som baserar sig på ordentligt sta-
tistiskt material och som ställer utvecklingen i skarp belysning. Till 
yttermera visso redovisar denna studie utvecklingen under en mycket 
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längre tid än de undersökningar som hittills presenterats. Jag syftar 
på den utvärdering av markvillkoret, som Boverket genomförde 1990 
på riksdagens uppdrag (Bo 1991). Av Boverkets undersökning 
framgår klart och tydligt, att kommunerna förmedlar mindre mark på 
nyåret 1990 än 1972, strax innan markvillkoret infördes. 

Andelen lägenheter på kommunförmedlad mark i hela riket var 
mindre 1990 än 1972 innan markvillkoret infördes. Den kommunala 
markförmedlingen har alltså gått ner, inte upp som det vore rimligt 
att förvänta sig. Resultaten för flerbostadshus redovisas i figur 6.4. 

Figur 6.4 Andel lägenheter i flerbostadshus på kommunförmedlad 
mark 

 
 
År 1990 var andelen flerbostadsbyggande på kommunförmedlad mark 
av det totala flerbostadsbyggandet lika stort som när markvillkoret 
infördes. Andelen var ca 75 % i båda fallen. Ser vi däremot till 
genomsnitt finns en tendens att markförmedlingen minskar. Åren 
1972-78 låg den i genomsnitt på 80%, åren 1984-1990 på 75 %. 
Figuren visar också att kommunförmedlingen steg i samband med att 
markvillkoret infördes 1974 och nådde en topp på nästan 85 % 1977. 
Därefter har den gått ner till under 70 % 1987 för att därefter åter stiga 
något. 

Även för gruppbyggda småhus har enligt Boverkets utvärdering 
kommunförmedlingen genomsnittligt sjunkit, inte stigit som vi skulle 
förvänta oss. Utvecklingen redovisas i Figur 6.5. 
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Figur 6.5 Kommunförmedlingens roll vad gäller gruppbyggda 
småhus 

 
Källa: Boverket, Studie av markvillkoret och dess tillämpning, sid 5-8 (Bo 1991) 

Av det totala antalet gruppbyggda småhus i landet byggdes under åren 1972-
78 ungefär 75-80 procent på kommunförmedlad mark. Under perioden 
1984-90 låg den genomsnittliga nivån något lägre eller ner mot 70 procent. 
Sedan 1985 har emellertid tendensen varit ökande. 1990 ligger emellertid 
andelen grupphus som byggs på kom-munförmedlad mark under nivån från 
åren närmast före markvillkorets införande (Bo 1991:5-8). 

Sammanfattningsvis visar Boverkets långa statistiska tidsserie att det i 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet är en mindre andel 
bostadslägenheter som byggs på kommunförmedlad mark än vid mitten av 
1970-talet strax före och efter markvillkorets införande. Nedgången är tydlig 
även om den inte är dramatisk. Resultatet har alltså blivit motsatt det man 
kunde förvänta sig. Vi kallar detta ironin med den kommunala 
markförmedlingen. 

Boverket redovisar inga siffror för enskilda kommuner. En viss 
uppfattning om kommunala markfördelningens omfattning samt om 
variationerna mellan kommunerna kan erhållas från en uppställning i Tom 
Millers studie för konkurrenskommittén, som redovisas i tabell 6.3. 

Den kommunala markförmedlingen för bostadsbyggande varierade bland 
Millers kommuner mellan 90 procent i Sollentuna och Vetlanda och 33 
procent i Bollnäs. Det är slående hur omfattande den kommunala 
markförmedlingen var vid 1990-talets början i de 
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Tabell 6.3 Bostadsbyggande på kommunförmedlad mark i 20 kom-
muner (1991-93) 

Kommun Bostadsbyggande på kommun-  
förmedlad mark, 

Sollentuna 90 
Vetlanda 90 
Linköping 80 
Tingsryd 80 
Västerås 70-80 
Tyresö 70-80 
Kiruna 75 
Malmö 75 
Eskilstuna 75 
Helsingborg 75 
Vindeln 75 
Stenungsund 70-75 
Sandviken 50-75 
Strängnäs 70 
Göteborg 60-70 
Burlöv 60 
Salem 50 
Surahammar 50 
Leksand 40 
Bollnäs 33 

Källa: Tom Miller, Markvillkoret och kommunal markpolitik, sid 18 

större tätorterna, 70 procent eller mer. Eftersom jag nyss konstaterat att 
andelen bostadsbyggande på kommunförmedlad mark sjunkit, inte 
dramatiskt men en smula, mellan 70-talets början och 1990 trots 
förväntningar om motsatsen – markvillkorets historiska ironi – måste 
kommunförmedlingen redan i utgångsläget ha varit mycket hög i de större 
kommunerna. 

I kapitel ett diskuterades det fenomen i statliga styrsammanhang som 
fångas i begreppen kontrafinalitet, perversa effekter och historiens ironi. 
Reformer kan ge upphov till andra resultat inom målområdet än vad deras 
tillskyndare från början avsåg. Det finns en ironi med markvillkoret. Bästa 
tillgängliga statistiska data visar ju att den kommunala markförmedlingen till 
bostadsbyggandet genomsnittligt utvecklats i en riktning rakt motsatt den 
som markvillkorets förespråkare sade sig eftersträva när den nya 
styranordningen infördes. I 
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och för sig var andelen bostadsbyggande på kommunförmedlad mark 
hög redan innan markvillkoret infördes. Vad som hänt är därför att 
denna höga andel inte blivit högre utan något lägre. 

Kontrafinaliteter, perversa effekter och historiska ironier är viktiga 
undersökningsobjekt för studiet av offentlig politik och förvaltning. 
Särskilt betydelsefull är frågan varför historiska ironier uppstår. Är 
det programmet självt som frambringar ironiska resultat? Eller är det 
faktorer utanför programmet som leder till kontrafinaliteter? Är det 
exempelvis andra statliga styrsignaler som gjort att andelen 
kommunförmedlad mark sjunkit i stället för stigit? Kan ironin vara 
skenbar? 

På denna punkt i framställningen finns det anledning att återan-
knyta till den genomförandeteori som presenterades i första kapitlet 
och som i komprimerad form framställdes i figur 1.2. I den fortsatta 
skall jag först granska om det kan ha varit programmets omgivning, 
andra program eller programmets genomförande som gett upphov till 
markvillkorets historiska ironi. 

6.2 Omgivningen: det totala bostadsbyggandet har 
gått ner 

Att andelen nybyggda bostäder på kommunförmedlad mark omkring 1985-
1990 är mindre än i början av 1970-talet är väl inte så underligt, kanske 
någon invänder. Bostadsbyggandet har ju gått ner under perioden. Självklart 
förmedlar kommunerna mindre mark eftersom hela verksamheten krympt. 
Förklaringen skulle alltså vara omgivningsorienterad. Det skulle röra sig om 
en förändring inom det avsedda målområdet (E2 i figur 1.2 ovan). 

Denna förklaring fångar emellertid inte poängen. Det är nämligen inte det 
totala antalet fall av kommunförmedlad mark jag räknar med när jag hävdar 
att det skett en nedgång. Jag menar att det är andelen bostadsbyggande på 
kommunförmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet som gått ner. 
Att det totala bostadsbyggandet gått ner kan således inte förklara att andelen 
bostadsbyggande på kommunförmedlad mark gått ner. 

6.3 Det glesa villabyggandet har ökat 
Då måste förklaringen vara att det glesa villabyggandet har ökat relativt 
gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Glesa villor – styckebyggda 
småhus, låntagarbyggda egnahem, de administrativa beteckningarna är 
flera och främmande för vardagsspråket – byggs utanför 
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detaljplanelagt område, där kommunen aldrig haft ambitioner att driva 
någon aktiv markpolitik (Wikner intervju 512 92). De produceras en och 
en och uppförs inte med tanke på försäljning utan byggs av den som tänker 
bo i huset. Även i detta fall skulle det röra sig om en förändring inom det 
avsedda målområdet (E2 i figur 1.2 ovan). 

Men inte heller denna förklaring håller, ty styckebyggda småhus finns 
inte med i de statistikserier från Boverket, som nyss redovisats. Den ironi 
som skall förklaras är att andelen bostadsbyggande exklusive styckebyggda 
småhus på kommunförmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet 
exklusive styckebyggda småhus har gått ner, mot intentionerna bakom 
markvillkoret. 

6.4 Genomförandet: frifinansierat bostadsbyg-
gande har minskat 

En annan förklaring till ironin skulle kunna vara kringgående beteende 
från adressaternas sida. Programmets adressater – byggherrarna – har 
slutat låna statligt. Det har ju aldrig varit tvungna att finansiera sitt 
bostadsbyggande med statliga lån. De har naturligtvis kunnat ta emot de 
fördelaktiga statliga lånen och foga sig i de krav som förknippas med dem, 
fr.a. allt då villkoret att marken måste ha förmedlats av kommunen. Men 
de har också kunnat avstå från de statliga lånen och bygga med ekonomiskt 
bistånd ur andra källor. Det skulle alltså röra sig om en 
genomförandefaktor i vår implementeringsteori, närmare bestämt vissa 
berörda aktörers ovilja att utnyttja programmet (C3 i figur 1.2). 

Ekonomiska styrsystem kännetecknas ju av frånvaro av tvång visavi 
det handlande som skall påverkas. När det gäller negativa ekonomiska 
styrmedel som skatter och avgifter kan adressaterna, om det lyster dem, 
trots allt vidta de åtgärder som det offentliga vill få dem att avstå från, 
men måste i så fall betala ett högre pris. I fallet positiva ekonomiska 
styrmedel har adressaterna möjligheten att inte handla på det sätt det 
offentliga vill stimulera dem till att göra. De kan låta bli att vidta den 
styrda åtgärden men till priset av att gå miste om en materiell 
resursvinst. Eller så kan de vidta åtgärden utan att utnyttja det 
ekonomiska stödet för att slippa uppfylla de krav som är förknippade 
med programmet. Den enskilde adressaten är alltså i princip fri att delta 
eller inte delta i det ekonomiska styrprogrammet. 

I det här aktuella fallet skulle vi kunna tänka oss att det statliga 
bostadslånesystemet genom markvillkoret upplevdes som så ofördelaktigt att 
byggherrarna helt enkelt inte ville utnyttja det. I stället för 
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att sälja ut sin mark till kommunerna eller till någon annan intressent 
valde byggherrarna att kringgå markvillkoret och ordna finansieringen 
via enskilda kanaler. 

Vi kan också tänka oss ett principiellt, antisocialistiskt motiv för 
kringgående beteende. Byggherrarna har inte velat använda sig av 
lånesystemet därför att de då funnit sig i att ett led i byggprocessen, 
markförmedlingen, socialiserats. Avståndstagande från det statliga 
lånesystemet skulle kunna tolkas som en principiell politisk protest mot 
socialism och för marknadsekonomi. 

Hypotesen om en ökning av det s.k. frifinansierade bostadsbyg-
gandet håller emellertid inte måttet. För riket som helhet är tendensen 
helt klar. Den officiella statistiken visar att det statligt finansierade 
bostadsbyggandet har ökat, rentav ökat dramatiskt. Utveck-
lingstendensen framgår av figur 6.6. 

Figur 6.6 Färdigställda lägenheter med statliga lån 1960-1990 

 
Källa: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1992, sid SS 

Både vad gäller flerbostadshus och i ännu högre grad småhus har det statliga 
bostadslånesystemet stärkt sin ställning på bostadsmarknaden, relativt 
finansiering på den öppna marknaden. Ingenting tyder på att byggherrarna 
undvikit det statliga bostadslånesystemet på grund av markvillkoret. 

Teoretiskt sett skulle alltså byggherrarna ha kunnat kringgå mark-
villkoret genom att bebygga sin egen mark utan statliga lån. I praktiken 
skulle emellertid denna utväg ha inneburit oöverkomliga fördyringar, 
som inte kunnat kompenseras genom ökade intäkter. Den som inte lyfte 
statliga lån, fick inga statliga räntebidrag. Utan statliga 
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räntebidrag skulle kostnaden bli för hög i förhållande till den hyra man 
kunde ta ut under gällande regelsystem, som utgick från 
bruksvärdeprincipen enligt vilken allmännyttans hyresnivå – beräknad 
utifrån statliga subventioner och självkostnadsprincipen – skulle vara 
vägledande för hyresnivån även i det övriga bostadsbeståndet. Detta 
har gjort att det statliga lånesystemet stärkt sin ställning på 
bostadsmarknaden. Att andelen bostadsbyggande på kommunalt 
förmedlad mark är lägre mot periodens slut än i början kan alltså inte 
förklaras av att byggherrarna helt undvikit det statliga bostads-
lånesystemet. Det är inget medvetet kalkylerat kringgående av det 
statliga bostadsfinansieringsystemet, som förklarar varför andelen 
kommunalt förmedlad mark sjunkit under den tid markvillkoret fun-
nits. Orsaken till att kommunförmedlingen av bostadsmarken gått ner 
måste bero på annat än byggherrarnas vilja att kringgå det statliga 
bostadslånesystemet. 

6.5 Kommunerna som genomförare 
I min allmänna teoriram över faktorer som kan förklara den statliga 
politikens resultat har jag under rubriken "Genomförandet" tagit upp 
punkter om berörda genomförares förståelse, förmåga och vilja att 
verkställa programmet. I svensk offentlig politik har staten överlåtit 
betydande maktbefogenheter på kommunerna. Kommunen har dels haft 
lagstadgad rätt att "själv vårda sina angelägenheter" (SFS 1977:179 1 
kap 4 5), dels haft möjlighet att genomföra statliga åtgärder och 
intentioner med visst svängrum. Vid ett flertal tillfällen har påpekats 
att den statliga styrningen på markområdet varit fakultativ i 
bemärkelsen, att kommunerna fått använda sig av styrmedlen om de så 
önskat. Låt mig nu undersöka om det är kommunernas egna brister i 
några av dessa avseenden, som kan ha inverkat på förhållandet att de 
inte levt upp till markvillkoret och i ökad utsträckning förmedlat 
bostadsmarken. De tre faktorerna skulle kunna ges följande mer 
specifika formulering: 
1. kommunerna har inte vetat exakt vad de skall genomföra, ty de har 

inte känt till att markvillkoret finns eller varit okunniga om dess 
närmare innebörd (förståelse); 

2. kommunerna har inte kunnat tillämpa markvillkoret på grund av 
resursknapphet (förmåga); 

3. kommunerna har inte velat tillämpa markvillkoret av bl.a. ideologiska 
motiv (vilja). 

Den första punkten, kommunernas förståelse eller kunskap, skulle i sin 
tur kunna bero på programmets utformning (131 i figur 1.2). Som jag 
tidigare framhållit har markvillkoret varit mycket tekniskt kom-  
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plicerat. Dessutom har det ideligen förändrats. Sammantaget skulle detta 
ha kunnat leda till att kommunerna inte känt till ordalydelsen för dagen. 

Den tredje punkten, kommunernas vilja, skulle i sin tur kunna påverkas 
av att markvillkoret inte infördes under total politisk enighet på riksnivån. 
Det har även i fortsättningen varit politiskt omstritt, en söndring som med 
tiden tilltagit (A2). Detta i kombination med lokal partipolitisk situation 
skulle kunna göra en del kommuner ovilliga att tillämpa markvillkoret. 

Frågan är hur en sådan ovillighet skulle komma till uttryck. Om 
byggherren önskat låna statligt, så har kommunen i princip varit förpliktad 
att avslå, såvida inte byggandet tänktes ske på mark som förmedlats av 
kommunen. Att demonstrera sin vilja genom att ändå tillstyrka har varit 
lagbrott. Naturligtvis har kommunen kunnat begära dispens men fram till 
1983 kunde en sådan begäran stoppas av länsbostadsnämnden, om s.k. starka 
skäl inte förelåg. 

Är förklaringen till att andelen kommunförmedlad mark har gått ner att 
kommunerna fallerat i något av dessa tre avseenden? 

6.6 Kommunerna känner till styrningen 
Trots det enkla och träffande namnet utgjorde markvillkoret ett snårigt, för 
lekmannen svårgenomträngligt buskage av huvudregler, undantag, 
dispensmöjligheter och övergångsbestämmelser. Till yttermera visso 
ändrades bestämmelserna ideligen. Under de första borgerliga 
regeringsåren genomfördes tekniska förändringar. Den andra 
trepartiregeringen inledde en stegvis urholkning. 1981 undantogs 
saneringsområden helt. För styckebyggda småhus upphävdes villkoret 
temporärt. Ett år senare förlängdes detta provisoriska upphävande. När 
socialdemokraterna åter tågade in i kanslihuset infördes markvillkoret ånyo 
i saneringsområden, men samtidigt utökades dispensmöjligheterna. Det 
temporära undantaget för styckebyggda småhus förlängdes till 
budgetårsskiftet 1985. Senare prolongerades det temporära undantaget till 
1987, därefter till 1989, och slutligen till 1990. 

Bestämmelsens inneboende snårighet och de ständiga förändringarna 
fram och tillbaka skulle kunna skapa implementeringsproblem ute i 
kommunerna. Kommunerna kan ha haft svårt att rent kunskapsmässigt hänga 
med i svängarna. De har kanske inte kunnat implementera markvillkoret helt 
enkelt därför att de inte känt till den exakta ordalydelsen för dagen. 

Det finns emellertid ingenting som tyder på att bestämmelserna inte 
implementerats på grund av okunnighet. Varken Boverkets, kon-
kurrenskommittén, Lindells eller Bostadsstyrelsens undersökningar 
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ger upphov till någon tveksamhet på denna punkt. På såväl politisk som 
administrativ nivå i kommunerna har man varit väl medveten om 
markvillkorets existens och insatta i dess innebörd. 

Mina egna data från de tre specialkommunerna stärker denna. 
slutsats. I Stockholm har exempelvis debatterna om fastighetskonto-
rets handläggning av markvillkorsärenden varit ingående. Även i 
Uppsala och Umeå känner man väl till att styrvillkoret existerar och 
är tillfreds med den information man fått. Ingen intervjuad har höjt 
på ögonbrynen och sett totalt frågande ut när vi nämnt markvillkoret. 

1 och för sig klagar en del över att det omfattande ändrandet i 
styrmedlet till följd av regimskiftena gjort tillämpningen mer kom-
plicerad (intervju Wikner, Ekström). Vissa kommuner har efterlyst 
riktlinjer för tillämpning av markvillkoret vid ombyggnader (Wärn 
1979:49, Norrköping). Men att kommunförmedlingen minskat beror 
inte på att kommunerna varit okunniga. Den kan för övrigt inte bero 
på okunnighet. Okunnighet skulle, ceteris paribus, kunna förklara 
varför markförmedlingen förblivit konstant. Men den kan inte ens i 
princip förklara varför den minskat. 

6.7 Partipolitik inverkar men förklarar inget 
Mycket beror på kommunernas vilja att driva 
en aktiv markpolitik, om regeringens förslag 
om ett kommunalt markvillkor för 
statsbelåning av byggandet skall slå igenom 
och bli till gagn för bostadskonsumenterna... 
Händelseutvecklingen i borgerligt styrda 
kommuner inger därvidlag inte stort hopp... 

Arbetet 23 oktober 1974 

Kommunernas vilja att använda sig av markvillkoret kan ha påverkat 
resultatet. Det är rimligt att tänka sig att socialistiska kommuner varit mer 
benägna för en aktiv markpolitik än borgerliga. Kommunernas 
viljeinriktning kan i sin tur ha influerats av att reformen varit politiskt 
omstridd på riksnivå. 

Bestämmelsen har ju som vi sett nästan ständigt varit partipolitiskt 
kontroversiell i riksdagen, trots att den inte infördes i blockpolitisk 
anda utan som ett resultat av en utskottskompromiss mellan 
socialdemokratin och mittenpartierna, vilken sedan också erhöll stöd 
av vpk. Moderaterna stod redan från början utanför samförståndet 
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och motionerade på våren 1975 ensamma om att den nya bestämmelsen 
borde avskaffas men röstades ner av fyrpartifronten. Under 
socialdemokratiskt motstånd upphävde de senare borgerliga rege-
ringarna villkoret helt i saneringsområden och temporärt för stycke-
byggda småhus även i exploateringsområden. När socialdemokraterna 
återtog regeringsmakten förstärktes villkoret 1983 trots samlat borgerligt 
motstånd. Samtidigt gick mitten ihop med socialistiska blocket och 
röstade ner moderata förslag att markvillkoret skulle avskaffas. På våren 
1987 sprack fyrpartifronten definitivt; mittenpartierna förenade sig med 
moderaterna bakom kravet på markvillkorets avskaffande. Från 1989 och 
framåt röstades de effektivt ner av en ny gruppering bestående av 
socialdemokrater, vpk-are och miljöpartister. På riksnivå har alltså de 
politiska motsättningarna kring markvillkoret blivit tydligare och 
tydligare under den undersökta perioden. 

En rimlig förmodan vore att eventuella politiska motsättningar i 
kommunerna påverkat implementeringen och att motsättningar på nationell 
nivå också haft lokal inverkan. Vi skulle kunna anta att kommuner med 
permanent moderat majoritet eller med borgerlig majoritet med starkt 
moderat inslag varit mindre benägna att tillämpa markvillkoret. Låt mig 
kasta fram hypotesen att permanent borgerliga kommuner eller kommuner 
med borgerlig majoritet – oavsett moderaternas styrka – varit mindre 
benägna att tillämpa markför-medlingskravet än kommuner med 
socialistiska majoriteter. 

Hypotesen får ett svagt indirekt stöd av Birger Wärn (1979:37), som 
påpekar att olikhet i användningen av lagar och bestämmelser inom 
saneringsverksamheten i viss utsträckning beror på den politiska viljan att 
styra saneringen. 

Även Lindells och Millers data ger ett svagt stöd för tesen att kommunens 
politiska inställning spelar en roll. "Det förefaller... som om det inom 
kommuner med socialistisk majoritet sker större andel statsfinansierat 
bostadsbyggande på kommunförmedlad mark än inom kommuner med 
borgerlig majoritet," skriver Lindell. Hon poängterar emellertid att 
materialet är bräckligt och slutsatsen osäker (Lindell 1989:58, Miller 
1991:25). 

Även i våra tre specialundersökta kommuner har det funnits politiska 
motsättningar kring markvillkoret. Dessa har emellertid inte lett till att 
kommunen förmedlat vid socialistisk majoritet och inte förmedlat vid 
borgerlig. Motsättningarna kan inte förklara varför andelen bostads-
byggande på kommunförmedlad mark sjunkit något. 

I Uppsala har kommunen haft borgerlig majoritet sedan den bildades fram 
till 1983, då socialistiska blocket tog över. Från och med 1986 vägde det 
jämnt mellan borgerliga och socialister men den ende 
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miljöpartisten utfäste sig att stödja de borgerliga. I valet 1989 blev 
det trots ett mandats borgerlig övervikt inget borgerligt styre, efter-
som de sex miljöpartisterna stödde socialistiska blocket. I intet fall 
har maktskiftena inneburit några som helst förändringar för mark-
villkorets vidkommande (intervju Wikner, Ekström). Inte heller i 
Umeå och Stockholm har politiska majoriteter spelat någon roll för 
frågan om kommunen skall förmedla marken eller inte. 

I och för sig är det ingenting konstigt med att partipolitisk 
inställning påverkar inställningen till en aktiv markpolitik. Den kan 
emellertid inte förklara varför den kommunala markförmedlingen till 
bostäder som fått statliga lån totalt sett gått ner i stället för upp. Det 
har nämligen inte skett någon markant förskjutning i exempelvis 
borgerlig riktning i kommunerna under den aktuella perioden. 
Visserligen blev de borgerliga generellt sett starkare i kommunerna 
under perioden 1976-1982 men under denna tid ökade faktiskt den 
kommunförmedlade marken något, vilket den inte borde ha gjort för 
att vår hypotes skulle vinna bekräftelse. Under perioden 1982 till 
1990 var det socialistiska blocket starkare men under denna tid sjönk 
den kommunala markförmedlingen något. Förskjutningar i parti-
politiska förhållanden i kommunerna kan inte förklara den ovan 
angivna utvecklingen. Tvärtom falsifieras denna tes tydligt av 
tillgängligt material. 

6.8 Kommunernas förmåga 
Förklaringen till att den kommunförmedlade andelen av bostads-
marken sjunkit skulle kunna bero på att kommunerna inte haft för-
måga att fullfölja intentionerna bakom markvillkoret. Resurser för 
exempelvis administration och markinköp har saknats. 

Det kan emellertid inte ha varit brist på erforderliga administrativa 
resurser i snäv mening som inverkat. Markvillkorsfrågor har handlagts 
av den befintliga organisationen för markfrågor. Den arbetsbelastning 
som markvillkoret medfört i förhållande till vanliga ansökningar om 
bostadslån har därvid i princip varit ringa. Om marken förmedlats av 
kommunen har handläggande tjänsteman kunnat sätta ett kryss i en 
ruta i bostadslåneansökan, om inte har hon fått lämna rutan tom. Den 
lilla ökning av arbetsbelastningen som detta medfört kan naturligtvis 
inte ha varit något hinder för att förmedla marken (Wikner intervju 
25/4 1985). 

Däremot skulle brist på ekonomiska resurser för markförvärv kunna 
vara en faktor att räkna med i sammanhanget. Kommunal 
markförmedling förutsätter ju att kommunen köper in mark, som se-
dan förmedlas till byggherrarna. Detta kräver ekonomiska resurser 
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som kommunerna kan ha haft svårt att skaffa fram. För att underlätta 
markförvärv fanns mellan åren 1968 till 1981 möjlighet för kommunerna att 
få statliga markförvärvslån. Frågan är om detta varit tillräckligt. 

Problemet togs upp i Lindells undersökning (1989:61f), som innehöll en 
fråga om brist på medel begränsat kommunernas anskaffning av mark. För 
de flesta kommuner – 88 procent av de tillfrågade – tycks detta inte ha varit 
fallet, skriver Lindell. Tolv procent av de tillfrågade kommunerna menade 
emellertid att knapphet på medel varit en begränsande faktor. Av dessa var 
det dock bara två procent, som gjorde gällande att markanskaffningen 
hämmats i hög grad. Vidare ansåg de flesta kommuner att det inte var 
särskilt angeläget att återinföra de statliga markfinansieringslånen. 

I ett avseende kan emellertid brist på resurser ha lagt hämsko på 
kommunernas förmedling av mark för bostadsbyggande. Tankegången kan 
illustreras med läget i Stockholm, Uppsala och Umeå. 

De styrande i Stockholm, Uppsala och Umeå har i decennier fört en 
aktiv markpolitik och upphandlat betydande arealer råmark för 
nybyggnad. Kommunledningarna har sett till att det finns markreserver, 
som kan garantera ett framtida nybyggande. Brist på pengar har således 
inte hindrat kommunerna från att förvärva råmark och förmedla till 
hugade bostadsbyggare. Kommunerna har förmedlat mark i stor skala 
innan markvillkoret infördes och markvillkoret har inte inneburit någon 
förändring alls i detta avseende. I Umeå exempelvis förmedlade 
kommunen 99 procent av marken i exploateringsområden redan på 1960-
talet och samma förmedlingsprocent kvarstår ännu 1992 (Renström 
intervju 20/3 1992). 

Men brist på medel kan ha påverkat markvillkorets tillämpning i ett annat 
avseende. Som vi skall se har nybyggandet i exploateringsområden gått ner 
avsevärt sedan 1974 medan nybyggandet i saneringsområden, dvs. rivning 
och uppförande av nya hus i äldre redan bebyggda stadsdelar, gått upp. 
Nybyggnadsfastigheterna i saneringsområden har ursprungligen nästan 
uteslutande varit privatägda. Kommunerna har naturligtvis köpt in hela 
saneringsfastigheter och förmedlat dem till hugade byggherrar, exempelvis 
de allmännyttiga och rikskooperativa bostadsföretagen. Men att köpa in 
samtliga saneringsobjekt skulle särskilt i huvudstaden kosta oerhörda 
belopp. Redan att förvärva marken men inte byggnaderna skulle bli ekono-
miskt betungande, eftersom tomtpriserna generellt varit mycket högre i 
bebyggda områden. Ackvisitioner av saneringsfastigheter i Stockholm 
skulle kräva oerhörda summor, ca 20 gånger mer per ytenhet än 
råmarksinköpen. Här har troligen det finansiella läget faktiskt spelat en viss 
roll. Det har varit ekonomiskt betungande för 
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vissa kommuner med äldre stadsbebyggelse att köpa upp alla sane-
ringsobjekt. 

En annan anledning som särskilt betonas i Umeå och Uppsala är att 
markförmedling ter sig onödig, opraktisk och krånglig. Byggentreprenörer 
som äger eller är på väg att köpa fastigheter i saneringsområden är faktiskt 
villiga att rätta sig efter kommunens intentioner utan att kommunen behöver 
traska den långa vägen över markförmedling. Kommunen kan nämligen få sin 
vilja igenom tack vare planmonopolet kombinerat med exploateringsavtal, 
förköpslagen, i någon liten grad expropriationsbestämmelserna samt 
produktionskostnadsprövningen enligt bostadsfinansieringsförordningen. 
Varför gå en krokig, tidsödande omväg över fastighetsinköp och mark-
förmedling, då man kan komma lika långt med hjälp av andra enklare 
styrinstrument? Markvillkoret har varit överflödigt, redundant. 

Därför har Uppsala, Stockholm, Umeå och många andra kommuner struntat 
i markförmedling i samband med rivning och uppförande av nya bostadshus. I 
stället har man valt att ge villkorad eller villkorslös dispens från markvillkoret 
i dessa fall (intervjuer Wikner, Elonson, Isacson, Renström). 

Av särskilt intresse är Umeå i detta sammanhang. Här har det i stort sett 
endast funnits tre byggherrar, nämligen Stiftelsen Bostaden, Riksbyggen och 
HSB. Kommunen och dessa byggherrar har sen länge utvecklat en 
bostadskultur, som bygger på ömsesidigt förtroende. Tillit (eng. trust) talar 
forskarna om. Grundvalen för detta har varit att kommunen förmedlat marken 
samt att kommunen har rätt att göra en totalkostnadsprövning enligt 
bostadsfinansieringsförordningen. Markvillkoret och markvillkorsprövningen 
har inte haft den ringaste betydelse. 

Härmed börjar vi närma oss något som i varje fall delvis kan förklara 
markvillkorets historiska ironi: varför andelen bostadsbyggande på 
kommunförmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet sjunkit något 
under den studerade tidsperioden i stället för stigit som intentionen var. 
Förskjutningen från nybyggnad på råmark till nybyggnad i gammal bebyggelse 
har med ironin att göra. Innan vi går in på frågan hur denna förskjutning 
inverkat på markvillkorets tillämpning skall vi ta upp den motsatta hypotesen 
nämligen att det är markvillkoret som drivit fram den ökade 
byggnadsverksamheten i saneringsområden. 

6.9 Sanering som kringgående beteende 
Förklaringen till varför andelen kommunförmedlad mark till bostads-
byggande med statliga lån sjunkit något i stället för stigit hänger alltså i varje 
fall delvis ihop med att bostadsbyggandet förskjutits i riktning 
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mot nybyggnad i saneringsområden. Här är det svårare för kommunerna att 
gå in, köpa upp mark och förmedla till byggherrar. Därför har man valt att ge 
dispens. 

Vi skulle emellertid kunna vända på resonemanget och fråga oss om inte 
denna förskjutning av bostadsbyggandet från att rulla ut nya förorter på 
hittills obebyggd mark till att riva och bygga nytt i gamla stadskärnor, är 
en oavsiktlig konsekvens av markvillkoret. Hypotesen skulle kunna vara 
att en viktig kategori av byggherrar, nämligen byggfirmorna, drivit fram en 
utveckling mot sanering i akt och mening att undgå markvillkorets krav på 
kommunal markförmedling. Byggentreprenörer har naturligtvis insett att 
det skulle bli svårt i framtiden att få statliga lån för att bygga bostäder på 
egen mark i exploateringsområden. Men i saneringsområden skulle det bli 
lättare eftersom dispensreglerna redan från början var lindrigare. En tid 
gällde för övrigt markvillkoret inte alls i saneringsområden. Denna insikt 
kan ha gjort att byggfirmorna styrt över bostadsbyggandet mot nybyggnad 
i saneringsområden. Det skulle i så fall röra sig om ett kringgående 
beteende från deras sida. För att anknyta till vår generella teoriram skulle 
det på nytt vara en förändring inom programmets målområde (E2), som 
eventuellt drivits fram av en viss kategori byggherrars ovilja att utnyttja det 
nya programmet (C3). Är det denna mekanism som förklarar 
markvillkorets historiska ironi? 

Hypotesen om byggherrars kringgående beteende har inte upp-
märksammats i tidigare undersökningar. Varken Benton, Lindell eller 
Hansson tar upp den. Den berörs heller inte i den nationella 
bostadsmyndighetens utvärderingar (BoS 1980). Ingenting talar heller för att 
förskjutningen mot saneringsbyggande skulle kunna vara en form av 
kringgående beteende. Tendensen mot ökat bostadsbyggande i sanerings-
områden startade i viss mån redan innan markvillkoret infördes. Det får väl 
också anses naturligt att det kommer en period av ombyggnad och nybyggnad 
i äldre bebyggelseområden efter den era av våldsamt nybyggande på råmark 
som miljonprogrammet och dess föregångare innebar. 

Slutsatsen är således, att det inte kan vara markvillkoret som drivit 
byggentreprenörer i deras egenskap av byggherrar att gå över från 
bostadsbyggande på råmark till bostadsbyggande i gammal, "saneringsmogen" 
tätbebyggelse, vilket i sin tur delvis medfört att markvillkoret inte lett till ökad 
kommunal förmedling av bostadsmarken. 
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6.10 Tendensen att bygga nytt i saneringsområden 
förklarar varför bostadsbyggande på 
kommun-förmedlad mark sjunkit 

Bostadsbyggandets struktur har utan tvivel kraftigt förändrats under den 
period markvillkoret funnits till. En allt större del av bostäderna har 
kommit att byggas i saneringsområden, där marken till största delen varit 
privatägd. Utan att bryta mot de nationella reglerna för markvillkoret har 
kommunerna där kunnat tillstyrka statliga bostadslån även om lånsökande 
byggherrar ägt marken. Genom att sane-ringsbyggandet allmänt sett stigit 
så skulle detta kunna slå igenom i statistiken och utgöra i varje fall en 
delförklaring till varför kommunerna i något mindre utsträckning 
förmedlat marken till bostadsbyggande med statliga lån. 

Låt oss resonera kring ett fiktivt räkneexempel. Ponera att nybyggandet 
på råmark år 1970 uppgick till 70 %, nybyggandet på saneringsmark till 
30 % och att kommunen förmedlade 50 % av marken till nybyggandet på 
råmark men ingenting vad gäller nybyggandet på saneringsmark. Ponera 
vidare att saneringsbyggandet sedan steg till 70 % av det totala antalet 
bostadslägenheter, medan råmarksbyggandet sjönk till 30 %, men att 
kommunen nu förmedlade 100 % av marken i exploateringsområden 
samtidigt som den fortfarande inte förmedlade någon mark i 
saneringsområden. Av räkneexemplet framgår att andelen 
kommunförmedlad mark totalt sett sjunkit mellan de två tidpunkterna – 
från 35 till 30 procent – men att detta inte beror på att kommunen för en 
mer passiv markpolitik än förr. Visserligen är kommunen lika passiv som 
förr vad gäller saneringsobjekt. Vad gäller nybyggnad i 
exploateringsområden har det emellertid skett en kraftig aktivering, men 
eftersom andelen nybyggnad i exploateringsområden av det totala 
bostadsbyggandet sjunkit så kraftigt under perioden, så slår den kraftiga 
aktiveringen inte igenom i totalsiffrorna. 

Är det denna utveckling, som förklarar ironin med den kommunala 
markförmedlingen? Svaret är åtminstone delvis ja. Den sjunkande eller 
stagnerande andelen kommunförmedlad mark för bostadsbebyggelse hänger 
samman med förskjutningen av bostadsbyggandet från exploaterings- till 
saneringsområden. 

I figur 6.7 återges Boverkets diagram över samma utveckling uppdelad 
på sanerings- och exploateringsområden. 

Inom saneringsområden ökade andelen lägenheter i flerbostadshus på 
kommunförmedlad mark från 30-40 procent vid markvillkorets införande till 
ca 70 procent 1977, en nivå som i stort sett fort-  
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Figur 6.7 Andel lägenheter på kommun förmedlad mark inom sanerings- 
respektive exploateringsområden 

 

Källa: Boverket, Studie av markvillkoret och dess tillämpning, sid 5-8 (Bo 1991) 

farande gällde vid 1990-talets början. Inom exploateringsområden har 
andelen legat tämligen konstant på 90 procent under perioden 1972-1977 för 
att år 1978 öka till hela 99 procent. Aren 1984-87 sjönk andelen från en nivå 
över 95 procent till strax över 70 procent för att därefter återigen öka till 90 
procent. 

6.11 Dispens: undantaget som blir regel 
Huvudtanken bakom markvillkoret har varit att kommunen måste ha 
förmedlat marken till den som ämnar bygga bostäder med statliga 
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lån. Markförmedling har varit den stora utkörsport, som anvisats 
kommunerna. Men ända från begynnelsen var markvillkoret tänkt att fungera 
enligt devisen "ingen regel utan undantag". Den praktiska innebörden av 
markvillkorets huvudregel "anges närmast genom undantagsreglerna", 
betonade riksdagsutskottet redan när det tillstyrkte att markvillkoret skulle 
införas (CU 1974:36:29). Som en nödåtgärd medgav faktiskt 
bostadsfinansieringsförordningen redan från början, att den lånsökande 
kunde få statliga bostadslån även om marken inte förmedlats av kommunen. 
Fall kunde tänkas där en tillämpning av markvillkoret skulle "innebära 
olägenheter från allmän synpunkt" varvid dispens borde kunna beviljas, 
skrev regeringen i propositionen. Ingenstans vare sig i förarbeten eller 
annorstädes gavs någon annan vägledning än frasen "innebära olägenheter 
från allmän synpunkt" (P 1974:150:382). 

I kapitel två och tre har vi visat att dispensreglerna förändrats över tid och 
att utvecklingen konsekvent gått i mildrande riktning. Fyra uppsättningar 
regler har varit i kraft, även om vi bortser från att markvillkoret var upphävt 
i saneringsområden 1981-83. En översikt över utvecklingen fram till 
markvillkorets upphävande ges i figur 6.8. 

Figur 6.8 Uppluckringen av reglerna för dispens från markvillkoret 
 

Omfattning Tidsperiod Villkor Beslutsmyndighet 

Expl.områden 1/1 1975-30/6 1978 Kommun ansökt; starka skäl "Kungl. Maj:t" 
San. områden 1/1 1975-30/6 1978 Kommun tillstyrkt "Kungl. Maj:t" 

ExpLområden 1/7 1978-30/6 1983 Kommun ansökt; starka skäl Bostadsstyrelsen 
San. områden 1/7 1978-30/6 1983 Kommun tillstyrkt Länsbostadsnämnder 

ExpLområden 1/7 1981-30/6 1983 Kommun ansökt; starka skäl Länsbostadsnämnder 
San.områden 1/7 1981-30/6 1983 Markvillk. upphävt   

Expl.områden 1/7 1983-31/12 1991 Kommun tillstyrkt Länsbostadsnämnder 
San.områden 1/7 1983-31/12 1991 Kommun tillstyrkt Länsbostadsnämnder  
Källa: Riksdagstrycket och Svensk Författningssamling 

I saneringsområden har villkoren för dispens alltid varit mildare än i 
exploateringsområden. Om kommunen tillstyrkt har dispens beviljats. Detta 
måste tolkas så att byggherren kunnat ansöka om dispens och att avgörandet 
i realiteten legat i den enskilda kommunens händer, även om det formella 
beslutet om befrielse skulle tas i begyn-  
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nelsen av regeringen, efter den 1 juli 1978 av länsbostadsnämnden. I 
exploateringsområden krävdes ända fram till den 1 juli 1983 att 
kommunen ansökt samt att det förelåg starka skäl. Dessa skäl 
prövades till att börja med av Kungl. Maj:t, senare av 
Bostadsstyrelsen och från den 1 juli 1981 av länsbostadsnämnden. 
Formuleringarna om kommunens ansökan måste tolkas så att 
byggherren inte kunde ansöka. Initiativet måste komma från 
kommunen. De starka skälen tyder på att det formella avgörandet låg 
på högre nivå än den kommunala. 

Från den 1 juli 1983 togs på socialdemokraternas initiativ de starka 
skälen bort som villkor. Formellt kan denna förändring synas 
oansenlig. I realiteten har den troligen haft avsevärd betydelse. Från 
detta datum har det nämligen enligt regelboken både i exploaterings-
och saneringsområden räckt att kommunen tillstyrkt, dvs. kommunen 
har i praktiken själv kunnat bestämma om dispens skall beviljas eller 
inte. 

Efter 1983 har markvillkoret varit ett sofistikerat styrmedel, kän-
netecknat av dubbel frivillighet. Det har stått byggherrarna fritt att 
underkasta sig markvillkoret genom att ansöka om statliga bostadslån 
eller undvika markvillkoret genom att finansiera sitt byggande på den 
öppna lånemarknaden. Det har också stått kommunerna fritt att ge 
lånsökande byggherrar dispens från markvillkoret och tillstyrka 
statliga lån trots att kommunen inte förmedlat marken eller tillämpa 
det enligt huvudfallet och avslå lån om kommunen inte förmedlat 
marken. Friheten för byggherrarna har funnits ända från början, medan 
friheten för kommunerna först gällde enbart saneringsområden men 1 
juli 1983 utvidgades även till exploateringsområden. Från detta datum 
blev markvillkoret fullt ut ett fakultativt styrmedel för kommunerna. 

Efter 1983 har staten i princip inte ställt några andra substansvill-
kor för dispens än att den kunde beviljas i fall då markvillkoret skulle 
"innebära olägenheter från allmän synpunkt". Däremot har 
kommunerna kunnat ställa upp egna villkor. 

Dispensförfarandet skulle i princip kunna ske på två sätt. Kommunerna 
skulle kunna lämna dispens automatiskt och utan att själva ställa upp 
några speciella villkor. Detta benämnes här ovillkorlig dispensgivning. 

Men kommunerna skulle också kunna fatta dispensbeslut efter 
prövning utifrån vissa villkor, som de själva ställt upp. Detta kallas här 
villkorlig dispensgivning. Man skulle därvid antingen kunna ställa krav 
från fall till fall eller bygga dispensprövningen på generella riktlinjer 
som antagits av kommunen. Villkorlig dispensgivning innebär försök 
till aktiv kommunal styrning. Om en kommun för en 
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villkorlig dispenspolitik, skulle markvillkoret kunna få effekter, inte 
genom att kommunen förmedlar marken, utan genom att den låter bli. 

Båda fallen av dispensgivning är implementeringsteoretiskt intressanta. I 
bägge situationerna är det i praktiken kommunen själv som har det 
bestämmande inflytandet över den statliga politikens utfall. Kommunerna 
anpassar efter eget huvud den statliga politiken till lokala förhållanden. 

Särskilt intressant är den villkorliga dispensgivningspolitiken i 
kommunerna. Att kommunerna själva skulle kunna utforma en villkorlig 
dispensgivning förutsågs redan i riksdagsbeslutet 1974. Låt mig än en gång 
citera den skrivning som socialdemokrater och mittenpartister fylkade sig 
kring i civilutskottet (jfr sid. 100 ff): 

Departementschefen uttalar ... i fråga om tillämpningen av Kungl. Maj:ts 
rätt att medge undantag från markvillkoret, att i saneringsfallen torde 
tillräckliga skäl för undantag i allmänhet föreligga om kommun ansökt om 
eller tillstyrkt undantag. 1 anslutning till vad som anförts i [centerns 
partimotion] bör detta uttalande strykas under. Med detta understrykande 
torde de farhågor som yppats bl.a. i [folkpartiets partimotion] för att 
saneringsverksamheten skulle avstanna på grund av bristande resurser hos 
kommunerna när det gäller att initiera och genomföra sanering anses 
undanröjda. Kommunerna kommer att kunna uppställa önskade villkor för 
främjande och genomförande av en saneringsplanering utan förvärv av 
mark med eller utan byggnad. 

Som vi ser öppnar den sista meningen möjligheten för kommunerna att 
styra utvecklingen i saneringsområden, inte genom att köpa och 
förmedla mark utan genom att själva ställa upp egna villkor för att lämna 
dispenser från markvillkoret till byggherrar. En förstoring av denna 
reservutgång för kommunerna var formellt sett det pris so-
cialdemokraterna fick betala för att mitten skulle gå med på att införa 
markvillkoret (CU 1974:36:27-30,62f,72-77). Å andra sidan gav 
möjligen socialdemokraterna gärna denna frihet till kommunerna utifrån 
föreställningen att politik är det möjligas konst. Kraven fick inte vara 
så drakoniska och stelbenta att bostadsbyggandet hämmades samtidigt 
som kommunerna borde ges flexibla instrument att åstadkomma det 
bästa möjliga utifrån en reformistisk ideologi. 

Denna möjlighet till kommunal styrning genom dispensgivning via av 
kommunen själv uppställda villkor underströks också uttryckligen av 
socialdemokraterna när de från 1 juli 1983 återinförde 
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markvillkoret i saneringsområden. Deras beslut att från 1 juli 1983 låta 
dispensreglerna i exploateringsområden bli identiska med dem i 
saneringsområden var också enligt min tolkning ett fullt medvetet 
accepterande av strategin kommunal styrning genom villkorlig 
dispensgivning (se sid. 413 ff). 

Frågan om kommunernas styrning genom villkorlig dispensgiv-
ning har berörts i flera tidigare studier av markvillkoret. Enligt 
Bostadsstyrelsens första enkätutvärdering (1981a:18) hade ungefär en 
fjärdedel av de kommuner som svarade – 12 av 52 – formulerat egna 
villkor för att tillstyrka dispens från markvillkoret inom sanerings-
områden. Detta resultat från 1980 bekräftas i senare studier, senast i 
Millers med data från 1990. 

Låt oss emellertid ta studierna i turordning. Benton (1988a:7:11ff; 
1988b:6-20,6-30,6-38f) konstaterar i sitt avsnitt om dispenser att de 
större kommunerna i västra Skåne konsekvent ger dispens i sanerings-
områden. Typfallet är Malmö. Enligt Benton kan detta förklaras 
ekonomiskt. Markpriset i saneringsområden är omkring 20 gånger högre 
än priset på råmark. Kostnaderna är så avskräckande, att kommunerna 
försöker finna andra vägar till inflytande över bostadsbyggandet än via 
markinköp och markförmedling. Benton går tyvärr inte närmare in på 
om dispenser också ges i exploateringsområden. Hon förbigår också den 
politiskt och implementeringsteoretiskt verkligt brännande frågan om 
dispensgivningen skett på villkor, som kommunen själv ställt upp eller 
överhuvudtaget hur dispensstrategierna historiskt vuxit fram i hennes 
elva skånska kommuner. Hon analyserar heller inget konkret 
dispensärende. 

Något mer granskas dispensgivningen av Lindell (1989:71ff). På 
frågan hur vanligt det är att kommunen ställer villkor för att tillstyrka 
dispens svarade 33 procent av kommunerna att det förekommer ofta 
eller ibland, 67 % att det förekommer aldrig eller ytterst sällan. I den 
senare gruppen sade sig 21 procent av kommunerna ofta kombinera 
dispenser från markvillkoret med vissa villkor. Åtta kommuner hade 
själva utarbetat formliga riktlinjer för vad som kan motivera dispens. 

Lindells undersökning tyder alltså på att den villkorliga dispens-
givning gått upp från en fjärdedel av kommunerna i Bostadsstyrelsens 
enkät 1980 till en tredjedel av kommunerna 1984. Hennes siffor är 
emellertid osäkra eftersom bortfallet är så stort – endast 62 av 177 
kommuner svarade på enkäten (1989:5). 

Lindell avhandlar också dispensärendenas utveckling. Utbytet av hennes 
ansträngning redovisas i tabell 6.4. 

Lindell konstaterar att läget totalt sett varit ungefär konstant både inom 
sanerings- och exploateringsområden. Emellertid kan en viss 
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Tabell 6.4 Utveckling av ärendemängden rörande prövning av dispens 
från markvillkoret 

Typ av Ökat Ökat Varit Minskat  Minskat 
område markant  något  konstant  något  markant 
 

Saneringsområde 2 (4%) 8 (16%) 38 (74%) 1 (2%) 2 (4%) 
Exploateringsområde 0   1 (2%) 36 (72%) 1 (2%) 6 (14%) 

 
N i saneringsområde.51 
N i exploateringsområde,-44 

Källa: Lindell, Mark- och konkurrensvillkoren, sid. 71 

ökning noteras inom saneringsområden och en viss minskning iakttagas inom 
exploateringsområden. 

Boverkets utvärdering av markvillkoret från 1991 (16f) redovisar 
intressanta data om kommunernas dispenspolitik. Hela 75 procent av 
de 75 kommuner som svarat på en särskild enkät reser inga krav alls 
i enskilda dispensärenden, fastslår rapportförfattaren Gunnar Stahre. 
Detta innebär att ca 25 % av kommunerna ställer egna villkor för att 
tillstyrka att byggherrar beviljas statliga bostadslån trots att de inte 
ämnar bygga på mark som förmedlats av kommunen. Stahres fynd 
förevisas i figur 6.9. 

Det finns en odisputabel samvariation mellan aktiv dispenspolitik 
och kommunstorlek. Ju större kommun desto troligare att mot-
prestation krävs av den lånsökande för att denne skall få dispens. Åttio 
procent av de största kommunerna (över 100 000 invånare), 50 av de 
relativt stora, men bara drygt 20 av de något mindre och inte mer än 
15 % av de minsta kommunerna (under 20 000 invånare) ställer villkor 
för att medge dispens. 

Av Boverkets utvärdering framgår vidare att knappt 20 procent av 
kommunerna fastställt generella riktlinjer för tillämpningen av mark-
villkoret. Drygt 80 procent har med andra ord inte knäsatt några 
generella riktlinjer. Även benägenheten att fastlägga riktlinjer varierar 
entydigt med kommunens storlek. Nästan 75 % av de största 
kommunerna har fastställt någon form av riktlinjer men endast något 
över 10 % av de minsta kommunerna. Riktlinjerna finns ungefär lika 
ofta i bostadsförsörjningsprogrammen som i särskilt dokumenterade 
beslut. Läget framgår av figur 6.10. 

Ett liknande resultat vad gäller fördelningen mellan ovillkorlig och 
villkorlig dispensgivning har Tom Miller redovisat i sin undersökning 
(1991) för konkurrenskommittén. Ungefär en fjärdedel av hans 20 
kommuner ställer krav på den lånsökande för att lämna dispens. 
Millers rön summeras i figur 6.11. 
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Figur 6.9 Ställer kommunen krav i det enskilda ärendet för att medge 
dispens från markvillkoret? 

 
Källa: Boverket, Studie av markvillkoret och dess tillämpning, sid. 17 (Bo 1991). 
 
Figur 6.10 Förekomst av riktlinjer för tillämpning av markvillkoret 

 
Källa: Boverket, Studie av markvillkoret och dess tillämpning, sid 16 (Bo 1991). 
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Figur 6.11 Tillämpning av markvillkoret ute i kommunerna 

Typ av handlande Antal kommuner  Kommunernas namn 

 
1. Avstyrker bostadslån när 

mv ej är uppfyllt     0 kommuner 

2. Ställer krav på exploatören 
som villkor för att lämna dispens        5 kommuner 

3. Ställer inga villkor för dispens           13 kommuner 

Göteborg, Linköping,  
Malmö, Västerås, Burlöv 

Eskilstuna, Kiruna, Leksand, 
Sandviken, Salem, Sollentuna, 
Stenungsund, Strängnäs, 
Surahammar, Tingsryd, 
Tyresö, Vetlanda, Vindeln 

4. Ställer inga krav för dispens men 
mv är en underförstådd faktor i          2 kommuner      Bollnäs, Helsinglborg 
förhandlingarna 

Källa: Miller, Markvillkoret och kommunal markpolitik, sid 12 

Fem av de 20 kommunerna, dvs 25 procent, tillämpar markvillkoret genom 
att ställa krav för att ge dispens. Övriga 15 kommuner, 75 procent, ställer 
inga sådana krav. Bland de senare är det två som hävdar att markvillkoret är 
med som en underförstådd faktor vid dispensgivningen, trots att några 
uttryckliga villkor aldrig ställs. 

Fyra av de fem kommuner som för en öppet villkorlig dispenspolitik har 
mer än 100 000 invånare. Det finns bara en kommun med mer än 100 000 
invånare i Millers urval, som inte anammat en sådan dispenspolitik, 
nämligen Helsingborg. Den femte kommunen med villkorlig dispens-
givning är Burlöv, en förortskommun till Malmö. 

Ingen bland Millers 20 kommuner avstyrkte någonsin statliga bostadslån 
med hänvisning till markvillkoret. 

Ett flertal tidigare utvärderingar och analyser med olika kommunurval ger 
alltså en tydlig bild av huvudtendensen vad gäller markvillkorets implemen-
tering. Situationen är förvaltningsteoretiskt intressant. Bestämmelsen 
används sällan enligt sitt ursprungliga huvudsyfte, nämligen att hindra 
bostadsbyggande med statliga lån på privat mark och se till att det sker på 
mark som är kommunförmedlad. I stället tillämpas markvillkoret enligt 
dispensalternativet, som i och för sig finns i de statliga författningarna men 
som är formulerat som undantagslösningen. Undantaget har blivit regel (jfr 
Anckar 1989). 
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Dispensalternativet fungerar i sin tur på olika sätt i olika kommuner. 
Cirka 25 procent av de sammantaget långt fler än hundra kommuner, som 

undersökts av Benton, Lindell, Miller och Boverket tillämpar villkorlig 
dispensgivning. De ställer med andra ord upp egna krav för att tillstyrka 
statliga bostadslån om byggherren inte ämnar bygga på mark förmedlad av 
kommunen. Denna tendens är tydligast i större och stora kommuner. 
Innehållet i kraven är inte stadgat på central nivå i systemet, tex. av 
riksdagen eller i någon förordning utfärdad av regeringen eller av någon 
central statlig myndighet. Det bestäms av varje dispensgivande kommun. 
Utfallet kan således bli olika från kommun till kommun. Det är fråga om en 
avsevärd lokal anpassning av ett centralt utfärdat regelsystem. 

Omvänt betyder detta att ungefär 75 procent av de mer än 100 undersökta 
kommunerna ger dispens automatiskt och utan krav. Denna ovillkorliga 
dispensgivningspolitik är särskilt framträdande i mellanstora och mindre 
kommuner. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att den kommunala självstyrelsen 
har en praktisk innebörd inte bara inom ramen för den allmänna 
kompetensen utan även vid kommunalt genomförande av statligt instiftad 
politik. Sveriges kommuner individualiserar och situationsanpassar den 
centrala, generella politiken. Implementering innebär ingen maskinmässig 
tillämpning av tydligt utformade centrala regler utan förvandlas till 
kommunal politik. 

6.12 Kommunernas villkor för att lämna dispens 
Även de konkreta villkor som ställts ute i kommunerna har berörts om ock 
impressionistiskt i några tidigare studier. Redan i Bostadsstyrelsens första 
enkät angavs som exempel på prövningsgrunder skälig köpeskilling, seriös 
köpare, iordningsställande av gårdsmiljö och lägenhetsfördelning. Vad 
dessa krav mer bestämt kan tänkas innebära gick Bostadsstyrelsen däremot 
inte in på i sin utvärdering. 

Trots att Benton (1988a:7:11ff; 1988b:6-20,6-30,6-38f) som vi sett 
uppmärksammar dispensproblemet och konkluderar att hennes skåne-
kommuner konsekvent ger dispenser i saneringsområden, finner hon inte 
ämnet värt någon energisk penetration. Hon går alltså inte in på om villkor 
ställs och i så fall vilka dessa villkor är. 

Lindell (1989:71ff) tar däremot kortfattat upp frågan. Bland de krav, som 
reses när kommunerna lämnar dispens, nämner hon 

– överlåtelsepris 
– lägenhetsfördelning 

1 7 9  



– gårdssanering 
– krav på hissar 
– samverkan 
– parkerings- och friytelösningar. 

Det vanligaste är att överlåtelsepris, lägenhetsfördelning och gårdssanering 
används som villkor för att dispens skall meddelas. 

Kategorin överlåtelsepris hos Lindell och köpeskilling i Bostadsstyrelsens 
utvärdering väcker undran om det är exploatörens inköpspris för fastigheten 
eller hans planerade försäljningspris som kontrolleras. Något svar lämnas 
aldrig i texterna. Jag tar emellertid för givet att det är inköpspriset på 
saneringsfastigheten som avses. Under alla omständigheter rycks 
dispensgivningen ha utvecklats till bl.a. en kommunal priskontroll på 
fastigheter. 

Av de kommuner som kombinerade dispens med egenformulerade 
villkor hade åtta utarbetat formliga riktlinjer för vad som kan motivera 
dispens. Innehållet i dessa riktlinjer kan presenteras på följande sätt: 

1. tomtpriset får ej överstiga det pris kommunen tillämpar 
2. lämpliga lägenhetsfördelningar måste tillskapas 
3. köpeskillingens storlek bedöms 
4. upphandlingskrav, när de redovisade kostnaderna bedöms vara för höga 
5. dispensansökningar vid ombyggnader tas upp i FsN endast om 

omfattningen av ombyggnaderna är känd till sitt innehåll som beräknad 
kostnad samt att en hyreskalkyl redovisas 

6. de stadsplanetekniska förutsättningarna skall vara uppfyllda 
7. lägenhetsfördelningen skall efter modernisering följa kommunens 

målsättning 
8. fastighetsägarens förmåga att förvalta hyresfastigheter skall 

beaktas 
9. hänsyn skall tas till köpeskillingens storlek 
10. hänsyn skall tas till hyreskostnaden efter genomförd ombyggnad 
11. hyresgästföreningens synpunkter skall inhämtas 
12. släktförvärv skall kunna utgöra dispensskäl. 

Listan manar fram undringar. Vad är det för skillnad mellan det tredje 
kravet att köpeskillingens storlek bedöms och det nionde att hänsyn 
skall tas till köpeskillingens storlek? Vad skiljer egentligen det andra 
kravet på lämpliga lägenhetsfördelningar och det sjunde att 
lägenhetsfördelningen skall följa kommunens målsättning? Och det 
första kravet på tomtpris, avser det exploatörens inköpspris eller för-
säljningspris? Lindell skingrar inte vår nyfikenhet, ty hon lämnar listan 
okommenterad. 
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Miller har som vi tidigare sett funnit fem kommuner, som ställer 
krav på exploatören som villkor för att lämna dispens från markvill-
koret. Han går också in på vilka krav som reses (1991:28f,37). I 
Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping ställs krav i samband med 
ombyggnad av flerbostadshus. I Göteborg rör det sig om kontroll av 
markens inköpspris, medverkan i gårdssanering, lägenhetsfördelning 
i de ombyggda husen samt maximerad insats för bostadsrätter i de 
ombyggda husen. I Västerås tillämpas markvillkoret "på ett liknande 
sätt", skriver Miller. I Malmö ställdes krav på handikappanpassning, 
hiss, balkonger och dränering, kommunal bostadsförmedling, samt 
avtal om förhandlingsordning med hyresgästföreningen. Linköpings 
villkor gäller tydligen också kontroll av markens inköpspris samt 
lägenheternas standard och lägenhetsförmedling. Burlövs kommun 
för en villkorspolitik som avviker från de andra fyra kommunernas 
genom att kraven ställs vid byggande av småhus i förtätnings-
områden. Man vill undvika att småhusföretag förvärvar tomter, som 
de säljer vidare till enskilda bostadskonsumenter på villkor att 
tomtköparen även köper en villa från hustillverkaren enligt ett särskilt 
kontrakt. Kommunen kräver därför att exploatören undertecknar ett 
exploateringsavtal med kontroll av tomtpris och krav på kommunal 
förmedlingsrätt. I Linköping förekommer tomtpriskontroll vid 
småhusbyggande. 

Det kan finnas anledning att systematisera de villkor, som kom-
muner har stipulerat i samband med bostadsbyggande och ansökningar 
om statliga bostadslån. Uppställning visas i figur 6.12. 

Den sista punkten innebär att hyresgästerna i de hus som saneras skall 
kontaktas och informeras om den förestående ombyggnaden. De skall få 
tillfälle att lägga fram sina krav angående ombyggnaden. 

Till sist bör poängteras att viss osäkerhet vidlåder resultaten från 
dessa tidigare studier. Dels är själva villkoren otydligt formulerade. 
Dels är det ibland oklart om det rör sig om villkor som ställs i samband 
med markvillkorsprövningen, i samband med prövningen enligt andra 
rekvisit i bostadsfinansieringsförordningen eller i kraft av helt andra 
regelsystem. I Burlövs fall ovan rör det sig uppenbarligen om villkor 
i samband med exploateringsavtal utifrån kommunala planmonopolet 
i plan- och bygglagen, inte i samband med markvillkorsprövningen 
enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

Den bild som här getts av hur riksdagens beslut om markvillkoret 
genomförts ute i kommunerna är av implementeringsteoretisk bety-
denhet. Förskjutningar har ägt rum i flera avseenden. För det första 
har det skett en förflyttning från det första implementeringsalterna-
tivet – kommunal markförmedling – till det andra – dispens från kra-
vet på kommunal markförmedling. För det andra ges dispens gene-  
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Figur 6.12 Villkor som kommuner stipulerat vid bostadsbyggande och ansökningar om 
statliga bostadslån 

Allmänt krav på: Specifikt krav på: 

Mark och tomter  
Fastigheter 

Standard 
Hissar 
Balkonger 
Handikappanpassning 

Gårdssanering, utemiljö 
Parkeringsplatser 
Fria ytor 
Dränering 

Lägenhetsförmedling enl kommunens mål 
Kommunal förmedling av lägenheterna 

Tomtpris för småhus 
Maximiinsats för bostadsrättslägenheter 

Förhandlingsordning m hyresgästförening 
Hyresgästföreningens åsikter inhämtas 

rellt och villkorslöst av ungefär tre fjärdedelar av kommunerna. 
Undantaget har blivit regel. För det tredje har en fjärdedel av kom-
munerna utvecklat egna dispensprogram. Man har ställt krav som rör 
bl.a. fastigheternas inköpspris, utformningen av den planerade 
byggnaden, den planerade byggnadens omgivning, lägenhetsfördel-
ningen och försäljningspriset till de boende. I samtliga dessa fall står 
vi inför fängslande exempel på att ett centralt utfärdat styrprogram 
omformas i genomförandeskedet. De lokala implementerarna – i detta 
fall kommunerna – uppträder inte enbart som mekaniska exekverare av 
huvudmannen statens vilja. De tar egna initiativ och gör individuella 
tillägg. Implementeringen blir en innovativ politisk process. Innehållet 
i den svenska bostadsmarkpolitiken skapas de facto på lokal nivå i 
fastighetsnämnder och fastighetskontor samt i det lokala mötet mellan 
kommunens personal och enskilda lånsökande, inte på central, 
nationell nivå i systemet. 

Det decentralistiska beslutsfattandet har möjliggjorts av att markvillkoret 
redan från början medgav dispenser på vissa villkor. Det är alltså den tydliga 
tvetydigheten i själva programmets utformning - 
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B1 i genomförandeteorin presenterad i figur 1.2 – som kan sägas 
förklara utvecklingen i kommunerna. Att programmet kom att 
gestaltas på ett motsägelsefullt sätt beror i sin tur på faktorer i dess 
tillkomstprocess. Det politiska stödet för programmet kom från en 
relativt heterogen fyrpartifront (A2 i genomförandeteorin). Denna 
front uppstår som en följd av det partipolitiska läget 1974 med 
jämvikt i riksdagen mellan socialister och borgerliga och en ideolo-
giskt stark men parlamentariskt svag socialdemokratisk minoritets-
regering. Minoritetsregeringen kompromissar åt höger, med mitten-
partierna, dels för att få igenom sina förslag, dels för att förhindra 
uppkomsten av ett fastare borgerligt block. Denna önskan tillmötes-
gås särskilt av folkpartiet, som sedan en sammanslagning med centern 
förlorat sin aktualitet, börjar manövrera in sig med socialde-
mokraterna i hopp om bland annat att undvika nyval. Förtydligandet 
av dispensutvägen (i saneringsområden) är det pris som den regerande 
socialdemokratin får betala för att uppnå samförstånd med mitten, ett 
pris som inte torde ha upplevts som särskilt högt, eftersom all central 
styrning behöver säkerhetsventiler. Förklaringen till utvecklingen i 
kommunerna är alltså ytterst den att programmet på riksnivå är 
resultatet av en politisk kompromiss, som drar i två riktningar. 

Så här långt kan vi driva vår analys på makronivå med hjälp av egna 
data och systematisering av tidigare studier. Men eftersom dis-
pensfrågan väcker implementeringsteoretisk undran går vi vidare till 
förhållanden på mikronivå i våra tre specialkommuner Stockholm, 
Uppsala och Umeå. För att ytterligare belysa markvillkorets historiska 
ironi och övergången från markförmedling till dispensgivning öppnar 
vi implementeringens svarta låda i dessa kommuner för att med 
förstoringsglas se vad som har inträffat just där. 

6.13 Dispenspolitiken i Stockholm: teknisk kom-  
plexitet och politiska strider 

De tre kommunerna har utvecklat olika förhållningssätt till markvill-
koret. Stockholm har fört en aktiv dispenspolitik och kontinuerligt 
fastställt och reviderat generella villkor för att medge undantag. 
Uppsala och Umeå har däremot i övervägande utsträckning gett dispens 
utan speciella villkor. Med något undantag har markvillkoret aldrig 
formellt använts för att avstyrka statliga bostadslån. De senare 
kommunerna har i stället utnyttjat andra möjligheter än markvillkoret 
till att få igenom sina intentioner i samhällsbyggandet. En viktig sådan 
möjlighet har varit ett stort markinnehav i exploateringsområ-  
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den, ett annat förköpslagen, ett tredje stadsplanen och det kommunala 
planmonopolet i plan- och bygglagen och ett fjärde rekvisitet om 
produktionskostnadsprövning i bostadsfinansieringsförordningen. I 
dessa sammanhang har naturligtvis hugade byggherrar också informerats 
om markvillkorets innebörd. Men kommunerna har fått som de velat, 
innan saken kommit upp till markvillkorsprövning. 

Låt oss börja med dispenspolitiken i Stockholm. 
Den stockholmska dispenspolitiken illustrerar tydligt hur den lokala 

förvaltningen själv utformar och situationsanpassar den generella 
statliga politiken. Genomförande av nationellt beslutad politik blir 
ingen automatisk, maskinmässig process. Den kommunala själv-
styrelsen har oberoende betydelse vid genomförandet av statens poli-
tik. 

Ett slående drag i den stockholmska dispenspolitiken är dess oer-
hörda tekniska komplexitet. Den administrativa prislista som tilläm-
pats och regelbundet reviderats har krävt betydande tekniska insatser 
för statistikinsamling och fastläggande av tillämpningsregler. För 
lekmannen torde det kommunala regelverket kring markvillkors-
prövningen ha varit hart när ogenomträngligt. Men den tekniska 
komplexiteten är ändå inte något utslag av "de politiska ideologiernas 
död", för att anknyta till Herbert Tingsten (1966:22f). Det går inte i 
markvillkorets fall att "tala om en utveckling från politik till 
förvaltning, från principer till teknik". Inte ens vid genomförande av 
statens politik på kommunal nivå blir det enbart fråga om "ett slags 
tillämpad statistik", för att använda en annan av Tingstens berömda 
formuleringar om avideologiseringen i moderna, högt utvecklade 
demokratier. 

Tvärtom har dispenspolitiken i Stockholm varit en arena för poli-
tiska strider. Markvillkorets implementering har i varje fall inte i 
huvudstaden varit någon rätlinjig och opolitisk tillämpning av givna 
riktlinjer utan en utveckling kännetecknad av dragkamp och politiska 
motsättningar. Även detta visar att den kommunala självstyrelsen 
betyder något, när det är fråga om att tillämpa statliga bestämmelser. 

Striderna i Stockholm – och i Uppsala med för den delen – har varit 
partipolitiska och stått mellan borgerliga och socialister. De borgerliga 
har agerat som ett block och hållit ihop mot socialdemokrater och vpk-
are. Huvudmotsättningen på riksnivån med fyrpartifronten mot 
moderaterna har inte kunnat spåras på kommunal nivå. 

Markvillkorets genomförande i Stockholm har emellertid också lett 
till konflikter mellan rena förvaltningar. Vid ett tillfälle har stadsjuristen 
förfäktat en åsikt, fastighetskontoret en annan. Konflikten 
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gällde för övrigt rättssäkerhetsmål kontra effektivitetsmål. Markvillkoret 
har skapat motsättningar i den kommunala administrationen. 

En fjärde sak är att dessa politiska och administrativa fejder förts på en 
arenamässigt ganska låg nivå i kommunen. Striderna har såvitt jag kunnat 
finna inte tagits upp i fullmäktige utan utkämpats i fastighetsnämnden och 
mellan förvaltningar. Det är framför allt fastighetsnämnden och fastighets-
kontoret och i någon mån stadsjuristen som utformat dispenspolitiken. 

En femte generell iakttagelse är att markvillkorets implementering 
via dispensgivningen har innehållit starka inslag av förhandlings-
ekonomi. Dispensprocessen utvecklar sig till ganska utdragna för-
handlingar mellan kommunens representanter å ena sidan och bygg-
herrarna å den andra. 

En sista allmän iakttagelse är att markvillkoret i Stockholm utveck-
lats till en sorts kommunal priskontroll. Det hela har egentligen kokat 
ihop till en kommunal prisgranskning av fastigheter. 

Stockholms första riktlinjer för att tillstyrka dispens från markvill-
koret i saneringsområden utarbetades av fastighetskontoret och antogs 
av fastighetsnämnden 1976, dvs, ett år efter det att den nya 
bestämmelsen infördes på riksnivå i bostadsfinansieringsförordning-
en. Det viktigaste inslaget i riktlinjerna har varit en på administrativ 
väg framräknad lista över acceptabla fastighetspriser. För att få dispens 
från kommunal markförmedling enligt markvillkoret måste det pris, 
som den lånsökande byggherren betalt när han förvärvade fastigheten, 
ligga på en godtagbar nivå enligt prislistan. Denna lista över 
godtagbara köpeskillingar har regelbundet omprövats och omräknats. 
Listan har varit föremål för politiska strider i nämnden. 
Motsättningarna har gällt principerna för framräkning av överlå-
telsepriser, nivån på godtagbara överlåtelsepriser samt frågan huruvida 
man överhuvudtaget skulle utöva köpeskillingsprövning i samband 
med dispens. Konflikterna har följt det gängse vänster–högermönstret. 
Socialdemokrater och vpk-are i fastighetsnämnden har förespråkat 
kommunal priskontroll och skärptare krav, de borgerliga mildare krav 
eller marknad, d.v.s. ingen kommunal priskontroll alls. 

1 sitt första förslag till riktlinjer konstaterade fastighetskontoret 
(tj.memorial 25/2 1976) att syftet med markvillkoret var att påverka 
markprisnivån i sänkande riktning. Tjänstemännen i fastighetskontoret 
tog således fasta på vad som ovan kallats Scenario 1 i program-
teorierna. Förslaget gällde enbart ombyggnadsfastigheter. 

Efter en jämförelse med en rad fakultativa kommunala styrmedel hävdade 
fastighetskontoret att det endast var markvillkoret, som gav kommunerna 
möjlighet att påverka prisnivån i sänkande riktning. Det prispåverkande 
målet med markvillkoret var att få fram en pris-  
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nivå, som motsvarade ett marknadsvärde med bortseende från eventuella 
förväntningsvärden. 

Förköpslagen var i detta avseende svagare än markvillkoret, ty den gav 
endast möjlighet för kommunen att träda i köparens ställe, vilket inte innebar 
mer än att kommunen måste betala den köpeskilling som fastighetsägaren 
och den tilltänkte köparen redan kommit överens om. Förköpslagen satte 
alltså ingen press på fastighetspriserna. 

Även den nya expropriationslagen, som trätt i kraft 1973, ansågs svagare 
än markvillkoret vad gäller prispress. Fastighetskontoret menade, att 
kommunerna vid tvångsmässiga köp av fastigheter i princip måste betala 
marknadspriser. Dock påpekades i förslaget att presumtionsbestämmelserna 
i expropriationslagen innebar att ersättning inte skulle erläggas för värden, 
som uppstått som följd av samhällets egna insatser och har samband med 
tätbebyggelseutvecklingen. Expropriation var emellertid begränsad till vissa 
ganska noggrant angivna situationer. Fastighetskontoret kunde ha tillagt att 
systemet dessutom innebar ett krångligt, dyrt och tidsödande 
domstolsförfarande. Inte heller bostadssaneringslagen gav kommunerna 
möjlighet att utöva prispress utöver de principer som gällde i 
expropriationslagen. 

För att förverkliga de möjligheter till prispress som markvillkoret 
erbjöd föreslog fastighetskontoret att fyra villkor måste vara uppfyllda 
för att dispens skulle komma ifråga. Förslaget innebar: 

– att sanering av fastigheter sker i enlighet med kommunens inten-
tioner, vilket innebär att projektet vid dispensansökan måste vara så 
utarbetat att det kan ligga till grund för preliminär låneansökan 

– att köpeskillingen för fastigheten är godtagbar i enlighet med en av 
kommunen framräknad prislista; den prisnivå som skulle medge 
dispens skall redovisas i förköpsärenden samt vid förhandsför-
frågningar i fråga om saneringsfastigheter 

– att planmässiga förutsättningar för en sanering föreligger 
– att projektet ryms inom antagna kreditramar. 

Den första, tredje och fjärde punkten anknöt till redan existerande 
kommunal politik inom området. De ansågs nämligen angivna i stadens 
princip- och handlingsprogram för bostadssanering, samt i prio-
ritetsprogrammet för planläggningen. 

Den andra punkten innebar däremot något nytt. Fastighetskontoret 
hade på administrativ väg upprättat en prislista över vad normal-
fastigheter borde kosta vid en överlåtelse. Prislistan avsåg inte marken 
utan både mark och byggnader, dvs. fastigheter. Tanken var att den 
köpeskilling, som den lånsökande byggherren erlagt, skulle jämföras 
med den administrativa prislistan och om den låg högre så skulle 

1 8 6  



dispens inte ges. 
Även om prislistan inte var rent bysantiskt utstuderad var den av allt att 

döma baserad på ett ganska omfattande arbete med statistikinsamling och 
kalkylerande. Staden delades in i innerstad och ytterstad. Sedan 
undersöktes vilka priser, som betalats åren 1970-1975 för omoderna 
respektive halvmoderna bostadsfastigheter belägna vid s.k. bostadsgator. 
"Med en bostadsfastighet menas i detta sammanhang en fastighet vars 
befintliga lägenhetsyta till allra största delen utnyttjas för bostadsändamål. 
Som bostadsgator har definierats sådana gator, där bottenvåningarna i 
befintlig bebyggelse i mycket ringa grad utnyttjas för affärsändamål. Som 
exempel på bostadsgator på Södermalm må nämnas S:t Paulsgatan och 
Timmermansgatan medan Götgatan och Hornsgatan ej kan betecknas som 
bostadsgator." Därpå föreslog fastighetskontoret att staden i samband med 
dispens för år 1976 skulle godta en prisnivå, som utgjorde ett genomsnitt 
av de priser som erlagts under den undersökta perioden. Utgångspunkten 
skulle alltså inte vara det aktuella marknadspriset utan ovan nämnda 
genomsnittspris. Inom innerstaden skulle den relativt låga prisnivån på 
Södermalm vara prisledande, vilket innebar en prispress på fastigheter i 
andra stadsdelar. Den prisnivå som föreslogs för normalfastigheten låg i 
praktiken rätt nära den nivå som gällde år 1973, vilket innebar att 
fastighetsägaren inte skulle få ersättning för de senaste två årens 
värdestegringar. Avvikelser från genomsnittspriserna i prislistan måste 
dock accepteras enligt vissa specificerade regler, t.ex. bättre kommersiellt 
läge eller dåliga grundförhållanden. För att kunna avgöra detta krävdes 
tydligen vissa separata värderingar. 

Förslaget mynnade ut i fyra prisnivåer: omoderna bostadsfastigheter i 
innerstaden, halvmoderna bostadsfastigheter i innerstaden, omoderna 
fastigheter i ytterstaden och halvmoderna fastigheter i ytterstaden. Syftet 
med detta var inte bara allmänt prispolitiskt utan att åstadkomma integration 
mellan befolkningens olika lager. Lägesbetonade prisskillnader borde 
utjämnas. Fastighetskontoret skrev: 

Kommunens prispolitik bör förutom strävan efter en allmänt låg prisnivå 
syfta till att utjämna prisskillnader mellan likvärdiga fastigheter med samma 
avstånd från centrum. Sålunda bör eftersträvas en prisnivå för samtliga 
bostadsområden i innerstaden medan prisnivån bör vara lägre i ytterstaden... 
Kommunen bör vid dispenser och förvärv föra en prispolitik som leder till en 
utjämning av lägesbetonade prisskillnader. Härigenom kommer prispolitiken 
att komma i samklang med kommunens övergripande målsättning om en 
allsidig befolkningssammansättning i olika områden. 
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Den prisnivå som skulle medge dispens från markvillkoret borde 
uttryckligen redovisas redan vid förhandsförfrågningar i fråga om 
saneringsfastigheter. Då skulle byggherrarna få ett preliminärt besked om 
huruvida de kunde räkna med dispens från markvillkoret. 

Fastighetskontorets förslag till fyra villkor vid dispensprövningen väckte 
politiskt rabalder i fastighetsnämnden (27/4 76 §39). Rabaldret följde strikt 
uppdelningen på borgerliga och socialister. Den fyrpartifront som förelåg på 
riksnivå existerade inte i Stockholm. 

De tre borgerliga ledamöterna avvisade blankt tanken att knyta dispenser 
i saneringsområden till en på administrativ väg framräknad prislista. 
Markvillkoret borde inte användas för kommunal priskontroll. Däremot 
borde kommunen fastställa riktlinjer för hur det äldre bostadsbeståndet 
skulle saneras samt se till att dessa riktlinjer förverkligades. Om byggherren 
utfäste sig att följa detta saneringsprogram borde dispens beviljas från 
markvillkoret i samband med prövning av låneansökningar om statliga lån. 
De borgerliga menade vidare att förhandsbesked om dispens borde ges i 
samband med prövning av förvärvstillstånd eller vid förköpsprövning. 

Fastighetsnämndens socialdemokratiska och kommunistiska majoritet 
godtog emellertid både markprisprövningen som princip och de föreslagna 
prisnivåerna. Vpk-aren befarade dock i ett särskilt yttrande att 
spekulationsvinster var inbakade i de priser som hade räknats fram. 
"Resultatet av de tillämpade riktlinjerna måste därför noggrant följas och 
relativt snart göras till föremål för utvärderingar." Om den prissänkande 
effekten inte uppnåddes, måste andra riktlinjer och effektivare åtgärder 
aktualiseras. 

Efter valet 1976 blev det borgerlig majoritet i Stockholms stad. Frågan 
var nu om de nya makthavarna skulle följa upp sin tidigare opposition och 
avskaffa priskontrollen i samband med markvillkorsprövningen och låta 
prövningen ske enbart mot kommunens saneringsprogram. Resultatet blev 
emellertid att priskontrollen mot en administrativ prislista behölls men 
marknadsanpassades avsevärt. 

I april 1977 kom fastighetskontoret med ett trettonsidigt förslag till nya 
riktlinjer för dispensprövningen (tj. utlåtande 13/4 77). En nyhet var att 
prisprövningen inte bara skulle omfatta ombyggnadsfastigheter utan även 
nybyggnadsfastigheter. De omfattande statistiska materialet tydde på att 
prisnivåerna i 1976 års lista borde sänkas. Fastighetskontoret stannade 
emellertid för att prisnivåerna i den gamla prislistan skulle behållas. 
Principen att priserna på Södermalm skulle vara grundläggande för 
framräknandet av priserna i innerstaden behölls också. 

Av okänd anledning skickades förslaget till stadsjuristen för yttrande. 
Hennes reaktion blev ytterst kritisk. Risk fanns att fastighets-  
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ägarna inte fick skäligt pris för sina fastigheter. Dessutom ansåg hon 
att de krav som staden ställt för dispens möjligen stred mot stats-
makternas avsikt med markvillkoret. Stadsjuristen menade – med viss 
rätt enligt vår uppfattning – att markvillkorets prissänkande syfte var 
avsett att uppnås genom att kommunen skulle bli ensam köpare av 
mark. De syften som fastighetskontoret hade med sina förslag var att 
utjämna lägesbetonade prisskillnader för att uppnå kommunens mål 
om en allsidig befolkningssammansättning i olika områden. 
Dispenspriserna skulle därmed för vissa fastigheter ligga nära 
marknadspriset men för andra långt under detta. Något stöd för att 
lagstiftaren avsett att markvillkoret skall användas på detta sätt fanns 
inte vare sig i bostadsfinansieringsförordningen eller i dess förarbeten. 
"Man skulle även kunna hävda att en sådan handläggning av 
markvillkoret kan anses stå i strid mot förarbetenas uttalanden om att 
den enskilde skall kunna påräkna att erhålla marknadspriset för sin 
fastighet. Förarbetena torde kunna tolkas så att reglerna visserligen är 
avsedda att ha en prisdämpande effekt men inte mer än till det pris 
som skall fastställas vid expropriation. Dämpningen avser då 
huvudsakligen bortskalande av ersättning för förväntningar om ändrat 
användningssätt. Den enskilde skulle sålunda ha den rättssäkerheten 
att han alltid kan erhålla inlösenpriset för sin fastighet." Eftersom 
priserna i prislistan var genomsnittliga för större områden skulle de 
för vissa fastigheter komma att ligga under expropriationspriserna. På 
den grunden ifrågasatte stadsjuristen också regeln att de lägre 
södermalmspriserna skulle vara ledande för hela innerstaden. 

Det var inte uteslutet att förslaget skulle kunna anses innebära att 
’kommunen otillbörligt utnyttjar situationen', en fras som fanns i 1974 
års proposition och som enligt den dåvarande regeringen inte fick ske. 
De syften som styr förslaget kunde vara så avvikande att "illojal 
maktutövning eller detournement de pouvoir" skulle kunna anses 
föreligga om förslaget genomfördes (I Ridderstrand-Linderoth 2/6 
1977, jurid.avd. stadskansliet). Det var ord och inga visor från 
stadsjuristen. 

När stadsjuristens yttrande togs upp i fastighetsnämnden förelåg 
även ett tilläggsutlåtande från fastighetskontoret. Fastighetskontoret 
hade inte funnit anledning att ändra något i sitt tidigare förslag utan 
yrkade på att det skulle antas. 

I fastighetsnämnden visade det sig att den borgerliga majoriteten 
ställde upp på fastighetsjuristens sida medan den socialistiska mino-
riteten stödde fastighetskontorets linje. Den borgerliga majoriteten 
beslöt uppdra åt fastighetskontoret att utarbeta ett nytt förslag till 
riktlinjer med ledning av stadsjuristens yttrande. Under tiden borde 
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"vid handläggningen av markvillkorsärenden" dispens ges "då över-
låtelsepriset ej ligger på en klart högre nivå än det marknadspris som 
kan antas komma att utgå i händelse av en expropriation". Utgångs-
punkten skulle alltså inte vara något genomsnittspris för de senaste 
åren, som fastighetskontoret varit inne på, utan ett aktuellt marknads-
pris. Vidare kunde en köpeskilling som låg över marknadspriset ändå 
berättiga till dispens. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet 
och föreslog att fastighetskontorets förslag skulle antas (FsN prot §59, 
21/6 77). Motsättningen gällde alltså denna gång inte prisnivån utan 
principerna för framräkning av det administrativa priset. Vidare fick 
motsättningen också karaktär av ren förvaltningskonflikt eftersom 
fastighetsjuristen och fastighetskontoret ställde sig bakom olika 
principer. 

1 samarbete med stadsjuristen utarbetade fastighetskontoret ett nytt 
förslag (tj.memorial 13/6 1978). Utgångspunkten var nu att 
köpeskillingen skulle jämföras med fastighetens marknadsvärde. "Med 
marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid försäljning av 
fastigheter i öppna marknaden." Värdetidpunkt borde vara tidpunkten 
för förvärvet. Marknadsvärdeberäkningen måste ha en marginal på 20 
procent uppåt och neråt. Om köpeskillingen högst uppgick till 
beloppen i tabellerna borde fastighetskontoret kunna tillstyrka 
dispens. Om köpeskillingen låg högre än beloppen borde fastig-
hetskontoret med en egen rekommendation hänvisa ärendet till 
fastighetsnämnden för beslut. 

Fastighetskontoret påpekade att markvillkorets självständiga be-
tydelse för att sänka fastighetspriserna minskade med de föreslagna 
reglerna, jämfört med de riktlinjer som gällde 1976. De nya reglerna 
tillät ju ganska stora osäkerhetsmarginaler. Vidare innebar de nya 
reglerna att de lägre priserna på Södermalm inte fick bli ledande för 
hela innerstaden. 

Den borgerliga majoriteten i fastighetsnämnden röstade år 1978 
igenom förslaget om nya principer för framräkning av priserna samt 
den nya prislistan. Socialdemokraterna, som ville hålla fast vid 1976 
års riktlinjer, röstade emot (FsN 29/8 78 §58). Stadsjuristens linje hade 
därmed gått segrande ur striden med fastighetskontoret. 

Ett år senare föreslog fastighetskontoret (tj. memorial 15/3 1979) en 
justering uppåt av priserna på den administrativa prislistan. Samtidigt 
erinrade kontoret om att köpeskillingsprövningen endast utgjorde en del 
av markvillkorsprövningen. För dispens krävde kommunen dessutom att 
förutsättningar för byggnadslov och preliminärt lånebesked föreligger 
samt att saneringen sker i överensstämmelse med kommunens 
intentioner. Även denna gång uppstod oenighet i fastighetsnämnden, 
men nu enbart om prisnivån. Den borgerliga majo-  
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riteten (prot § 31, 10/4 79) drev igenom förslaget, medan socialdemokraterna 
reserverade sig för den gamla nivån. Genom den nya uppräkningen avhände 
sig kommunen möjligheten att använda "villkorslagen" för att sänka 
fastighetspriser och motverka spekulation, hävdade socialdemokraterna. 

Uttrycket "villkorslagen" är värt en kommentar. Det var och är den 
gängse beteckningen på den lag, som den borgerliga riksdagsma-
joriteten införde 1977 och som stipulerade vissa villkor för att nya 
kärnkraftsreaktorer skulle få tas i drift. Med hjälp av villkorslagen 
hoppades Thorbjörn Fälldin och centern kunna stoppa kärnkraften. 1 
oktober 1978 rämnade trepartiregeringen Fälldin, när villkorslagen för 
första gången tillämpades på två reaktorer, som stod färdiga att tas i 
drift (Vedung 1979). Den nya folkpartiregeringen Ullsten såg till att 
reaktorerna fick laddningstillstånd. En kort tid därefter, den 29 mars 
1979, blossade kärnkraftsstriden upp med förnyad kraft i samband med 
att kärnkraftsolyckan i Harrisburg slogs upp stort i svenska massmedia 
och den 4 april – "den galna onsdagen" – gjorde socialdemokraterna 
helt om och förklarade att man ville ordna en folkomröstning om 
kärnkraften. I anslutning till detta infördes råd-rumslagen, som innebar 
att laddningstillstånden enligt villkorslagen temporärt togs tillbaka 
(Holmberg & Asp 1984). Troligen var de stockholmska 
socialdemokraterna den 10 april så mentalt upptagna av 
kärnkraftsstriden att de råkade skriva "villkorslagen" om markvillkoret. 
Uttrycket har aldrig senare använts om markvillkoret. 

Året därefter yrkade fastighetskontoret på en ny uppjustering av 
priserna (tj.memorial 29/2 1980), som godkändes utan debatt av 
fastighetsnämnden (FsN 25/3 1980). 

Vid uppjusteringen på försommaren 1981 rådde än en gång enighet 
om den föreslagna prislistan (FsK 26/5 81). 1 en reservation hävdade 
emellertid den socialdemokratiska minoriteten att skälen för att ge 
dispens trots att köpeskillingen överskred det administrativa priset 
borde redovisas i dispensbeslutet (FsN 9/6 81 §36). 

Efter bara någon månad tvingades Stockholms fastighetskontor och 
fastighetsnämnd på nytt aktualisera markvillkorsprövningen beroende 
på att markvillkoret tagits bort av riksdagen från budgetårsskiftet. Om 
kommunens borgerliga partier lydigt hade följt sina bröder på riksnivå 
borde den administrativa markpriskontrollen helt ha upphört, eftersom 
den kommit till 1976 i samband med att markvillkoret infördes. Detta 
skedde emellertid inte. På förslag av fastighetskontoret (31/8 81) 
beslöt nämligen fastighetsnämndens borgerliga majoritet att 
riksprislistan även i fortsättningen skulle gälla i saneringsområden. 
Eftersom rekvisitet om kommunal markförmedling i 6 § avskaffats 
anknöt man prislistan till ett annat rekvisit i bostads-  
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finansieringsförordningen nämligen produktionskostnadsprövningen 
enligt 16 § (FsN 6/10 91). 

På våren 1982 beslutade fastighetsnämnden (18/5 82 §11), på 
förslag av fastighetskontoret (5/4 82), om en uppskrivning av priserna 
i den administrativa prislistan. Samtidigt uppdrog emellertid de 
borgerliga åt fastighetskontoret att redovisa fastighetsprisernas ut-
veckling under perioden 1978-1982 för att man skulle kunna bedöma 
om de föreslagna administrativa priserna stod i rimlig relation till 
marknadspriserna. Socialdemokraterna ville inte ha denna sak utredd 
och reserverade sig därför. Traditionen med politiska motsättningar 
vid hanteringen av markvillkoret återupptogs därmed i Stockholm. 

När frågan på nytt kom upp i fastighetsnämnden (25/1 83 §44) visade 
det sig att riktpriserna ganska väl följt marknadsprisernas utveckling. 
Den begärda prisredovisningen kunde därför läggas till handlingarna. 
Därvid gjorde vpk-ledamoten följande principiellt laddade uttalande till 
protokollet: 

Markvillkoret och köpeskillingsprövningen i samband med statliga lån 
är ett medel som kommunen medvetet bör använda för att pressa 
markpriserna och få kontroll över marken. 

Detta innebär att kommunens riktpriser vid prövningen inte 
automatiskt skall följa markprisutvecklingen. Det vore ju detsamma 
som att acceptera markspekulationen. Kommunen bör vara restriktiv 
när det gäller att godta några köpeskillingar. 

1983 och 1984 antogs nya uppräknade riktpriser för både exploate-
rings- och saneringsområden, där markvillkoret ånyo införts. Några 
politiska motsättningar kan inte spåras i samband med dessa beslut. 
Vid det senare tillfället uttalade emellertid en folkpartist till proto-
kollet, att hans parti "motsatt sig återinförandet av markvillkoret" 
(FsN 29/5 84 §16, FsN 27/9 83 §16). 

Vid omprövningen i oktober 1985 återuppstod de politiska mot-
sättningarna. Fastighetsnämndens socialistiska majoritet godkände en 
ny riktprislista. Mot detta reserverade sig moderaterna med följande 
motivering: "Värdetidpunkten för nu föreslagna riktpriser är den 1 
januari 1985. Vi befinner oss nu i slutet av år 1985 och de föreslagna 
riktpriserna förefaller att ligga något i underkant redan vid en 
jämförelse med de faktiska köpeskillingarna 1984. När nya riktpriser 
nu skall fastställas bör dessa avse värdetidpunkten den 1 januari 
1986." Även vpk-aren reserverade sig. Hon önskade att nämnden 
skulle ompröva principen att riktpriserna skall vara en direkt 
avspegling av marknadspriserna. I stället för att som hittills mark-  
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nadspriserna skall få styra riktpriserna vid tillämpningen av markvill-
koret skall tillämpningen av markvillkoret styra marknadspriserna. 
Fastighetskontoret borde ges i uppdrag att komma med förslag om hur 
en tillämpning av markvillkoret skulle kunna pressa fastighetspriserna 
(FsK 29/8 85 dnr 76-1316, FsN 1/10 85 §39). 

Reglerna för framräkning av godtagbara riktpriser, som legat fast 
sedan 1978, kom 1986 på nytt upp på dagordningen. Fastighets-
kontoret föreslog (tj.memorial 20/3 86) att köpeskillingar äldre än tio 
år inte borde prövas. Någon sådan tidsgräns hade tidigare inte funnits. 
Förhandsbesked borde endast lämnas med utgångspunkt från 
riktprislistan eller, om fastigheten inte omfattas av prislistan, med 
utgångspunkt från en särskild värdering. Fastigheter som inte 
omfattas av prislistan är exempelvis sådana med stor andel lokaler. 
"Om köpeskillingen ej avsevärt överstiger värdet enligt prislistan 
eller i förekommande fall värdet enligt särskild värdering fattar 
chefen för låneavdelningen beslut om att köpeskillingen inte utgör 
hinder för dispens. Vid högre köpeskillingar blir beskedet att något 
beslut inte kan fattas enbart med utgångspunkt från köpeskillingen 
utan att staden kräver en komplett låneansökan för att ta ställning i 
dispensfrågan." 

Prisprövningen i samband med dessa kompletta låneansökningar 
borde enligt förslaget inte som hittills gälla enbart köpeskillingen utan 
ta form av en totalbedömning som innefattade köpeskillingen men 
också andra faktorer. En större kalkyl borde göras avseende intäkter 
och kostnader under det första året. Det ger i regel när det gäller 
bostäder en god bild av fastighetens ekonomi på sikt. Hyrorna i 
kalkylen borde sättas till den hyresnivå, som tillämpas i avtal mellan 
hyresgästföreningen och den allmännyttiga bostadsföretagen för 
aktuell bebyggelse. Innebörden av detta var att för mindre genomgri-
pande upprustningar av exempelvis äldre modern bebyggelse kommer 
inte hyror i nivå med hyror i nyproduktionen att godtas. Om projektet 
med skälig avkastning på eget kapital kan förränta köpeskilling plus 
ombyggnadskostnad under det första året till acceptabla hyror kommer 
dispens från markvillkoret att beviljas oavsett hur köpeskillingen 
förhåller sig till riktprislistan eller eventuell särskild värdering. 
Genom den föreslagna metoden skulle hyrorna vara styrande för vilka 
köpeskillingar, som kunde godtas för dispens från markvillkoret. Om 
köpeskillingen avsevärt överstiger riktpriset eller särskild värdering 
och en kalkyl ger för hög hyra föreläggs ärendet fastighetsnämnden 
för beslut. 

Innebörden av förslaget måste ha varit följande. Om låneansökan inte 
slapp igenom markprisprövningen i samband med anhållan om 
förhandsbesked, så kunde den lånsökande komma tillbaka med en 
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komplett låneansökan, som innefattade också andra kostnader än 
markpriset. Om totalkostnaden var acceptabel skulle dispens ges, om 
inte borde fastighetsnämnden avgöra om dispens ändå borde ges. 

Det är svårt att inte se förslaget till ny hantering som en uppmjukning 
av markprisprövningen enligt markvillkoret. Ändå godtogs det unisont. 
Förslaget om nya riktpriser väckte emellertid politisk strid. Utan att få 
gehör krävde moderaterna att riktprislistan borde återremitteras till 
fastighetskontoret och kompletteras. De administrativa priserna hade 
satts för lågt. En folkpartist gjorde ett uttalande att markvillkoret borde 
avskaffas (FsN 13/5 86 § 5 5). 

Ett förslag till nya riktpriser daterat januari 1987 avslöjar att 
fastighetskontoret denna gång haft stora svårigheter att räkna fram 
nivåerna på den administrativa prislistan. Underlagsmaterialet visade 
sig vara bräckligt. Prisökningarna hade också varit stora. De nya rikt-
priserna innebar i vissa fall höjningar med upp till ca 30 procent. 
Kontoret sade sig också vilja komma med nya riktpriser två gånger per 
år i stället för en gång som hittills varit fallet (FsK 12/1 1987). När 
frågan om den nya riktprislistan kom upp i fastighetsnämnden 
inträffade något nytt. Nämndens borgerliga majoritet uppdrog näm-
ligen åt fastighetskontoret att snarast redovisa konsekvenserna av om 
kommunen helt upphörde med köpeskillingskontrollen och generellt 
medgav dispens från markvillkoret. Prislistan borde gälla intill dess 
nämnden fattade nytt beslut på grundval av den begärda redovisningen. 
Socialdemokraterna och vpk-aren gick emot utredningsuppdraget (FsN 
10/3 87 § 40). 

Man kan spekulera över om det borgerliga initiativet i Stockholm 
var relaterat till mittens avfall i rikspolitiken i april 1987, då centern 
och folkpartiet gick över på den moderata linjen och började kräva 
markvillkorets fullständiga upphävande. Under alla omständigheter 
rann det ut i sanden, ty i januari 1989 godtogs en ny uppräkning av 
prislistan. Efter relativt komplicerade statistiska beräkningar hade 
fastighetskontoret kommit fram till dels att priserna måste beräknas 
på ett nytt sätt, dels att de måste höjas med ca 50-100 procent. 
Moderater och folkpartister gjorde ett särskilt uttalande om att 
priskontrollen ledde till ökad byråkrati och höjda kostnader samt att 
dispensansökningar måste prövas i generös anda (FsK 29/11 1988, 
FsN 17/1 1989 § 45) 

I april 1991 lade fastighetskontoret på nytt fram ett förslag till 
uppskrivning av priserna på den administrativa prislistan. Förslaget 
innebar en uppskrivning på mellan 70 och 100 procent i förhållande 
till 1989 års riktpriser. I april godkändes förslaget i fastighetsnämn-
den. I ett särskilt yttrande erinrade moderater och folkpartister om 

1 9 4  



sin principiella uppfattning om markvillkoret. "En hårt reglerad 
fastighetsmarknad bidrar inte till att markpriserna hålls nere," hävdade de 
(FsN 14/5). 

6.14 Den administrativa prislistans tillämpning i  
Stockholm 

Fastställande av principer för och faktiska prisnivåer i den administ-
rativa riktprislistan har varit ett grundläggande inslag i markvillkorets 
implementering i Stockholm. Den har som vi sett gett upphov till såväl 
rena förvaltningskonflikter som partipolitiska strider i fas-
tighetsnämnden. Återstår att beröra hur köpeskillingsprövningen enligt 
prislistan faktiskt har gått till i varje enskilt fall. 

Den generella iakttagelse som kan göras är att dispenspolitiken med 
tillämpning av den administrativa prislistan har tenderat att leda till 
förhandlingar mellan kommunens företrädare och byggföretagen. 
Byggföretagen kommer inte in vid ett tillfälle med en ansökan, som antingen 
tillstyrks eller avslås. Prövningen sker i realiteten i en växelverkande, 
utdragen process. Fastighetskontoret och den sökande för en lång, 
kontinuerlig dialog med varandra. Det har utbildats en 
förhandlingsekonomi på detta område i stället för den marknadsekonomi 
som tidigare rådde. 

Administrativa prisregleringar tenderar att skapa förhandlings-
ekonomi. I sin bok om den svenska prisregleringspolitiken under 
1970-talet visade Lars Jonung (1984:49ff,161ff) att prisnivån i prak-
tiken inte bestämdes centralt och en gång för alla utan kom att fast-
ställas efter ganska långa förhandlingar mellan Statens Pris- och 
Kartellnämnd å ena sidan och företagen å den andra. Prisregleringarna 
ledde till förhandlingsekonomi. 

Idén om förhandlingsekonomi framfördes också av den norska 
maktutredningen som en av dess viktigaste iakttagelser (Hernes 
1978). 

Prövningen i Stockholm av dispensärendena har i princip skett i tre 
steg. Byggherrarna – i praktiken byggnadsentreprenörerna – kunde, 
innan de slutligt förvärvade en fastighet, begära hos fastighetskontoret 
att få besked på förhand om huruvida markvillkoret skulle gälla. Detta 
skedde genom att byggherren i ett vanligt brev lämnade vissa 
uppgifter. För att kunna ge ett förhandsbesked ville fastighetskontoret 
ha uppgifter om fastighetsbeteckning, byggnadsår, förekomst av 
centralvärme, standard på lägenheterna, lägenheternas area och om 
marken upplåtits med tomträtt eller äganderätt. Dessutom måste 
byggherren bifoga ett preliminärt köpekontrakt, där köpe-  
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skillingen för fastigheten angavs. Den köpeskilling som byggherren 
tänkt ge för en fastighet jämfördes sedan med den administrativa 
prislistan. Om den överenskomna köpeskillingen inte avsevärt över-
steg riktpriset på listan lämnades dispens utan vidare. Riktpriset mot-
svarade en viss fastighetstyps genomsnittliga marknadsvärde. Dispens 
tillstyrktes alltså om köpeskillingen inte översteg fastighetens 
marknadsvärde, definierat som det sannolika priset vid en försäljning 
av fastigheten på den fria fastighetsmarknaden. Värdetidpunkten var 
tidpunkten för förvärvet. En för hög köpeskilling innebar ett negativt 
förhandsbesked om dispens. 

Om köpeskillingen översteg riktpriset på den administrativa pris-
listan gjordes en separat värdering av fastigheten. Detta gjordes också 
beträffande bostadsfastigheter i innerstaden och ytterstaden som var 
belägna i kommersiella lägen. Efter godkännande i AB Stradas 
expertråd och beslut i fastighetsnämnden gjordes en preliminär till-
styrkan eller avstyrkan om dispens. 

Byggherren kunde emellertid trots ett negativt förhandsbesked ba-
serat antingen på prislistan eller på den separata värderingen lämna in 
en fullständig låneansökan. Vid den slutliga prövningen av 
låneärendet skedde bedömningen i förhållande till produktionskost-
naden som helhet. Om överkostnaden inte översteg länsbostadsnämn-
dens fastställda nivå, beviljades dispens från markvillkoret. Detta 
betydde att en i och för sig hög köpeskilling i slutänden ändå kunde 
leda till dispens (Sthlm FsK, tj.memorial 20/3 86). Men även om den 
totala produktionskostnaden var för hög i förhållande till länsbo-
stadsnämndens nivå kunde dispens beviljas, i detta fall av fastighets-
nämnden. 

Resultatet av detta bollande fram och tillbaka har blivit att antalet 
negativa förhandsbesked om dispens från markvillkoret har varit 
många, medan antalet faktiskt avstyrkta ansökningar varit få. Efter-
som dispens till syvende och sist beviljats i praktiskt taget samtliga 
fall skulle man kunna dra slutsatsen att dispensprövningen inte på-
verkat prisutvecklingen. Inga ansökningar har ju avslagits på grund av 
att priserna hållits för högt. 

Detta är emellertid ett alltför formalistiskt sätt att se på saken. Det 
kan ju vara så att fastighetsägare och byggherrar under resans gång 
har anpassat kostnadsnivån till fastighetsförvaltningens krav för 
dispens från markvillkoret. Den slutliga ansökan har utformats så att 
man kunde känna sig säker på att den skulle gå igenom. 
Köpeskillingsprövningen enligt markvillkoret skulle alltså ha haft en 
styrande effekt. Om den inte hade funnits, så skulle priserna ha kunnat 
ligga ännu högre än de faktiskt gjort (Samuelsson intervju 15/8 86). 
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Markvillkoret har alltså tydligt och klart påverkat Stockholms stads 
mark- och bostadspolitik i saneringsområden. Detta har inte skett 
genom markförmedling utan genom att staden ställt krav på 
byggherrarna i samband med dispensgivning. Dessa krav har ställts 
upp av kommunen själv som följd av markvillkorets införande. 
Kraven har troligen haft en viss prisdämpande effekt. 1 denna mening 
har markvillkoret gett upphov till en förändring av Stockholms 
markpolitik i saneringsområden. 

6.15 Uppsala: andra styrmedel än markvillkoret 
Uppsala och Umeå har utvecklat ett helt annat förhållningssätt till 
markvillkoret än Stockholm. 1 motsats till Stockholm har de nämligen 
gett dispens utan speciella villkor. Med enstaka undantag har 
markvillkoret aldrig formellt använts för att avstyrka statliga bostads-
lån. De senare kommunerna har i stället utnyttjat andra möjligheter än 
markvillkoret till att få igenom sina intentioner i samhällsbyggandet. 
En viktig sådan möjlighet har varit ett stort markinnehav i exploate-
ringsområden, ett annat förköpslagen, ett tredje stadsplanen och det 
kommunala markmonopolet i plan- och bygglagen och ett fjärde 
rekvisitet om produktionskostnadsprovning i bostadsfinansierings-
förordningen. 1 dessa sammanhang har naturligtvis hugade byggherrar 
också informerats om markvillkorets innebörd. Men kommunerna har 
fått som de velat, innan saken kommit upp till formell markvillkors-
prövning. 

Uppsala kommun har inte aktivt brukat markvillkoret i sin mark-eller 
bostadspolitik. Varken fastighetsförvaltningen eller något annat kommunalt 
organ har utarbetat några riktlinjer för markvillkorets tillämpning i samband 
med kommunal markförmedling eller dispens. Kommunen har inte i 
enskilda fall ställt några krav utifrån markvillkoret för att förmedla marken 
till byggherrar eller lämna dispens. 

Däremot påverkar kommunen markanvändningen via ett annat 
styrsystem än bostadsfinansieringsförordningen, nämligen stadspla-
nen och det kommunala planmonopolet i plan- och bygglagen. 
Konkret sker detta genom att exploateringsavtal ingås med enskilda 
markägare. En förklaring till varför markvillkoret i bostadsfinansie-
ringsförordningen inte lett till ökad kommunal förmedling av 
bostadsmark i Uppsalas fall är alltså faktorn andra program i min 
genomförandeteori (D i figur 1.2). Ett annat program, i detta fall ett 
reglerande styrsystem, tar över uppgifter som var tänkta att skötas av 
markvillkoret i ett ekonomiskt styrmedelssystem. Markvillkoret har 
varit överflödigt, redundant, och utgjort en "överstyrning". 

För mark som är i Uppsala kommuns ägo träffas exploateringsav-  
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talet i samband med att marken överlåts till exploatören genom 
kommunal markanvisning. 1 avtalet kan härvid de villkor anges, som 
skall gälla för exploateringen eller saneringen. 

Avtal för mark i enskild ägo träffas innan någon plan (planändring) 
fastställts för det aktuella området. Kommunen kan därigenom ställa 
långt gående villkor angående projektets närmare utformning, trots 
att den inte äger marken. Anledningen till att markägaren går med på 
kommunens krav är att han i utbyte får området planerat. Detta kan 
han ju på grund av planmonopolet i byggnadslagstiftningen endast få 
med hjälp av kommunen. 

Exploateringsavtalens innehåll kan variera från fall till fall. Exempel på 
punkter som kan tas upp är: 

1. Markreglering - vilken mark kommunen och exploatören skall avstå 
ifrån eller erhålla 

2. Kostnadsfördelning - vem som skall svara för de olika kostnader som 
exploateringen/saneringen för med sig; vilka ersättningar som skall 
erläggas 

3. Bebyggelseutformning - hur bebyggelse och miljö skall utformas 
4. Tidplan - när anläggnings- och byggnadsarbetena senast skall vara 

avslutade 
5. Finansiering - eventuellt krav på att byggandet skall ske med stöd av 

statliga bostadslån (Bo 1979 Kommunal markpolitik:48ff). 

I Uppsala ingås exploateringsavtal för såväl sanerings- som exploate-
ringsområden. I de exploateringsavtal som förhandlas fram får ex-
ploatören gå med på att åta sig ansvar för vissa anläggningar på om-
rådet. Han måste kanske dra vägar, betala vissa avgifter och vissa 
anläggningar, svara för kostnaden för fastighetsbildning, bygga gång-
vägar från ett område till ett annat. Var man får bygga finns närmare 
angivet i stadsplanen. Man får anlägga huvudgata och vissa gångvägar. 
Kanske byggs huvudgatan av kommunen och entreprenören svarar för 
resten. 

Allt detta sköts av markavdelningen inom fastighetskontoret. När 
exploatören eller byggherren kommer in med ansökan om bostadslån, 
som handläggs av låneavdelningen, är markfrågorna redan lösta. På 
låneavdelningen kryssar man bara i en ruta att man ger dispens. Men 
i samband med denna dispensmöjlighet sker ingen prövning. Den har 
redan gjorts utifrån stadsplanen. 

Kommunen gör också en produktionskostnadsprövning enligt 
bostadsfinansieringsförordningen i samband med låneansökningar 
(Figur 5.2 ovan). Det finns ju vissa värderingsnormer vad gäller statliga 
lån. Man prövar då också markpriset inom ramen för den totala 
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produktionskostnaden. Någon separat markprisprövning i anslutning 
till markvillkorsklausulen i bostadsfinansieringsförordningen görs 
däremot inte. 

Låt mig illustrera med ett par konkreta fall. 
I februari 1991 ingicks ett exploateringsavtal mellan Uppsala kom-

mun, företrädd av fastighetsnämnden, och NCC Bygg AB om 
exploatering av Östra Tibble i Björklinge, i kommunens norra del 
(FsN 1991:34:330). Bakgrunden var följande. 

Marken, som en gång sålts till byggnadsfirman ABV av Uppsala 
universitet, överfördes till NCC Bygg AB genom fusion med ABV. 
NCC Bygg önskade nu få området planlagt, så att marken skulle kunna 
bebyggas. Kommunen visade sig vid förfrågan villig att stads-
planelägga området på villkor att den inte drabbades av några kost-
nader för exploateringen. I princip skall ett exploateringsområde bära 
sina egna kostnader, sa man. NCC var villigt att förhandla med 
utgångspunkt från dessa villkor. Efter förhandlingar ingicks ett ex-
ploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet och förhandlingen kring detta kom alltså till 
stånd som en följd av kommunens planmonopol. För att byggfirman 
skulle få bygga på den mark den ägde måste kommunen upprätta en 
stadsplan över marken. För att förmå kommunen till detta fick bygg-
firman i gengäld åta sig vissa saker som upptogs i exploateringsavtalet. 

En punkt i exploateringsavtalet innebar att NCC utan ersättning 
överlät till kommunen all sin mark i exploateringsområdet som ingick 
i fastigheterna Björklinge-Tibble 2:1 och 1:2 och som i stadsplanen 
upptogs som allmänna platser tex huvudgata, lokalgata, park, natur, 
skydd, lek, bollplan mm och transformatorstationer. Denna mark för 
allmänna platser och transformatorstationer skulle tillträdas av 
kommunen, när marken färdigställts och slutbesiktigats. 

Enligt kontraktet förband sig NCC att ombesörja och bekosta projektering 
och anläggande av bl. a.: 

– huvudgata och lokalgator med belysning 
– allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
– parkmark 
– lekplats och bollplan 
– gång- och cykelvägar med belysning 
– bullervall mot E4-an. 

Efter slutbesiktning skulle kommunen överta skötsel och underhåll av de 
allmänna anläggningarna. Kostnaderna för fastighetsbildningen skulle 
betalas av NCC. 
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Avtalet reglerade också hur tomter och bostäder skulle fördelas. 
Villatomterna skulle förmedlas genom kommunens tomtkö. Lägen-
heterna skulle erbjudas till intressenter som anvisats av kommunen 
med undantag av åtta lägenheter i flerbostadshus, 12 radhus eller 
parhus och två friliggande småhus, som skulle få förmedlas av bygg-
firman. 

Sammanfattningsvis ser vi hur kommunen med hjälp av sin plan-
läggningsrätt enligt kommunala planmonopolet i förhandlingar förmår 
markägaren att ge avkall på andra nyttjanderätter till sin mark (se 
äganderättsbegreppet i figur 2.1, sid. 53). Markvillkoret är inte inblandat 
i dessa förhandlingar. 

Vi kan också ta ett annat, enklare avtal, från ett saneringsområde och 
från slutet av 1970-talet. Marken i området ägdes huvudsakligen av 
Byggnadsfirman Gottfrid Lindgren AB (FsK 12/9 78,M 167/78) och 
hade inte förmedlats av kommunen. 

Enligt denna överenskommelse överlät kommunen till byggnads-
firman vissa mindre områden i kvarteret Eddan i Svartbäcken, som enligt 
fastställd stadsplan utgjorde kvartersmark för bostads- och 
handelsändamål. Samtidigt överantvardade bolaget åt kommunen en 
liten markbit, som lämpligen hörde ihop med ett annat huskomplex. 
Fastighetsbildningen skulle bekostas av bolaget. Några andra krav 
ställdes inte. När Gottfrid Lindgren AB ansökte om bostadslån bevil-
jades villkorslös dispens från markvillkoret. 

6.16 Uppsala: Fallet Berthåga och fornlämningarna 
Uppsala kommun har inte aktivt brukat markvillkoret i sin mark-och 
bostadspolitik, hävdade jag ovan. Men det finns faktiskt ett undantag, ett 
enda men synnerligen fascinerande undantag (Wikner 5/2 92). 
Undantaget kom inte upp i samband med en formell mark-
villkorsprövning enligt bostadsfinansieringsförordningen utan skedde 
när kommunen övervägde att använda sin rätt till förköp enligt lagen om 
kommunal förköpsrätt (FsN prot 18/10 83, 5 282). 

Fakta i målet var att det förelåg ett köpekontrakt enligt vilket Uppsala 
universitet till Karl Johanssons Byggnads AB sålt ett område om ca 50 
000 kvm av fastigheten Berthåga 11:28 för en köpeskilling av 1 miljon 
kronor. Enligt avtalet gällde försäljningen endast under förutsättning att 
preliminärt beslut om statliga bostadslån erhållits. 

Ärendet hade en förhistoria. Kommunen hade tidigare försökt köpa 
80 000 kvm av samma mark men misslyckats. På våren och hösten 
1981 förhandlade nämligen fastighetskontoret med universitetet om 
detta. Den 11 augusti 1983 anhöll kommunen hos universitetet om att 
få köpa området. Ett par veckor senare meddelade dock 
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universitetets tjänsteman att anhållan kommit för sent för att han skulle 
kunna dra sig ur förhandlingarna med Karl Johanssons Byggnads AB. 
Den 29 augusti upprepade fastighetskontoret sin anhållan och erinrade 
nu om markvillkoret i bostadsfinansieringsförordningen. Denna 
erinran måste tolkas som ett hot och visar på ett intressant sätt hur 
sofistikerat markvillkoret kunde användas i markpolitiken. 
Fastighetskontoret hoppades tydligen uppnå sitt syfte genom att hota 
med markvillkoret, utan att fördenskull verkligen behöva tillämpa det 
enligt bokstaven. Trots hotet undertecknade emellertid universitetet 
och byggnadsfirman köpekontraktet. 

Personalen på fastighetskontoret ansåg att universitetet gått bakom 
kommunens rygg, när det sålde två tredjedelar av den mark som 
kommunen förhandlat om. I en skrivelse rekommenderades fas-
tighetsnämnden att "meddela parterna att statliga lån ej kan påräknas 
på grund av markvillkoret", att avstå från att utnyttja förköpsrätten 
samt att begära av universitetet att kommunen skulle få förvärva 
markområdet. När hotet inte hjälpte, var kontoret berett att 
förutskicka att det ämnade tillämpa markvillkoret bokstavligt. 

Motiveringen var att den avtalade köpeskillingen för berthågaom-
rådet var oskäligt stor. Den innebar ett råmarkspris som var ungefär 
dubbelt så högt som fastighetskontoret bjudit vid de tidigare förhand-
lingarna med universitetet. Att hålla råmarkspriserna på en rimlig nivå 
var en självklar bostadspolitisk målsättning, fortsatte fastighetskontoret. 
De bostadspolitiska hjälpmedlen härför som statsmakterna anvisat 
kommunerna var expropriationsrätten, den kommunala förköpsrätten 
och markvillkoret. "Enligt 6 § bostadsfinansieringsförordningen beviljas 
bostadslån endast om kommunen överlåtit marken till lånsökanden. 
Enligt Bostadsstyrelsens anvisningar syftar markvillkoret till att befästa 
kommunernas möjligheter att genom sin markfördelning tillse att 
bostadsbyggandet anförtros byggherrar som har bästa förutsättningar 
och vilja att bygga goda och billiga bostäder. Vidare syftar markvillkoret 
till att eliminera eller i vart fall dämpa konkurrensen om marken och 
därmed underlätta för kommunerna att bedriva en aktiv markpolitik." 

Förköpsrätten borde inte utnyttjas, ty då skulle kommunen medverka 
till en fördubbling av prisnivån. "Kommunen bör i stället förhindra 
markprishöjningen genom att tillse att den aktuella försäljningen inte blir 
genomförd genom att meddela parterna att statliga lån ej kan påräknas 
på grund av markvillkoret." Enligt fastighetskontoret borde kommunen 
använda markvillkoret för att dämpa markpriserna. Fastighetskontoret 
agerade enligt Scenario 1 i min tablå över programteorier (se sid. 21). 

Vid fastighetsnämndens sammanträde den 18 oktober 1983 ut-  
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bröt en strid. Precis som vid fejderna i Stockholm gick konfliktlinjen 
strikt mellan borgerliga och socialister. Än en gång visade det sig att 
det alliansmönster som förelåg i rikspolitiken, fyrpartifronten mot 
moderater, inte förelåg på kommunal nivå. Enligt de borgerliga borde 
nämnden meddela parterna att statliga lån kunde påräknas. Den 
socialdemokratiske ordföranden yrkade däremot, att att-satsen borde 
lyda: "att meddela parterna att statliga lån ej kan påräknas på grund 
av markvillkoret betr marken i Berthåga". 1 voteringen röstade den 
socialistiska majoriteten ner den borgerliga oppositionens förslag. 

När fastighetskontoret meddelade utslaget till parterna, visade det 
sig att byggfirman inte fullföljde köpet (Wikner 25/2 92). Ironiskt nog 
blev detta utomordentligt lyckosamt för Karl Johansson, ty när 
kommunen sedan återupptog förhandlingar med universitetet upp-
täcktes helt oväntat att mer än hälften av markområdet bestod av 
fornlämningar. Nödvändiga utgrävningar skulle kosta 20 miljoner att 
genomföra, en kostnad som kommunen oavsiktligt och oförutsett 
räddat Karl Johansson ifrån. Siffran skall jämföras med den enda 
miljon kr, som Karl Johansson var beredd att ge för ett område som 
inkluderade fornlämningarna. Kommunens tjänstemän insåg natur-
ligtvis att trakten aldrig skulle kunna exploateras och lät den förbli i 
universitetets ägo. Däremot förvärvade kommunen ett angränsande 
område på 75 000 kvm till ett pris av 375 000 kr. 

Berthågaexemplet demonstrerar utomordentligt tydligt att mark-
villkoret kunde användas som hot i två avseenden: dels mer inlindat i 
form av erinringar om att markvillkoret fanns, dels mer uttalat genom 
ett klart förhandsuttalande om att det senare i samband med formell 
ansökan skulle komma att tillämpas enligt bokstaven. Hoten syftade 
till att verka prisdämpande och detta syfte uppnåddes också i Uppsala 
med anmärkningsvärd marginal. Men exemplet är ett undantag, det 
enda, vad gäller Uppsala kommun, som konsekvent och automatiskt 
gett dispens från markvillkoret och alltså inte ställt några 
kommunspecifika villkor för sina dispensmedgivanden. 

Särskilt Björklingeexemplet visar att styrrekvisit i bostadsfinan-
sieringsförordningen vid sidan av markvillkoret samt andra styrsystem 
såsom plan- och bygglagstiftningen också kan användas på ett 
sofistikerat sätt i förhandlingar om markförvärv. Kommunens repre-
sentanter erinrar i förhandlingarna om att dessa styrinstrument finns 
och får härigenom i de flesta fall sina önskemål uppfyllda. Styrin-
strumenten används som inlindade hot. När det blir aktuellt med 
markvillkorsprövning, har kommunen redan fått igenom sina önskemål 
och behöver därför aldrig tillgripa markvillkoret. 
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6.17 Sam förståndskulturen i Umeå 
Förhållandena i Umeå kommun beträffande markvillkoret skiljer sig 
inte väsentligt från dem i Uppsala. Beträffande exploateringsområ-
den är erfarenheterna i Umeå helt entydiga. Markvillkoret har inte 
haft den ringaste effekt. Nittionio procent av allt bostadsbyggande 
skedde på kommunägd eller kommunförmedlad mark redan på 1960-
talet, långt innan markvillkoret kom till. Denna tendens har sedan 
stått sig. Den kommunförmedling av bostadsmark som markvillkoret 
avsåg att driva fram fanns redan i Umeå långt innan markvillkoret 
infördes. Markvillkoret har inte inneburit den minsta förändring i 
denna aktiva markpolitik (int. Renström, Isacson, Eriksson). 

Ute i byarna och någon gång i tätorten förekommer att det byggs på 
privatägd mark, men det sker i så fall efter exploateringsavtal. 
Exploateringsavtalets poäng är att markägarna skall bygga bostäder på 
samma ekonomiska villkor som om kommunen hade upplåtit marken. 
Grundvalen för exploateringsavtalen är som ovan framhållits 
bestämmelserna om planmonopolet i byggnadslagstiftningen och har 
ingenting med markvillkorsbestämmelserna i bostadsfinansie-
ringsförordningen att skaffa (int. Eriksson, Isacson, Renström). För-
klaringen till att markvillkoret inte tillämpas enligt huvudprincipen i 
dessa fall är således att samma effekt uppnås med hjälp av ett annat 
styrverk, nämligen planmonopolet samt att dispens kan lämnas från 
markvillkoret. 

Beträffande saneringsområden är situationen något annorlunda, 
eftersom kommunen där inte äger mark i samma utsträckning som i 
exploateringsområden. Där kommunen själv håller på att skapa större 
saneringsområden har man gått in och köpt mark och sedan förmedlat 
den huvudsakligen till den allmännyttiga Stiftelsen Bostaden eller till 
HSB och Riksbyggen. 

I de fall kommunen inte varit intresserad, har frågan om rivning 
och ombyggnad oftast kommit upp som ett förköpsärende. Om det 
stått klart att kommunen inte vill utöva förköpsrätten, har fastighets-
kontoret meddelat detta till kontrahenterna. Samtidigt har man 
upplyst om vilka regler som gäller för statliga lån och vilka planmäs-
siga förutsättningar som föreligger. Fastighetsköparen informeras om 
detta för att han inte skall råka i svårigheter, när han kommer in med 
ansökningar om bygglov och statliga bostadslån. I detta sammanhang 
framhålls också att markförvärvet skall ske till ett för orten normalt 
pris. Detta krav ställs främst utifrån produktionskostnadsklausulen i 
bostadsfinansieringsförordningen. 

Ofta känner entreprenörerna till kommunens vilja i detta avseen-  
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de och rättar sig efter den utan att fråga särskilt mycket. 1 vissa fall 
kan det uppstå förhandlingar om att planen behöver ändras. Bygg-
entreprenörerna kräver högre exploateringsgrad än vad som förutsätts 
i planen. De vill bygga större för att få bygget att gå ihop ekonomiskt. 
Förhandlingarna har ibland lett till att planförutsättningarna 
modifierats. 

Det viktiga är att eventuella knutar klarats ut genom förhandlingar 
mellan kommunens tjänstemän och byggherrarna, innan det blivit 
aktuellt för de senare att komma in med ansökan om statliga lån. 
Överläggningarna har förts i ömsesidigt förtroende. Detta beror bl.a. 
på att systemet funnits så länge att det utvecklats en kultur i kommu-
nen, som går ut på att byggherrarna i förtroende gör som kommunen 
vill. Saken har underlättats av att det i praktiken funnits tre domine-
rande byggherrar, Stiftelsen Bostaden, HSB och Riksbyggen, och att 
dessa genom beslut av kommunen i princip delat på markanvisnin-
garna enligt formeln 50 % till den allmännyttiga stiftelsen och 25 % 
vardera till HSB och Riksbyggen. Fördelningen har kanske inte stämt 
exakt om man räknar per år men utslaget över ett antal år har 
fördelningen blivit ungefär denna. Eftersom saken har varit avgjord 
innan det blivit aktuellt med markvillkorsprövning, har dispens läm-
nats rent rutinmässigt. 

Den kultur av ömsesidig respekt och förtroende, som vuxit fram i 
umgänget mellan kommunens förvaltningar och de fåtaliga byggher-
rarna tack vare att politiken legat fast under en längre tid, för tanken 
till ett kommunalt samförståndskomplex. Det intressanta i vårt sam-
manhang är att markvillkoret knappast spelar någon roll alls i dessa 
förtroendefulla avgöranden samt att dispens beviljas automatiskt när 
låneansökan kommer in. Undantag har blivit regel. 

6.18 Umeå: Kvarteret Spiken 
En enda gång har dispens från markvillkoret avstyrkts i Umeå med 
hänvisning till att köpeskillingen legat för högt. 

I en skrivelse från fastighetskontoret i juni 1984 rekommenderas 
kommunstyrelsens arbetsutskott något inlindat att avslå dispens från 
markvillkoret i ett aktuellt förköpsärende (KSAU prot 19/6 84). Frågan 
presenteras på följande sätt. 

Lindéns Förvaltnings AB har från ett dödsbo förvärvat fas-
tigheterna Spiken 1 och 4 i centrala Umeå och begär besked om hu-
ruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt. Köpeskillingen är 
880 000 kr plus ett livränteåtagande på 2 870 000 kr som betalas ut 
under 12-18 års period. I praktiken skall köparen betala 3 750 000 
kronor för marken. "Denna konstruktion är f n skattemässigt 
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möjlig, men den lär bli olaglig inom kort," kommenterar fastighets-
kontoret en aning syrligt. 

Med den byggnadsrätt som är fastslagen i centrumplanen för Spiken 1 
och 4 kommer den köpeskilling som i praktiken betalas att med 2 350 
000 kr överstiga det tomtpris som ryms inom gällande belopp för statlig 
belåning (1 400 000 kr), fortsätter fastighetskontoret. Köpeskillingen 
överstiger dessutom enligt kontorets bedömning marknadsvärdet i 
expropriationslagens mening. Både med hänsyn till ovanstående och till 
avtalets konstruktion avstyrker fastighetskontoret att kommunen utövar 
förköpsrätten. 

Den sammanlagda ersättningens storlek gör också att kommunen 
knappast kan medverka till en dispens från markvillkoret, fortsätter 
fastighetskontoret. Markvillkoret innebär att bostadslån för ny- och 
ombyggnad endast utgår om kommunen eller kommunägt bolag har 
överlåtit marken till byggnadsföretaget. Syftet med markvillkoret är "'att 
befästa kommunernas möjligheter att genom sin markfördelning tillse att 
bostadsbyggandet anförtros byggherrar som har bästa förutsättningarna 
och vilja att bygga goda och billiga bostäder. Vidare syftar markvillkoret 
till att eliminera eller i vart fall dämpa konkurrensen om marken och 
därmed underlätta för kommunerna att bedriva en aktiv markpolitik'." 

Det nu aktuella förvärvet motverkar definitivt kommunens ambitioner 
att hålla nere priserna för särskilt bostadsmark i centrala Umeå. 
Byggföretagens förvärv av mark lämpad för bostadsbebyggelse i 
centrala Umeå har också ökat i oroande omfattning. Härigenom 
undandras en allt större del av bostadsproduktionen från upphandling i 
konkurrens. 

Kommunen bör därför enbart medge dispens från markvillkoret i de 
fall där markförvärvet ligger i samklang med kommunens bostads-
politiska strävanden, slutar fastighetskontoret. 

Några dagar senare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att inte 
utnyttja förköpsrätten och att inte tillstyrka dispens från markvillkoret 
(KSAU prot 19/6 84). 

Trots detta genomförde byggfirman köpet men sålde sedan vidare till 
Nordmalingsbyggen AB. Det totala priset hade nu sänkts till 1,5 
miljoner. I maj 1986 kom ärendet till kommunen från förköpssynpunkt 
varvid kommunen beslöt att ej utnyttja sin förköpsrätt. När 
Nordmalingsbyggen senare kom in med ansökan om statliga lån för att 
bygga bostäder beviljade kommunen dispens med motiveringen att 
köpeskillingen ansågs ligga på en godtagbar nivå. Bebyggelsen 
genomförs under åren 1986-87. Lindéns Förvaltnings AB gick så 
småningom i konkurs (Renström intervju 25/2 92, samt brev t. förf. 25/3 
92). 
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6.19 Markvillkorets historiska ironi: en summering 
När markvillkoret infördes av riksdagen från januari 1975 var tanken 
att kommunen måste förmedla marken för att en byggherre skulle 
erhålla statliga lån. Genom lånesystemets konstruktion borde andelen 
kommunförmedlad mark för bostadsbyggande så småningom stiga. 
Detta har emellertid inte skett. Totalt för riket var andelen lägenheter 
på kommunförmedlad mark något mindre 1990 än 1972 innan 
markvillkoret infördes i bostadsfinansieringsförordningen. År 1990 
skedde ca 75 % av bostadsproduktionen på kommunförmedlad mark, 
medan den åren 1972-1978 låg ca fem procentenheter högre, i 
genomsnitt kring 80 %. Efter en topp 1977 har kommunförmedlingen 
successivt gått ner. Den kommunala markförmedlingen har utvecklats 
i riktning rakt motsatt den, som markvillkorets förespråkare sade sig 
eftersträva, när programmet infördes. I varje fall ytligt sett rör det sig 
om en kontrafinalitet, som vi kallat markvillkorets historiska ironi. 

Det bör särskilt understrykas att den kommunala markförmed-
lingen till bostadsbyggande låg på en hög nivå, redan när markvill-
koret infördes. Ironin består i att denna höga nivå sänkts en aning, 
cirka fem procentenheter, när avsikten var att den skulle höjas. 

Att ironin skulle förklaras av att det totala bostadsbyggandet gått ner 
kan vi genast föra åt sidan. Det är ju andelen bostadsbyggande på 
kommunförmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet som 
minskat. 

Att de styckebyggda småhusens andel av bostadsbyggandet stigit 
under undersökningsperioden måste ha inverkat kan man tycka. Dessa 
"glesa villor" byggs på landsbygden utanför såväl sanerings-som 
exploateringsområden och där gäller inte markvillkoret. Men det glesa 
villabyggandets utveckling kan inte förklara ironin av den enkla 
anledningen att styckebyggda småhus (glesa villor) redan rensats bort 
ur boverkets statistikserier. Mina siffror visar att andelen 
bostadsbyggande exklusive styckebyggda småhus på kommun-
förmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet exklusive stycke-
byggda småhus gått ner. 

Förklaringen är heller inte att markägande byggföretag försökt 
kringgå det förtretliga markvillkoret genom att bojkotta de statliga 
lånen och vända sig till öppna lånemarknaden. Det statliga bostads-
lånesystemet har faktiskt stärkt sin ställning under perioden. Inte heller 
beror kontrafinaliteten på att kommunerna inte känt till programmet 
eller inte velat tillämpa det på grund av partipolitiska ma-
joritetsförhållanden. 

Men vad är det då som förklarar det ironiska utslaget? 

2 0 6  



I viss utsträckning kan nedgången tillskrivas bostadsbyggandets 
förskjutning från nybyggnad på råmark till nybyggnad i gammal tät-
bebyggelse. Nybyggnad i äldre stadsbebyggelse sker i saneringsområ-
den, där fastigheterna historiskt sett ägs av enskilda. Det skulle kosta 
oerhörda belopp för kommunerna att köpa in fastigheterna och sedan 
förmedla dem till hugade byggherrar. I stället har kommunfolket valt att 
ge dispens från markvillkoret i dessa fall. 

Markvillkorets essentiella innehåll var att kommunen skulle för-
medla marken till de byggherrar, som önskade få statliga lån. Hu-
vudutgången för kommunerna var markförmedling. Genom mark-
förmedling skulle kommunerna få igenom sina planintentioner. Även 
markpriserna och därmed boendekostnaderna skulle dämpas, eftersom 
kommunen på sikt skulle bli ensam köpare av bostadsmark. En 
monopsoni skulle skapas. Men programmet var ända från begynnelsen 
konstruerat enligt rävgrytsprincipen. Det fanns en bakväg, en re-
servutgång, som innebar att kommunerna hade möjlighet att lämna 
dispens från markvillkoret i saneringsområden, vilket räckte för att 
överordnad myndighet skulle tillstyrka. 1 exploateringsområden 
krävdes fram till 1983 dessutom starka skäl men från detta år togs detta 
villkor bort. Även här kunde alltså dispens tillstyrkas om kommunen 
så önskade. 

Anledningen till att programmet försågs med en bakväg redan vid 
införandet i december 1974 kan man spekulera över. Kanske var 
sakmotiv helt och hållet avgörande. Varje statligt styrsystem måste 
lämna utrymme för undantag för att inte lokalt resultera i stelbenta 
orimligheter. Det är svårt att utfärda generella centrala normer utan att 
lämna någon latitud för anpassning till lokala förhållanden. Vad vi säkert 
vet är att dispensutvägen förtydligades och lyftes fram genom den 
kompromiss, som socialdemokraterna ingick med mittenpartierna i 
riksdagsutskottet. Bakgrunden till detta resonemangsparti var i sin tur 
bl.a. den socialdemokratiska regeringens jämförelsevis svaga 
parlamentariska läge under jämviktsriksdagen och folkpartiets 
tilltagande vilsenhet efter katastrofvalet i september 1973 och 
mittensamverkans kollaps något senare i samband med Uppsala möte. 
Socialdemokraternas rent kvantitativt försvagade ställning berodde i sin 
tur bl.a. på den nya enkammarriksdagen. 

Orsakerna till den utveckling vi sett på kommunal nivå måste alltså 
sökas i det partipolitiska läget på riksnivå vid reformens tillkomst 1974. 
Nationella reformers tillkomsthistoria påverkar deras lokala 
genomförande. Så skulle slutsatsen kunna formuleras i generella termer. 

Formell avstyrkan av bostadslån, när markvillkoret inte varit uppfyllt, 
tycks ha varit sällsynt. Tom Miller (1991) har inte lyckats hitta 
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ett enda sådant fall i de tjugo kommuner han undersökt. 
Detta innebär att kommunerna överlag valt bakvägen, dispensut-

gången, när markvillkoret inte varit uppfyllt. Nästan 3/4 av kom-
munerna i Millers urval tillstyrkte dispens automatiskt och utan kom-
munspecifika villkor, medan ungefär 1/4 av kommunerna ställde krav 
på exploatören för att bevilja dispens. Kraven avsåg bland annat 
högsta tillåtna köpeskilling vid förvärv av den fastighet som skall 
bebyggas, lägenhetsfördelning, gårdssanering, hissar samt parkerings- 
och friytelösningar. I två av fallen ställdes inga villkor för dispens, 
men markvillkoret var ändå med som en underförstådd faktor i 
förhandlingar mellan kommunen och exploatörerna. 

Oavsett om kommunerna beviljat dispens automatiskt och villkors-
löst eller ställt egna, kommunspecifika villkor är slutsatsen, att den 
offentliga statliga politiken om bostadsmarken de facto utformats på 
lokal nivå, ute i kommunerna (Lane & Magnusson 1987: 24, 
Strömberg & Westerståhl 1984:69). Detta gäller naturligtvis också i 
den stora mängd fall, där kommunen verkligen förmedlar bostads-
marken. 

För att tränga ännu djupare i genomförandeproblematiken har jag 
lämnat den aggregerade makronivån och gjort tre fallstudier, i Stock-
holm, Uppsala och Umeå. Samtliga tre kommuner har uppvisat högt 
bostadsbyggande under perioden. År 1981 t.ex. låg Stockholm först i 
kommunligan, följt av Uppsala medan Umeå hamnade på delad tionde 
plats med Malmö. Umeå och Uppsala är exempel på kommuner, som 
automatiskt och villkorslöst gett dispens i de fall markvillkoret inte 
varit uppfyllt. I båda kommunerna har emellertid markvillkoret 
använts en gång för att avstyrka bostadslån. I Uppsala uttalade 
fastighetsnämnden med anledning av ett förköpsärende, att den i 
samband med en framtida ansökan om statliga lån tänkte re-
kommendera avslag med hänvisning till markvillkoret. Utgången blev 
att byggfirman avstod från att köpa och att kommunen kunde gå in i 
köpeförhandlingar i stället. Ett liknande fall har inträffat i Umeå, där 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett tillfälle beslöt att inte ge dis-
pens. Både umeå- och uppsalafallet visar att markvillkoret fick en 
starkt prisdämpande effekt, när kommunen för en gångs skull verkli-
gen tog det i bruk. 

Fallet Stockholm är intressant på det sättet att staden tillämpat en 
villkorlig dispenspolitik. Fastighetsnämnden har regelbundet fast-
ställt en administrativ riktprislista för fastighetsförvärv, som tilläm-
pats i samband med markvillkorsprövningen i saneringsområden. 
Syftet med prisprövningen har varit att dämpa fastighetspriserna och 
därmed i slutänden bostadskostnaderna för den enskilde bostads-
konsumenten. 
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Dispenspolitiken i Stockholm illustrerar hur den kommunala för-
valtningen själv utformar och situationsanpassar den generella statli-
ga politiken. Genomförande av nationellt beslutad politik blir ingen 
automatisk, maskinmässig process. Detta framgår av att dispenspoli-
tiken varit en arena för partipolitiska strider. Huvudmotsättningen har 
gått mellan borgerliga och socialister, inte mellan fyrpartifronten och 
moderaterna som i de rikspolitiska fejderna om markvillkoret. Samma 
sak gäller för övrigt den enda gång markvillkoret använts i Uppsala 
för att avstyrka statliga bostadslån. Dispenspolitiken i Stockholm har 
vidare skapat motsättningar mellan olika förvaltningar. Vid ett 
tillfälle har stadsjuristen förfäktat en åsikt, fastighetskontoret en 
annan. 

Ytterligare en iakttagelse vad gäller den stockholmska dispens-
politiken är att den producerat en förhandlingsekonomi. Dispens-
processen har utvecklat sig till ganska utdragna förhandlingar mellan 
kommunens representanter å ena sidan och byggherrarna å den andra. 

Ett sista slående karaktärsdrag i den stockholmska dispenspolitiken 
är dess oerhörda tekniska komplexitet. Den administrativa prislista 
som tillämpats och regelbundet reviderats har krävt betydande 
administrativa insatser för statistikinsamling och fastläggande av 
tillämpningsregler. För lekmannen torde det kommunala regelverket 
kring markvillkorsprövningen ha varit hart när ogenomträngligt. 

Förklaringen till att Uppsala och Umeå valt att automatiskt lämna 
dispens från markvillkoret tycks ha varit att ett annat styrsystem 
kunnat tillämpas vid behov, nämligen det kommunala planmonopolet 
enligt plan- och bygglagen. Implementeringsteoretiskt har ett annat 
styrsystem de facto kommit till användning i stället för markvillkoret 
för att påverka bostadsmarknaden (punkten D, andra program, i figur 
1.2 ovan). Den praktiska formeln har varit förhandlingar, som lett fram 
till ett exploateringsavtal. Även planmonopolet och institutet 
exploateringsavtal tycks alltså ha producerat en förhandlingsekonomi. 
För mark som varit i kommunens ägo har exploateringsavtalet 
upprättats efter förhandlingar, som lett fram till att marken överlåtits 
till exploatören genom kommunal markanvisning. Exploatören har fått 
gå med på vissa villkor för att överhuvudtaget få någon byggklar mark. 
För mark i enskild ägo har exploateringsavtalet slutits, innan någon 
plan fastställts för det aktuella området eller innan någon ändring i 
befintlig plan kommit till stånd. Under förhandlingarna har kommunen 
därvid kunnat ställa långt gående krav på markägaren, trots att 
kommunen inte äger marken. Anledningen till att markägaren går med 
på kommunens krav är att han i utbyte får marken planlagd. Denna 
favör kan endast kommunen 
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bevilja honom tack vare planmonopolet i byggnadslagstiftningen. 
Eftersom dispensutvägen fanns med redan i riksdagens huvudbeslut 

1974 kan man fråga sig om resultatet ute i kommunerna verkligen är 
ironiskt. Dörren för dispenser hölls ju öppen och därmed kan man inte 
hävda att resultatet blivit rakt motsatt det som avsågs. 

Det finns emellertid ett moment i utvecklingen som knappast 
förutsågs 1974 nämligen att nybyggandet i saneringsområden skulle få 
ett så stort omfång och att därmed dispensmöjligheten skulle komma 
att spela så stor roll. I den meningen rör det sig om en verklig 
historiens ironi. 

2 1 0  



7. Sakeffekter och maktaspekter 

Den förväntning som hystes om att det statliga markvillkoret skulle leda 
till att kommunerna i större utsträckning än förr förmedlade marken till 
statligt belånat bostadsbyggande slog som vi sett slint. Markvillkoret 
tänktes emellertid också ge upphov till andra sakeffekter. Som andra 
viktiga reformer hade markvillkoret därutöver en maktpolitisk sida. Det 
handlade om att förstärka den offentliga makten samt att gynna vissa 
partier och nätverk. 

Utgångspunkten är åtskillnaden mellan det sakinriktade och det 
strategiska perspektivet på offentliga program (kap 1.3 ovan). Det 
sakinriktade perspektivet innebär att en mark- eller bostadspolitisk 
reform tänkes instrumentellt inverka på mark- och bostadsområdet. Det 
strategiska perspektivet ges här en vidare innebörd än som brukligt är 
i statskunskapen. Det säger att en reform införs inte bara för att mer 
generellt stärka ett partis maktställning t.ex. i nästa val eller i en 
koalitionsförhandling utan också för att underbygga ett positivt inställt 
nätverks allmänna ställning eller påverka det offentligas position i 
relation till det enskilda. Det strategiska perspektivet handlar om att 
allmänt stärka eller försvaga vissa aktörers makt. Vad följderna blir av 
detta kan inte exakt förutses. De kan bli omedelbart instrumentella. 
Men de kan också komma först på längre sikt. Konsekvenserna bedöms 
emellertid som gynnsamma, eftersom åtgärderna ligger i linje med den 
politiska ideologi man vill främja. 

Min distinktion påminner om exempelvis Hanne Foss Hansens 
åtskillnad mellan konsekvenser på programnivå och på kontexnivå 
(1989;1991:185ff). 

Jag börjar med det sakinriktade perspektivet eller tänkta konse-
kvenser på programnivå. 

Ett officiellt huvudsyfte med markvillkoret var att förmå framför 
allt byggintressenter i enskilda sektorn att dra ner på takten i sina 
markförvärv eller rentav få dem att bekväma sig att avstå från att lägga 
under sig ny bostadsmark (Scenario 1 och 3 i figur 1.1 ovan). Därmed 
skulle konkurrensen om marken minska, vilket borde kunna leda till 
att markpriserna eller i varje fall markprishöjningen dämpades. Om 
konkurrensen om bostadsmarken eliminerades till förmån för något 
som liknar ett kommunalt markinköpsmonopol – en markmonopsoni 
– så skulle boendekostnaderna påverkas i dämpande riktning (Scenario 
1). 

Mot detta hävdades att den nya styrförutsättningen skulle pressa 

2 1 1  



upp boendekostnaderna. Eftersom avsikten var just den motsatta 
innehåller detta argument en föreställning om en pervers effekt 
(Scenario 1y,2y). 

Det befarades också att markvillkoret skulle krympa det totala 
bostadsbyggandet, vilket i så fall vore en bieffekt. Kommunerna skulle 
inte förfoga över sådana ekonomiska resurser att de kunde köpa upp 
alla de landområden, som behövdes för produktion av bostäder, vilket 
skulle leda till att bostadsbyggandet stannade upp. Denna 
argumentering framfördes speciellt av folkpartiet. 

Samma avtrappning i takten i bostadsbyggandet skulle också kunna 
ske genom andra mekanismer. Bostadslånesystemet skulle kunna 
upplevas som så ofördelaktigt att byggherrarna slutade bygga bo-
ningshus och började uppföra kontorsfastigheter och andra lokaler i 
stället. En annan farhåga som yppades inom oppositionen var att 
byggföretagen skulle flytta bostadsbyggandet utomlands. 

Slutligen befarades att mindre byggföretag, som specialiserat sig på 
egenregibyggande, skulle få svårigheter och gå under. Detta skulle leda 
att konkurrensen på byggmarknaden ytterligare minskade, vilket också 
vore en bieffekt. 

Därtill måste fogas ännu en omständighet. l samband med att 
markvillkoret infördes ansåg vissa att handläggningen, och kanske 
speciellt dispensförfarandet, skulle framkalla pappersexercis, för-
seningar, ökad belastning på förvaltningen och annat byråkratiskt 
krångel. Detta bör betecknas som kostnader för markvillkoret. 

Om vi lämnar tänkbara sakinriktade effekter och övergår till even-
tuella strategiska konsekvenser, är det främst tre perspektiv som bör 
framhållas. Grundtanken i alla tre är att markvillkoret inte bara 
handlar om mark- och bostadspolitik utan också om makt. 

Hypotesen i det första perspektivet är att markvillkoret också syf-
tade till att allmänt förstärka den offentliga makten på bekostnad av 
den privata. Möjligen var poängen också eller kanske rentav huvud-
sakligen att åstadkomma en generell maktförskjutning till det all-
männas fördel. Detta socialiseringsmotiv framförs emellertid aldrig i 
klarspråk i den offentliga diskursen i regering och riksdag. Social-
demokratiska och mittenpartistiska tillskyndare argumenterar strikt 
instrumentellt, pragmatiskt och snävt. Markvillkoret görs uteslutande 
till en fråga om markpolitik, markpriser och bostadskostnader. Att det 
kan röra sig om en långsiktig maktuppbyggnad inom de offentliga 
organen antyds aldrig och finns det heller ingen anledning att förneka 
eftersom frågan aldrig reses under riksdagsbehandlingen. Här framförs 
tanken som en hypotes. 

Den andra tänkbara strategiska konsekvensen av markvillkoret rör 
partipolitisk makt. Vi kan tala om partistrategiska motiv bakom 
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markvillkoret. Här bör man kanske skilja mellan ett socialdemokratiskt 
och ett mittenpartistiskt motiv. Det socialdemokratiska syftet kan ha 
varit att splittra de borgerliga, förhindra nyval, stoppa tendensen mot 
bildandet av ett fastare borgerligt block och säkra ett fortsatt 
socialdemokratiskt regeringsinnehav. Mittenpartierna kan på mot-
svarande sätt ha sett samarbetet med socialdemokraterna som ett metod 
att politiskt isolera moderaterna och vinna andra partitaktiska fördelar. 
Detta partistrategiska perspektiv på markvillkoret har redan delvis 
analyserats i kapitel 3. 

Den tredje strategiska eller systemiska effekten är att ingjuta yt-
terligare kraft i det bostadssociala nätverket, framför allt i de allmän-
nyttiga och rikskooperativa bostadsföretagen och deras organiserade 
företrädare på riksplanet. Detta kallas nätverksmotivet för markvill-
koret. Nätverksmotivet var faktiskt ett offentligt tillkännagivet 
huvudändamål – ja, rentav det grundläggande utåt angivna motivet – 
bakom markvillkoret. Det nya styrrekvisitet skulle vara ett verksamt 
medel när det gäller att genom kommunal markfördelning se till "att 
bostadsbyggandet anförtros byggherrar som har bästa förutsättningar 
och vilja att bygga goda och billiga bostäder", sades det i 1974 års stora 
bostadspolitiska proposition (1974:150:379). Frasen har sedan 
upprepats otaliga gånger i officiella sammanhang, bl a i 
Bostadsstyrelsens författningssamling (se Bil 2). Vad satsen egentligen 
innebär är inte så alldeles lätt att få grepp om. Det första man tänker på 
är naturligtvis att privata näringslivet tävlar på lika villkor med andra 
byggherrar. Mot detta talar det uttryckliga motivet att de s.k. 
självkostnadsbärande bostadsföretagen, dvs. de allmännyttiga och 
kooperativa bostadsföretagen, skulle få en större del av av 
bostadsbyggandet. 1 ett kortsiktigt instrumentellt perspektiv tänktes 
detta leda till press på boendekostnaderna (Scenario 2). Men därutöver 
skulle det också innebära att det bostadssociala nätverket stärkte sin 
ställning i bostadsbyggandet på bekostnad av motkomplexet, som 
kanske kan kallas det marknadsorienterade bostadskomplexet. Det 
bostadssociala nätverkets makt skulle öka, det marknads-orienterade 
bostadskomplexets minska. Detta kunde på lång sikt bidra till att rent 
allmänt garantera en riktig politik. 

De sakinriktade och strategiska verkningar markvillkoret ansågs 
kunna ge upphov till illustreras i Figur 7.1. Notera att det rör sig om 
att klassifikationsschema, inte en modell. Schemat visar logiska 
klasser av tänkbara effekter; linjerna anger alltså inte hypotetiska 
orsaksförlopp. 
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Figur 7.1 Schema över markvillkorets tänkbara sakinriktade 
och strategiska verkningar 
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Frågan blir nu om dessa offentligt ventilerade eller hypotetiska för-
hoppningar och farhågor besannats. Låt oss pröva eller i varje fall 
resonera kring schemats påståenden i tur och ordning med början 
längst upp. 

7.1 Förändringar i innehav och förvärv  
av bostadsmark 

Reformbärarna hoppades och förmodade att markvillkoret skulle få 
särskilt byggintressenter men även andra potentiella byggherrar att 
upphöra med sin hantering av bostadsmark. Man önskade att de skulle 
dra ner på takten i sina markförvärv eller kanske avstå från att köpa 
upp nya landområden för bostadsbyggande. Man såg gärna att de sålde 
ut sina nuvarande markinnehav (Scenario 1 och 3). Detta antogs i sin 
tur få ett antal goda konsekvenser. Konkurrensen om bostadsmarken 
skulle reduceras eller försvinna eftersom kommunen skulle komma att 
bli nästan ensam på marknaden. Detta borde leda till dämpade 
markpriser och i slutänden billigare bostäder (Scenario 1). Vidare 
skulle det kommunala markinnehavet kunna medföra att kommunerna 
ställde krav på följsamhet mot planer och därmed bidra till att lösa 
plangenomförandets problem (Scenario 3 i fig 1.1 ovan). 

Även debattörer såsom universitetslektorn i Uppsala Jan Kielland (1974) 
förutspådde att kommunerna på sikt skulle komma att bli de enda köparna 
av bostadsmark. Kiellands resonemang liksom markvillkorets egna 
programteorier utgick ifrån att ingen skulle kunna bygga bostäder utan 
fördelaktiga statliga lån. 

Enligt Bostadsstyrelsens enkät 1980 (BoS 1981a:29,17f,26f), då 
markvillkoret varit i kraft drygt fem år, hade kommunernas och bygg-
intressenternas markförvärvspolitik ändrats i avsedd riktning. 
Byggintressenter inkluderade inte bara företag i enskilda sektorn utan 
även kommunala företag med inslag av enskilda intressen. Särskilt i 
exploateringsområden var kommunerna mer aktiva än förr, medan 
byggintressenterna var mindre. Bostadsstyrelsen tryckte emellertid 
starkt på att slutsatsen var osäker. 

Fjorton av de 52 kommuner som svarat på enkäten sade sig ha 
ändrat sin markpolitik vad gäller markförvärv i exploateringsområden 
"till följd av markvillkoret". Övriga kommuner hade av diverse skäl 
inte ändrat sin markpolitik. Det vanligaste skälet härtill var att 
kommunen redan före markvillkoret fört en aktiv markpolitik. Inom 
saneringsområden var det ännu färre kommuner som bedömde att 
deras markförvärv ändrats som följd av markvillkoret. 

Beträffande byggintressenternas förvärv av mark från annan än 
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kommunen var det fler svarande kommuner – 35 av 52 – som ansåg 
att de "påverkats" av markvillkoret i exploateringsområden. Ett 
betydligt färre antal kommuner ansåg att de påverkats i sanerings-
områden. 

Tendensen att markvillkoret fått konsekvenser för såväl byggin-
tressenters som kommuners markförvärvspolitik bekräftades enligt 
Bostadsstyrelsen i de enkätsvar som byggföretagen lämnade. Enligt 
dessa hade nämligen byggfirmor i flera fall uppgivit att de minskat sitt 
markinnehav i exploateringsområden "till följd av villkoren". 
Markinnehavet hade minskat med i genomsnitt ungefär en fjärdedel 
mellan 1975 och 1979. Även i saneringsområden uppgav huvuddelen 
av företagen att de ändrat sin markpolitik som följd av villkoren. 
Förvärvsfrekvensen hade gått ner och man hade reducerat sitt innehav. 
Man hade rentav slutat köpa mark. De företag som fortfarande 
införskaffade mark gjorde det oftare i kontakt med kommunerna än 
tidigare. Vissa av de bolag som inte ändrat sin markförvärvspolitik 
hade varken före eller efter 1974 förvärvat mark. Även om materialet 
inte var entydigt föreföll det som om byggföretagen skurit ner på sin 
inköpsverksamhet och minskat sina innehav under tiden fram till 1980. 

Markvillkoret tycktes alltså ha åstadkommit en obetydlig men 
skönjbar effekt i den riktning som eftersträvades. Byggföretagen ha-
de minskat sitt markinnehav medan kommunerna blivit mer aktiva 
än förr.19 

Bostadsstyrelsen medgav således att den avlästa effekten av mark-
villkoret var oansenlig men gjorde samtidigt gällande att den var större 
än den syntes vara. Anledningen var "att många kommuners och företags 
markförvärvspolitik påverkats redan under den tid bygg-
konkurrensutredningen pågick". Utvärderingen använde inte termer som 
föregripande eller antecipering. Men det är just detta som avsågs. 
Byggintressenter och kommuner skulle alltså ha anteciperat 
markvillkorets införande långt före 1974 – redan i samband med att 
utredningen pågick 1968-72 – och börjat rätta sig efter en bestämmelse 
som ännu inte införts. 

Antecipering – föregripande – är en ganska sen upptäckt i sam-
hällsvetenskapernas historia. Allmänt brukar den tillskrivas Carl J 
Friedrich, som i den andra upplagan av Constitutional Government 
and Democracy formulerade sin lag om anteciperade reaktioner 

19 BoS:s analys är emellertid inte helt entydig. 1 den sammanfattande analysen sägs nämligen 
att kommunenkäten visar "att kommunernas respektive byggintressenternas andel av mark-
förvärven i exploateringsområden låg på samma nivå åren närmast före 1975 som åren närmast 
efter. Kommunerna har såväl före som efter 1975 svarat för över 90 % av den förvärvade 
arealen." Något trendbrott tycks alltså inte ha skett i samband med att mv infördes. – Hansson 
(1981:22,30) bygger sin analys av markförvärv på BoS 1981a. 
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(1941,kap 25). Politiker som önskar bli återvalda vägleds i sitt hand-
lande av sin antecipering av hur väljarna kommer att reagera på vad de 
beslutar. Medborgarna utövar därmed makt på ett sofistikerat sätt utan 
att någonsin vara i direkt kontakt med politikerna. Upphovsmannen 
insåg förmodligen inte vidden av sin upptäckt, ty Giovanni Sartori 
berättar (1976:129f; 1987:52,177) att Friedrich uteslöt kapitlet ur 1950 
års upplaga av boken. Ett decennium senare tog emellertid Friedrich 
sitt fynd till nåder igen och förde in ett avsnitt om antecipering i Man 
and His Government (1963). 

Friedrich uppmärksammade makthavarnas föregripande av välja-
rnas reaktioner (jfr Lewin 1970:137ff), men i föreliggande studie 
riktas intresset mot de kommande adressaternas, byggherrarnas, 
antecipering av makthavarnas kommande beslut. 

Ett exempel hämtat från en fem år äldre reform får belysa denna 
generella idé om anpassning byggd på antecipering. Fallet skildras av 
Lars Bergström i en uppsats om markpolitiken i Göteborgs kommun. 
Utvecklingen av de kommunala markförvärven i Sveriges andra stad 
företes i figur 7.2. 

Figur 7.2 Göteborgs kommuns markförvärv 1961-1970 

 
Källa: L Bergström, Efterkrigstidens markpolitiska lagstiftning, sid 42 
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Kurvan i figur 7.2 väcker undran. I början av 1960-talet förde Göte-
borg en aktiv markpolitik, skriver Bergström. Pådrivna av politikerna 
köpte kommunens tjänstemän in stora markområden för att klara av 
den brådstörtade urbaniseringen. Samtidigt förberedde den social-
demokratiska regeringen tillverkning av nya redskap för att ge kom-
munerna möjlighet att dra in oförtjänt markvärdestegring till det 
allmänna och säkerställa en aktiv kommunal markpolitik. Mödorna 
resulterade i vad Bergström kallar 1967 års lagpaket, vars viktigaste 
beståndsdel, lagen om kommunal förköpsrätt, behandlades ovan i 
kapitel 2. Lagpaketet skulle träda i kraft den 1 januari 1968. Under 
kvartalet närmast dessförinnan inträffade emellertid något märkligt i 
Göteborgs kommun. Bergström sammanfattar: 

Händelseförloppet i samband med lagpaketets tillkomst blev närmast 
dramatiskt. Ett mycket stort utbud av främst jordbruksfastigheter 
under sista kvartalet av 1967 – alltså före ikraftträdandet – assimilera-
des av kommunen där man fortfarande levde i föreställningen om en 
fortsatt tätortsexpansion och om ett omfattande råmarksinnehav som 
enda möjligheten att genomföra de storstilade utbyggnadsplanerna. 
Förvärvsfrekvensen under den aktuella perioden blev i stort sett 10-
faldigad i förhållande till de närmast föregående åren. Efter lagpa-
ketets ikraftträdande skedde däremot i stort sett inga råmarksförvärv 
alls. 

Enbart i december köpte Göteborg fastigheter för 40 miljoner. Bakom 
säljrushen låg "ryktena om den kommande marklagstiftningen". 
Sedan reformen trätt i kraft vid årsskiftet upphörde råmarks-
försäljningen helt. Stiltje kom att råda i åratal framöver, noterar Berg-
ström (1986:4f,41ff). Fastighetsägarna måste ha anteciperat 1967 års 
lagpaket och skyndat sig att sälja innan det ännu formellt trätt i kraft. 

För att återvända till Bostadsstyrelsens utvärdering, så hävdas där 
att vissa byggföretag med egen byggmark har anteciperat förändringen 
i bostadslånesystemet och i sitt eget välförstådda intresse lagt om sin 
markförvärvspolitik, innan markvillkoret trädde i kraft. Verkan av 
reformen kom inte i och med att den infördes utan i och med att den 
dryftades i en statlig, offentlig utredning. 

Assar Lundqvists anteciperingsresonemang i Bostadsstyrelsens 
utvärdering får konsekvenser för en metodfråga i utvärderings-
forskningen (Vedung 1991:96). När skall en reform anses vara 
"införd"? I förstone kan svaret synas givet; en reform införes när den 
träder i kraft. Markvillkoret skulle då ha införts den 1 januari 1975. 
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Men alldeles så lätt är detta inte. Man skulle ju kunna hävda att 
reformen infördes, när riksdagen fattade sitt bindande beslut. Mark-
villkoret infördes i så fall den 11 december 1974. Men i det svenska 
systemet kan en reform börja verka redan när regeringen lägger fram 
sin proposition, utredningen publicerar sitt betänkande, utredningen 
arbetar eller kanske rentav när utredningen tillsätts av regeringen. 
Propositionen lades den 4 oktober 1974, utredningsförslaget presen-
terades den 19 juni 1972 och utredningsdirektiven är daterade den 12 
december 1969. Verkan av en politisk reform kan underskattas, om 
adressaternas antecipering av den innan den trätt i kraft inte 
undersöks. 

Parentetiskt må tilläggas att markvillkoret även efter införandet 
1974 torde ha haft en antecipationseffekt. Blotta det faktum att vill-
koret existerar ger kommunerna ett visst övertag över byggnadsfir-
morna. Kommunen behöver aldrig direkt tillgripa expropriation, 
förköpsföreläggande eller avslag på låneansökan med hänvisning till 
markvillkoret. Saken avgörs på tidigare stadier. Redan innan bygg-
företagen går in och förhandlar om köp av mark, hör de sig för om 
kommunen händelsevis är intresserad av landområdet. Om kommunen 
visar sig vara köpsugen, avstår seriösa byggnadsfirmor från att 
uppträda som spekulanter på marken. De är ju väl medvetna om att 
förköpslagen, expropriationslagen och de andra styrsystemen finns i 
bakgrunden och att kommunen kan använda sig av dem, om de trots 
allt skulle drista sig till att vara med och köpslå. Genom sin blotta 
existens och utan att formligen komma till användning bidrar således 
styrmedlen till att byggföretagen inrättar sig efter kommunens 
önskemål (Wikner intervju 25/4 85). 

Lil Benton är i sin studie betydligt försiktigare än Bostadsstyrelsen i 
sin enkät. Generellt har inte markvillkoret minskat konkurrensen om 
bostadsmarken, slår hon fast. Visserligen avtar rivaliteten om 
råmarken. Enskilda byggintressenters markinnehav minskar i de 
undersökta skånekommunerna medan kommunernas ökar. Denna 
avtagande konkurrens beror emellertid delvis på en allmän nedgång i 
efterfrågan på orörd exploateringsmark. Vad gällde saneringsområden 
framgår det dock klart att markvillkoret inte minskade konkurrensen 
om marken och detta kunde enligt Benton sägas vara det verkliga testet 
för markvillkoret. Därmed går det inte att påstå att markvillkoret 
generellt sett minskar konkurrensen om bostadsmarken, hävdar Benton 
(1988a:7:1,5:7; 1988b:6-8ff,6-36,6-41ff,8-1). 

Låt oss nu förflytta oss till våra tre specialkommuner. Bostadsstyrelsens 
enkät 1980 visar att vissa ändringar beträffande förvärv av mark skett i 
Uppsala men inte i Stockholm och Umeå. På frågan om att byggintressenters 
förvärv av mark från annan än kommunen på-  
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verkats genom markvillkoret eller om kommunens egen förvärvsverksamhet 
påverkats gav de tre kommunerna svar enligt figur 7.3. 

Figur 7.3 Markvillkorets inverkan på byggintressenters förvärv av mark 
från annan än kommunen 

Mark utanför sane- Mark inom sane-  
ringsområden ringsområden 
Ja Nej Ja Nej 

Byggintressenters Ua Sthlm Sthlm 
förvärv Um Um, Ua 

Kommunens Sthlm Sthlm 
förvärv Um, Ua Um, Ua 

Sthlm-Stockholm, Um=Umeå, Ua=Uppsala 

Källa: Svar på Bostadsstyrelsens enkät 1980 (BoS 1980) 

Både Stockholm och Umeå anser att varken byggintressenters eller kom-
munens markförvärv påverkats genom markvillkoret, vare sig i eller 
utanför saneringsområden. Det enda avvikande svaret kommer från 
Uppsala, som hävdar att byggintressenternas förvärv påverkats utanför 
saneringsområden, men inte i övrigt (BoS 1980). Svaret utvecklas 
emellertid inte. 

Några ledtrådar kan emellertid erhållas via de två uppsalaföretag, som 
svarat på enkäten och som säger sig ha minskat sitt markinnehav i 
exploateringsområden till följd av markvillkoret. Byggnadsfirman 
Anders Diös AB, kommunens största byggföretag, säger sig ha reducerat 
innehavet med ca 75 procent. Resterande innehav skall avvecklas genom 
planläggning, byten m.m. säger firman. Den andre uppsalabyggaren, 
Karl Johansson Byggnads AB har också skurit ner sitt markinnehav dock 
endast med ungefär 1 hektar av ett innehav på 67. Diös säger sig också 
ha minskat innehavet i saneringsområden och anger restriktivitet med 
nya förvärv som orsak. K J Byggnads AB uppger däremot att dess 
markpolitik inte ändrats i saneringsområden (BoS 1980). 

Det enda byggföretag i Umeå som svarat på enkäten säger däremot 
att företaget ändrat sin markförvärvspolitik i exploateringsområden. 
Företaget har nämligen inte ökat sitt markinnehav. Företaget säger 

2 2 0  



också att det tänker ändra sin markpolitik fram till 1985 genom att öka sitt 
innehav av saneringsmark (BoS 1980, Olaus Forsberg & Co). 

Tillgängliga data tyder alltså på att markvillkoret generellt sett ledde till 
att byggnadsföretagens intresse för markförvärv och markinnehav 
minskade. En del av detta minskade intresse kan avläsas som en 
antecipationseffekt. 

7.2 Dämpa markprisstegringar som delvis orsakas  
av annan offentlig politik 

Det kanske mest fundamentala institutionaliserade syftet med mark-
villkoret var att dämpa prisutvecklingen genom att reducera efter-
frågan på byggmark. "Ett ... grundläggande motiv för markvillkoret är 
att det skall medföra minskad konkurrens om marken och därmed en 
dämpning av prisnivån," deklarerade bostadsminister Ingvar Carlsson 
i propositionen (1974:150:379, min kurs). Han fortsatte: 

I fråga om mark beträffande vilken markvillkoret är av betydelse 
kommer kommun att uppträda praktiskt taget ensam som köpare. Som 
utredningen närmare har utvecklat kan det för fastigheter med höga 
förväntningsvärden även bli fråga om en sänkning av markpriset. 
Detta är som jag ser det gynnsamma och eftersträvansvärda effekter. 
Däremot finns det ingen anledning att tro att priset i allmänhet skulle 
sjunka under ett med bortseende från eventuella förväntningsvärden 
beräknat marknadsvärde. Eftersom det alltid står fastighetsägaren fritt 
att vänta med försäljning och avvakta en tidpunkt då kommunen 
tvingas att expropriera och eftersom löseskillingen då i enlighet med 
expropriationslagens värderingsregler alltid skall motsvara 
fastighetens sålunda beräknade marknadsvärde, kan man räkna med 
att frivilligt köp i allmänhet går att få till stånd till ett pris motsvarande 
minst detta marknadsvärde (se även RD 1974:140:37f E.Olsson). 

Det Ingvar Carlsson hävdade kan också uttryckas så att rivaliteten om 
bostadsmarken måste elimineras genom att ett kommunalt köpmonopol 
upprättades, varigenom marknadspriserna på bostadsmarken skulle 
minska. Men om enskilda markägare endast kan sälja sin mark till 
kommunen, dvs om kommunal monopsoni råder måste ju kommunen 
kunna pressa ner priset avsevärt, eftersom det inte finns några 
medtävlare om naturresursen. Ett kommunalt köpmonopol skulle därför 
kunna leda till att marknadspriserna på mark sjönk ganska rejält. Detta 
måste väl också Ingvar Carlsson rimligen ha räk-  

2 2 1  



nat med. Däremot var det varken önskvärt eller sannolikt att fas-
tighetsägarna skulle tvingas sälja till kommunen under marknads-
priset utom när det gällde vissa förväntningsvärden. Målet kan sägas 
ha varit att uppnå en prisnivå, som motsvarade ett marknadsvärde 
med bortseende från eventuella förväntningsvärden (jfr SOU 
1972:40:40). 

Vad Ingvar Carlsson och andra beslutsfattare befarade var, vill jag 
hävda, att oönskade förhållanden uppstått delvis som en följd av en 
bestämd offentlig politik, och att dessa måste bekämpas med en annan 
offentlig politik. Detta är min egen rekonstruktion; reformvännerna 
själva uttryckte sig inte alls så rakt på sak. Om tankegången formuleras 
på detta tydliga sätt blir den emellertid av större intresse vid studiet av 
offentlig politik. 

Inför miljonprogrammet 1965 började byggföretagen i vissa kom-
muner köpa mark i stor skala runt tätorterna. Samtidigt började 
Sveriges kommuner förvärva mark i en utsträckning som aldrig förr. 
Genom de statliga markförvärvslånen, införda sedan 1 juli 1968, 
förstärktes kommunernas vilja och förmåga att bedriva en aktiv 
markpolitik. Detta ledde till växande konkurrens om jorden, höjda 
markpriser och stigande boendekostnader. 

Markvillkoret skulle kunna dämpa den av staten – men naturligtvis 
också byggföretagen – delvis orsakade prisstegringstakten på följande 
sätt. Framför allt i exploateringsområden tänkte man sig att 
byggföretagen skulle komma att köpa upp mycket mindre mark än förr. 
Kommunerna skulle rentav kunna bli ensamma förvärvare av mark för 
bostadsändamål. Konkurrensens försvinnande måste rimligen leda till 
prispress, tycktes man mena (Scenario 1). 

Själva tankegången att ett offentligt ingrepp åtminstone delvis sker i 
syfte att komma åt oönskade effekter av ett tidigare offentligt ingrepp 
brukade påtalas även i den samtida bostadspolitiska debatten. "Den 
första regleringen skapar problem, som tvingar fram nya regleringar tills 
politiken till slut i stor utsträckning går ut på att reglera bort 
verkningarna av de andra regleringarna," påpekade nationalekonomen 
Assar Lindbeck i ett uppmärksammat föredrag i Svenska 
sparbanksföreningen på hösten 1972. Lindbeck exemplifierade med just 
bostadsmarknaden. "Vi har ... fått en hyreskontroll för att hjälpa de lägre 
inkomsttagarna, men just dessa människor hamnar – på grund av det 
efterfrågeöverskott på billiga lägenheter som regleringen skapat – i stor 
utsträckning i den dyraste delen av bostadsbeståndet, och måste i många 
fall vända sig till sociala myndigheter för att få hjälp med hyran" (cit 
efter Byggnadsindustrin 1972:10:2). 

Prissänkningsargumentet såsom vi har tolkat det i Scenario 1 i pro-
gramteorierna (figur 1.1 ovan) förutsätter vidare att de lägre inköpspris-  
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erna för mark slog igenom i de markpriser eller tomträttsavgälder, som 
kommunen tog ut när den förmedlade marken till byggherrar (Scenario 
le). Kommunen tänktes alltså inte falla för den frestelse, som enligt 
ekonomisk teori andra monopolister förmodas göra, nämligen ta ut högre 
priser än som skulle vara fallet vid fri konkurrens. 

Frågan huruvida kommunen som säljmonopolist skulle ha intresse av 
att ta ut så låga markpriser eller tomträttsavgälder som möjligt även om 
den var exempelvis djupt skuldsatt och i ekonomisk kris skall inte 
penetreras i detta sammanhang. Jag uppehåller mig enbart vid 
spörsmålet om det har skett någon dämpning av prisutvecklingen på 
bostadsmark generellt. 

Att markpriserna stigit berättigar naturligtvis inte till slutsatsen att 
markvillkoret motverkat sitt syfte. Den korrekta frågan är ju om 
markpriserna skulle ha stigit ännu mer om markvillkoret inte funnits. Ett 
väl underbyggt svar på denna fråga förutsätter en kalkyl över hur 
utvecklingen skulle ha blivit om markvillkoret aldrig hade införts. Att 
det kontrafaktiska problemet är osedvanligt besvärligt att lösa på denna 
speciella punkt har troligen medverkat till att de stora utvärderingarna 
uteslutit prisdämpningsfrågan (Miller 1991) eller ägnat den ett förstrött 
intresse (Bo 1991). Någon kvalificerad prisstudie byggd på tillgänglig 
statistik har aldrig genomförts. 

Tillgängliga bedömningar och resonemang tyder emellertid på att 
priset på råmark skulle ha stigit mer om markvillkoret inte funnits. 
"Företrädare för de kommuner som intervjuats har ... varit ense om att 
markvillkoret, genom att dämpa konkurrensen om mark för bo-
stadsbyggande, varit av avgörande betydelse för den måttliga mark-
prisökningen även i expansiva regioner." Detta är allt som sägs i ämnet 
i boverkets utvärdering 1991. Någon kritisk penetration av fak-
taunderlaget för konklusionen genomförs således inte (Bo 1991:22). 

Även i 1981 års utvärdering hävdar den centrala tillsynsmyndigheten att 
markvillkoret sannolikt haft en dämpande effekt på markprisernas 
utveckling i exploateringsområden (BoS 1981a:30f,1 6,19). Den här gången 
bygger myndigheten under sin slutsats på flera sätt. Byggintressenternas 
benägenhet att förvärva mark har avtagit i dessa områden efter 1975, vilket 
minskat konkurrensen, vilket i sin tur sannolikt haft en dämpande effekt på 
markprisernas utveckling. Vidare visar enkäten att ungefär en tredjedel av 
länsbostadsnämnderna anser att en dämpning skett samt att ungefär en 
tredjedel av tillfrågade kommuner hävdar att prisutvecklingen dämpats och 
att detta huvudsakligen skett i exploateringsområden. Beträffande sane-
ringsområden har Bostadsstyrelsen ingen urskiljbar uppfattning i 1981 års 
utvärdering. 

Lindell (1989:59f) har stora svårigheter att säga något entydigt på 
basis av sina enkätdata från 1984. Hälften av de tillfrågade kom-  
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munerna anser att markprisutvecklingen har dämpats, andra hälften 
förnekar att någon dämpning skett. Bland dem som påstår att pris-
utvecklingen dämpats har många inte angett någon förklaring. De som 
lämnat förklaringar har oftast pekat på markvillkoret. Flera kommuner 
framhåller emellertid också att det inte är markvillkorets förtjänst utan 
beror på att kommunen fastställt ett högsta tillåtna markpris. Någon 
kommun poängterar att det är nedgången i byggandet som förklarar 
prisdämpningen. En kommun har understrukit att markvillkoret haft en 
påtaglig betydelse för prisutvecklingen. Fallet gäller privata stycke-
byggen, huvudsakligen i form av förtätning. 

Den förmodligen mest noggranna studien av markprisproblemet har 
genomförts av Lil Benton, som jämfört verkliga markpriser med den 
generella prisutvecklingen samt med prisutvecklingen inom byggsektorn 
(1988a:5:15, 1988b:6-14f). Hennes material ger inte stöd för påståendet 
att markvillkoret har direkt påverkat prisnivåerna. Å andra sidan har 
markpriserna inte följt de generella prisökningarna i bostadsbygg-
nadssektorn, speciellt inte i de större undersökta kommunerna, säger 
hon. Vilka slutsatser hon drar av detta framgår emellertid inte riktigt 
tydligt. 

Av våra tre speciellt undersökta kommuner anser Stockholm enligt 
Bostadsstyrelsens enkät 1980 att markvillkoret som det tillämpats 
inneburit en dämpning av prisutvecklingen för ombyggnadsobjekt i 
saneringsområden, i vart fall under åren 1975-77 då prisutvecklingen 
stod i stort sett stilla. Uppsala menade däremot i samma enkät att 
markvillkoret inte haft någon inverkan på prisutvecklingen i 
saneringsområden. I fråga om exploateringsområden svarar både 
Stockholm och Uppsala att inga markförvärv eller marknadshöjande 
förvärv har skett, varför frågan inte kan besvaras. Umeå lämnar blankt 
på prisfrågan (BoS 1980). 

Vad gäller utvecklingen på 1980-talet i Stockholm vore det under-
ligt om inte markvillkoret verkat prisdämpande på grund av priskon-
trollen enligt den administrativa prislistan i samband med dispens-
givningen. Eftersom både Uppsala och Umeå automatiskt gett dis-
penser kan markvillkoret inte ha inverkat på markpriserna i dessa 
kommuner via dispensgivningen. De stora prisdämpningar som åstad-
koms de enda gånger Uppsala och Umeå kommuner vägrat bostadslån 
med hänvisning till markvillkoret bör emellertid noteras (se avsnitt 
6.16 och 6.18 ovan). 

Den försiktiga slutsatsen blir att markvillkoret troligen haft en viss 
dämpande effekt på priserna på bostadsmark. 
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7.3 Boendekostnaderna stiger: pervers effekt? 
Strängt taget är prisutvecklingen på bostadsmark intressant endast i den 
mån boendekostnaderna påverkas. Otvivelaktigt tryckte också reformato-
rerna på att markvillkoret skulle få en prisdämpande effekt på boendet (P 
1974:150:377). Troligen var emellertid detta syfte sekundärt i förhållande 
till ökad byggkonkurrens och ökade möjligheter för planuppfyllelse. Ett 
problem med denna programteori – sista leden i scenario 1 nämligen att 
prisdämpningar på bostadsmark påverkar boendekostnaderna i positiv 
riktning – är att råmarkspriset vid 1970-talets mitt stod för en förbluffande 
liten andel av vad det kostar att producera lägenheter, blott 1,5 procent. 
Eftersom den slutliga boendekostnaden påverkas inte enbart av 
produktionskostnaden utan även av kostnader för bostadens underhåll och 
drift utgör råmarkspriset en ännu mindre del av vad den boende i 
slutänden får betala (SOU 1972: 40:15). Detta erkändes också i 
propositionen (377). Hur produktionskostnaderna för flerfamiljshus 
fördelar sig procentuellt på olika kostnadsslag visas i figur 7.4. 

Råmarkskostnaden för tomten var alltså den allra minsta posten. Utslaget 
på varje lägenhet kostade yttertaken dubbelt så mycket som tomten, vvs och 
ventilation mer än sex gånger så mycket. Om markkostnaden slogs ut på 
hyran, som ju också inkluderade drifts-och underhållskostnader, utgjorde 
den 0,5-1,0 procent (Jfr Brunfelter & Ekegren 1979:19). 

Denna beräkning tvingar fram en undran om prispressarargumentet 
verkligen redovisade en drivkraft bakom reformen eller om det 
användes för att legitimera den samtidigt som det egentliga motivet var 
ett annat, t.ex. att stärka kommunens möjligheter att bedriva planering. 

Dock bör noteras att kostnadskalkylen ovan avser flerfamiljshus och 
att råmarkskostnaden för småhus rimligen måste ha legat betydligt 
högre vid den aktuella tidpunkten. 

I tidigare undersökningar ges ingen entydig bild av sambandet mellan 
råmarkspriser och boendekostnader. Varken i Bostadsstyrelsens enkät 
1981, Millers granskning eller boverkets undersökning 1991 berörs 
frågan överhuvudtaget. I Bengt Hanssons studie (1981:54, 36ff) dryftas 
den emellertid på ett intresseväckande sätt. 

Hansson hävdar att priset på råmark troligen kommer att gå ner men 
att markvillkoret trots detta sannolikt skall leda till högre bostads-
kostnader. Sluteffekten blir rakt motsatt den som en gång åsyftades. 

Hanssons resonemang kan kläs i utvärderingsforskningens mer 
utstuderade språkdräkt. Han använder inte uttrycket pervers effekt, 
men det är just detta han avser. Vidare menar sig Hansson ha påvisat 
att programteorin bakom markvillkoret är felaktig. Oavsett om 
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Figur 7.4 Tomtmarkskostnaden utgör en ringa del av produktions-kostnaden 
för flerfamiljshus 

 
 

hans resonemang är empiriskt hållbart eller inte har det ett principiellt 
intresse för alla som studerar icke avsedda konsekvenser av offentlig 
politik. 
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Genom markvillkoret kommer byggföretagens intresse av att köpa 
bostadsmark gå ner; färre hugade köpare av bostadsmark kommer att 
leda till lägre råmarkspriser. Så långt går alltså Hansson på samma 
linje som samhällsingenjörerna bakom markvillkoret. Egendomligt 
nog behöver detta emellertid inte innebära att den totala 
bostadskostnaden blir lägre. 

Antag, skriver Hansson, att markvillkoret lyckas sänka råmarks-
priset med optimistiska 50 procent. Detta skulle leda till en sänkning 
av tomt- och grundberedningskostnadens andel av den totala 
kostnaden med en procent, från 15 till 14 procent. Detta förutsätter att 
kommunerna är lika effektiva exploatörer som byggföretagen, vilket 
Hansson i och för sig betvivlar. Totalt skulle detta leda till en sänkning 
med en procent av den totala produktionskostnaden. Större blir 
faktiskt inte nedgången, ty kostnaden för köp av råmark motsvarar i 
genomsnitt endast 1-2 procent av de totala kostnaderna för att uppföra 
ett bostadsområde. Eftersom kommunerna redan tidigare förmedlat 90 
procent av bostadsmarken för statligt belånade hus var markvillkoret 
tänkt att höja denna procent till 100, eller med en tiondel. 
Nettoeffekten skulle alltså bli sänkning av kostnaderna med en 
promille (0.1 x 0.01 = 0.001). 

Hansson ställer detta i relation till en annan intention bakom 
markvillkoret, nämligen att få bort särskilt byggföretagens egenregi-
byggande. Enligt en utredning från statens pris- och kartellnämnd 
skedde byggandet i egen regi till fyra procents lägre pris än annat 
byggande. Detta berodde på enklare administration och lägre pro-
duktionskostnader. Eftersom egenregibyggandet omfattade 10 procent 
av det statligt belånade bostadsbyggandet, så blir nettoeffekten vid 
egenregibygge en sänkning av totalkostnaden med fyra promille. En 
prissänkning på fyra promille ersätts med en prissänkning på en. 
"Trots den mycket optimistiska antagna nivån för sänkningen av 
råmarkspriset erhölls inte den avsedda effekten med mark- och 
konkurrensvillkoren," menar Bengt Hansson. Han konkluderar, att den 
boende inte fått några som helst fördelar till följd av markvillkoret. 

Ett annat tänkbart scenario har målats upp av stadsjuristen i 
Stockholm, Inger Ridderstrand-Linderoth (Sthlms stadskansli 169/ 
1794-77, 17/4 1978, s5). Prispress utövad genom administrativa 
prisnivåer i samband med dispensgivning behöver inte leda till lägre 
boendekostnader. Styrsystemet kan nämligen fresta till kringgående 
beteende, vilket motverkar det prisdämpande syftet. Eftersom den 
tillåtna köpeskillingen är känd för parterna kan den skrivas in i kontraktet 
samtidigt som betydande ersättningar erläggs enligt sidoavtal för 
exempelvis lös egendom. Om så sker åstadkommes varken en 
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minskad fastighetsomsättning eller en dämpning av fastighetspriserna. 
Ridderstrand-Liljeroth skriver: "Sådana sidoavtal har uppdagats i fall 
där kommunen förköpt fastigheter. Det kan i detta sammanhang 
noteras att i ansökningar om dispens från markvillkoret, som inges av 
sådana parter som har erfarenhet av fastighetsmarknaden och kunskap 
om gällande dispensnormer, föreligger en märklig överensstämmelse 
mellan i köpekontrakten angiven köpeskilling och de köpeskillingar 
som godtas enligt gällande normer om dispens från markvillkoret. 
Huruvida och i vad mån ersättningar utgår vid sidan av köpekontrakten 
framgår ej av dispensansökningarna utan framkommer först om 
kommunen förköper den aktuella fastigheten och köpare eller säljare 
begär ersättning enligt sidoavtal. Vad som här sagts leder till 
antagandet att riktlinjer för tillstyrkande av dispens, som grundas på 
köpeskillingsprövning, icke med nödvändighet har prisdämpande 
effekt." 

De resonemang som ovan redovisats har varit hypotetiska. Några 
systematiska empiriska belägg har författarna inte kunnat förete. 
Överhuvudtaget har någon empirisk prisstudie av markvillkoret aldrig 
genomförts. Frågan om markvillkoret verkligen ledde till reducerade 
bostadskostnader måste därför lämnas öppen. 

7.4 Bostadsbyggandet har avtagit men knappast  
som följd av markvillkoret 

En farhåga som yppades om markvillkoret gick ut på att det skulle 
kunna reducera det totala bostadsbyggandet. De initiativ till bostads-
byggande, som tidigare togs av enskilda byggherrar via markinköp, 
skulle nu försvinna. Kommunerna skulle kanske inte ha resurser till de 
oerhörda markförvärv, som skulle krävas för att markvillkoret skulle 
kunna uppfyllas, vilket skulle stoppa upp byggandet. 

Vissa bostadsdebattörer befarade också att markvillkoret skulle 
medföra administrativt krångel, som skulle kväva vettiga initiativ till 
förnyelse av äldre bebyggelse. Villkoret var i första hand riktat mot 
det traditionella byggandet av stora objekt på obebyggd mark. Vid 
byggande i förnyelseområden var det orealistiskt att kommunerna 
först skulle lösa in marken för att därefter fördela den. Krånglet kring 
detta kunde tänkas stoppa upp stadsförnyelsen. Markvillkoret skulle 
alltså med andra ord kunna dämpa aktiviteten i saneringsområden, 
vilket skulle få återverkningar på det totala bostadsbyggandets storlek 
(Brunfelter & Ekegren 1979:36). 

Ytterligare en tankegång som bland annat dryftas i 
Bostadsstyrelsens utvärdering 1981 (yttrande 21/1 1981) är 
följande. Bygg-  
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företagen äger betydande markområden, som inte kommer att kunna tas i 
anspråk före den 1 juli 1984. Om kommunerna inte förvärvar denna mark i 
god tid innan övergångsperiodens utgång, kan markvillkoret komma att bli 
ett hinder för bostadsbyggandet inom exploateringsområden under andra 
delen av 1980-talet. 

Vi erinrar oss att markvillkoret temporärt slopades från och med 1 juli 
1981. Markvillkorets politiska motståndare har ibland påstått att detta ledde 
till att ombyggandet ökade. "Riksdagsbeslutet 1981 bidrog verksamt till att 
antalet igångsatta ombyggnationer vinterhalvåret 1981-1982 nära nog 
fördubblades jämfört med motsvarande period ett år tidigare," utropade 
Margareta Gard (m) i riksdagen i april 1983 (RD 1982/83:133:127,129). "Vi 
hyser stor oro för att ett införande av markvillkoret kan begränsa 
stadsförnyelseverksamheten." Markvillkoret skulle alltså ha effekt på 
bostadsbyggandets omfattning. 

Låt oss först titta på hur den totala produktionen av nya bostadslägenheter 
utvecklats. Otvivelaktigt har antalet nyproducerade lägenheter gått ner 
under den aktuella perioden, vilket framgår av figur 7.5. Det viktiga är 
emellertid att trendbrottet inträffade 1971, medan markvillkoret infördes 
från och med 1975. Bakom trendbrottet ligger därmed andra faktorer än 
markvillkoret. 

Figur 7.5 Det totala bostadsbyggandet 1960-1990 

 
Källa: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1992, sid 43. Siffrorna avser både flerbostadshus och 
småhus. 

År 1960 byggdes i landet ungefär 70 000 nya lägenheter, 1964 87 000, 
1968 100 000 och 1970 hela 110 000 nya bostadslägenheter. Detta var 
ett svenskt rekord i bostadsbyggande, som ännu efter 22 år landet inte 
ens kommit i närheten av. Efter 1970 sjönk nämligen 
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bostadsbyggandet stadigt till ca 85 000 1974, 55 000 1976 för att år 
1985 vara nere i ca 29 000 nya lägenheter. Sedan steg produktionen av 
nya bostadslägenheter igen upp till 58 000 enheter 1990. Att 1970 är 
ett rekordår framgår ännu tydligare av figur 7.6, som visar 
utvecklingen under 1900-talet. 

Figur 7.6 Bostadsproduktionen totalt per år under 1900-talet 
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Det stora, ja dramatiska trendbrottet i bostadsbyggandets utveckling 
inträffade alltså långt innan markvillkoret infördes men även innan det 
presenterades som ett utredningsförslag. Slutsatsen måste bli att 
markvillkoret inte kan ha haft någon del i denna förändring. 

Samma förhållande föreligger i våra tre speciellt granskade kom-
muner. Låt oss emellertid innan vi går på detta se hur bostadsbyg-
gandet i Stockholm, Uppsala och Umeå förhåller sig bostadsbyggandet 
i andra svenska kommuner. I figur 7.7 visas de tio mest bostads-
producerande kommunerna i riket 1981. 

Figur 7.7 De största bostadsproducenterna bland rikets kommuner 1981 

 

Källa: Aktuell statistik, information från planeringskontoret i Uppsala kommun, 1982:2 

 

Stockholm leder som väntat bostadsligan, men som vi ser ligger Upp-
sala överraskande tvåa och Umeå placerar sig tia på samma nivå som 
Malmö. 

Efter denna korta digression går vi tillbaka till frågan om bostads-  
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byggandets kronologiska utveckling i Stockholm, Uppsala och Umeå. 
Låt oss först se på diagrammet för Stockholm under hela 1900-talet i 
figur 7.8. 

Figur 7.8 Byggnadsverksamhet på bostadsområdet i 
Stockholm 1905-1990 

 
 

En topp nåddes som vi ser 1969 men historiskt sett var bostadsbyggandet 
ännu högre i Stockholm i slutet av 1930-talet. Miljonprogrammet innebar 
inga rekordår för Stockholm. 

Om vi studerar utvecklingen mer i detalj i de tre kommunerna under 
1960- och 1970-talen upptäcker vi att den i stort sett följer rikstrenden 
med Stockholm och Uppsala något före och Umeå något efter toppåret 
för riket. 1 Stockholm inföll rekordåret 1969, i Uppsala 1968 och i Umeå 
1971, vilket skall jämföras med 1970 för riket. Markvillkoret som 
infördes 1975 kan inte ha inverkat på dessa trendbrott. 
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Beträffande utvecklingen i övrigt satte Stockholm bottenrekord 1980, 
Umeå 1985 och Uppsala 1987; för riket nåddes botten 1985. I Stockholm 
sjönk bostadsbyggandet kraftigt efter rekordåret 1969, steg sedan åren 
1973-75 men sjönk därefter stadigt fram till 1980. Därefter steg den igen 
fram till 1985 för att därefter åter sjunka. I Uppsala sjönk också 
bostadsbyggandet kraftigt mellan 1970 och 1974 och sedan något 
långsammare fram till 1979. 1980 steg det på nytt och höll sig någorlunda 
konstant på den nya högre nivån fram till mitten av 1980-talet då det sjönk 
rejält under ett par år för att därefter stiga på nytt. 1 Umeå slutligen sjönk 
bostadsbyggandet kraftigt mellan 1970 och 1974 men sedan steg det igen 
fram till 1980 för att sedan sjunka något fram till 1985 och därefter stiga 
kraftigt fram till 1990. Samtliga tre kommuner har alltså haft ett betydande 
bostadsbyggande under den tid markvillkoret har verkat. 

Trenderna redovisas i figur 7.9. 

Figur 7.9 Nyproduktion av bostadslägenheter i Stockholm, Uppsala och 
Umeå 

 

Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 1979 sid 151 (Byggnadsverksamhet), 1992 sid 185 
(Byggnadsverksamhet); Uppgifter från Astrid Nyström, Statistikenheten, Uppsala 
kommun, samt Uppsala kommun i siffror 1977/78 (1960-63 exkluderas kommundelarna 
Knutby, Oland samt Husby-Långhundra förs); Siffror om Umeå 1991 sid 36, 1985 sid 47, 
1984 sid 85, 1992 sid 39 samt uppgifter från Anna-Lena Löfgren, Umeå kommun. 
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Men även om markvillkoret inte kan ha påverkat det kraftiga trendbrott 
i bostadsbyggandet, som inträffade omkring 1970, så skulle det ha 
kunnat förstärka den nedgång som fortsatte efter 1975. Frågan är alltså 
om markvillkoret haft någon del i denna fortsatta nedgång. 

Ett av de ämnen regeringen år 1979 uppdrog åt Bostadsstyrelsen att 
sprida ljus över var om bostadsbyggandets omfattning hade minskat 
som följd av markvillkoret. I slutrapporten (BoS 1981a:32f) 
framhåller utredaren, Assar Lundqvist, att några tillfrågade hävdar att 
markvillkoret kan ha haft en dylik negativ effekt: 

HSB:s riksförbund anger till exempel att de initiativ till bostadsprojekt 
som tidigare togs av byggherrar och i viss mån entreprenörer – genom 
markförvärv – försvann vid markvillkorets införande. 

Stor-Stockholms Planeringsnämnd (SSPN) menar ... att markvill-
koret kan bli ett hinder för bostadsbyggandet under 1980-talet om 
staten inte kommer att anslå erforderliga resurser [till kommunala 
markförvärv]. 

Svenska Byggentreprenörföreningen (SBEF) säger att byggföretag 
genom mark- och konkurrensvillkoren förlorat möjlighet att genom 
planering av eget markinnehav hjälpa kommunerna med plan- och 
projekteringsalternativ. Kommunerna saknar enligt SBEF:s åsikt kapa-
citet att fullt ut klara motsvarande uppgifter, vilket bland annat resul-
terat i eftersatt planering som i sin tur resulterat i lågt bostadsbyggande. 

Assar Lundqvist fäster emellertid inget större avseende vid dessa 
påståenden. "Mot bakgrund av de erfarenheter som förmedlats via 
enkätsvaren finns inga belägg för att markvillkoret isolerat skulle ha 
haft någon större betydelse i detta sammanhang," konstaterar han. 
Lundqvist poängterar emellertid nogsamt hur svårt det är att ge något 
bestämt svar på denna intrikata orsaksfråga. 

En granskning av enkätsvaren från våra tre undersökningskom-
muner talar i varje fall inte emot Assar Lundqvists och Bostads-
styrelsens slutsats. Det totala bostadsbyggandets fluktuationer tycks 
inte på något enkelt sätt hänga ihop med markvillkoret. Bostadspro-
duktionens volym synes ej ha påverkats, skriver Stockholm i sitt svar. 
Uppsalas svar innebär snarast en spådom, inte ett konstaterande. 
"Markvillkoret kan leda till ett ökat tryck på att uppföra kontors-och 
affärslokaler i det fall marken är ägd av byggföretag," står det i svaret. 
"Volymen på bostadsproduktionen hämmas därigenom." Umeå 
besvarar inte frågan (BoS 1980). 

En förutsättning för att markvillkoret skulle kunna orsaka en 
nedgång i det totala bostadsbyggandet är, kan det tyckas, att det har 
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tillämpats enligt sitt huvudsyfte och att detta har medfört en förändring 
av den kommunala markpolitiken. På riksnivå är det emellertid alldeles 
klart att kommunerna i genomsnitt förmedlar mindre mark 1990 än 
strax innan markvillkoret infördes. Som sådant har markvillkoret inte 
inneburit att kommunerna i högre grad än tidigare förmedlat den mark 
som skulle bebyggas med nya bostäder. Denna tendens har också slagit 
igenom i våra tre specialkommuner. De tre kommunerna förde en aktiv 
markpolitik i nybyggnadsområden redan före markvillkorets införande. 
Den nedgång i byggande av nya bostäder som befarades kan därför 
knappast ha uppstått som en konsekvens av markvillkorets införande. 

Låt oss resonera lite mer ingående kring Stockholm, eftersom 
huvudstaden utvecklat en relativt unik dispenspolitik. Skulle denna dis-
penspolitik på något sätt ha kunnat påverka bostadsbyggandets volym i 
negativ riktning? 

Först kan vi konstatera att det stora, dramatiska trendbrottet i 
Stockholms bostadsbyggande inträffade 1969, ett år före rikets och sex 
år innan markvillkoret infördes. Vidare ser vi att det faktiskt skedde 
en viss ökning av nyproduktionen i Stockholm i omedelbar anslutning 
till markvillkorets införande. Därefter sjönk emellertid bostads-
byggandet fram till 1978 för att sedan långsamt stiga fram till 1980-
talets mitt varefter det åter sjunker och sedan stiger. Efter villkorets 
införande har takten i det totala bostadsbyggandet i Stockholm mycket 
riktigt avtagit. Att denna tempoförändring varit ett resultat av 
markvillkoret förefaller emellertid knappast troligt. På 1970-talet 
skedde en nedgång i bostadsbyggandet över hela landet. Nedgången 
började emellertid redan 1971, vilket är avgörande för vår slutsats. 
Trendbrottet kan alltså inte ha varit någon direkt effekt av markvil-
lkoret, som ju beslutades i december 1974 och infördes i januari 1975. 
Det kan heller inte vara en konsekvens av en antecipering av mark-
villkorets införande; den skulle i så fall ha kommit efter det att 
utredningen lagt sitt förslag i juni 1972. Men trendbrottet kommer ett 
år tidigare. 

Stöd för uppfattningen att markvillkoret inte påverkat bostads-
byggandets storlek framkommer även under intervjuer med tjäns-
temännen på Stockholms fastighetskontor (Klint 1986). 

Slutsatsen är således, att markvillkoret inte lett till att takten i 
bostadsbyggandet avtagit. Konklusionen måste emellertid omges med 
reservationer med tanke på det bräckliga informationsunderlaget. 
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7.5 Mindre byggföretag försvinner 
En tanke bakom markvillkoret var att få slut på egenregibyggandet 
med statliga lån, eftersom det ansågs skapa monopol och höja 
priserna. Enligt regeringen utfördes i den privata sektorn ca 75 
procent av flerfamiljshusen och 80 procent av småhusen, som inte 
skulle bebos av byggherren, som egenregibyggen (P 
1974:150:429). Motivet att eliminera särskilt det privata 
egenregibyggandet har markvillkorets skarpaste kritiker, modera-
terna, upprepade gånger vänt sig emot i riksdagen (M 1982/83:360). 
En strypning av egenregibyggandet skulle kunna leda till att vissa 
mindre byggföretag med speciell inriktning på egenregibyggande 
skulle kunna slås ut, har man hävdat. Detta minskar antalet företag, 
som tävlar om byggnadsuppdragen. De rikstäckande byggföretagen 
kommer att dominera på den lokala marknaden, eftersom företag 
som ej får sina anbud accepterade till slut får svårt att hålla kvar sin 
kompetens, då de inte kan bygga i egen regi och därigenom behålla 
konkurrenskraften. 

Varför är det så viktigt med små företag som bygger i egen regi, 
kan man undra. En förklaring skulle vara att byggande i egen regi ger 
möjlighet att på olika sätt utveckla produktionsformerna och återföra 
erfarenheter härav även i entreprenader. Man menar, såvitt jag 
förstår, att egenregibyggande i små firmor är befrämjande för inno-
vationsbenägenheten. Men dessutom ger egenregibyggande 
möjlighet att utjämna svackorna i entreprenadbyggandet, varigenom 
man kan upprätthålla sysselsättningen och vidmakthålla en god 
arbetarstam (Hansson 1981:30ff,41). 

Boverkets utvärdering 1991 (13) har tagit fram statistik över egen-
regibyggandets utveckling. Tendenserna framgår av figur 7.10. 

Figur 7.10 Andel egenregiproducerade lägenheter av totala antalet 
producerade lägenheter i flerbostadshus 

 
Källa: Boverket, Studie av markvillkoret och dess tillämpning, sid 13 (Bo 1991) 
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Under perioden 1972 till 1978 sker en tydlig nedgång i egenregipro-
duktionen. Särskilt tydlig är tillbakagången från 1975, "det år då 
mark...villkoren infördes", som utvärderaren formulerar saken. Under 
perioden 1984-1990 har utvecklingen i vissa avseenden varit den 
motsatta, i synnerhet från år 1986. Andelen egenregiproducerade 
lägenheter i flerbostadshus har stigit igen. 1986 nådde egenregipro-
ducerandet nästa samma höga tal som gällde när markvillkoret infördes 
1974. Någon egentlig förklaring till denna egendomliga utveckling 
lämnas inte i Boverkets utvärdering. 

Den tes som framläggs i Boverkets utvärdering nyanseras något av den 
officiella statistiken. Den senaste officiella statistikens siffror för för 
flerbostadshus i riket redovisas i figur 7.11. 

Figur 7.11 Andel byggande i egen regi respektive på entreprenad av 
flerbostadshus åren 1968-1990 med preliminärt beslut om statligt lån 

 

Källa: BBA 1992, sid 121-122. BBA bygger på låneobjektsstatistiken. 

Egenregibyggandet av flerbostadshus sjönk som vi ser fram till 1972 
men steg därefter under 1973 och framför allt 1974, låg kvar på en 
något lägre men fortfarande hög nivå 1975 för att därefter kraftigt fall 
under 1976. Är den hastiga uppgången särskilt år 1974 en ante-
cipationseffekt av markvillkoret? Var det så att byggentreprenörer 
med egen mark skyndade sig att bygga med statliga lån, innan 
markvillkoret infördes och förstörde egenregimarknaden? Hypotesen 
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verkar rimlig, men jag har inte närmare sökt belägga den. 
Egenregibyggandet faller efter 1976 ytterligare fram till en botten 

på endast tre procent 1980 och fem procent 1981. Egenregibyggandet 
tycktes nu nästan utrotat. Men 1982 steg det igen av någon anledning 
upp till 15 procent och därefter har det hållit sig kring denna siffra 
under 1980-talet. 1990, det sista år jag har uppgifter om, låg 
egenregibyggandet på 18 procent av det totala. 

Vad kan uppgången bero på? Benton (1988b:2:22ff,6:30ff) som iakttagit 
ungefär samma utveckling i sina skånekommuner fram till 1984, där hennes 
studie slutar, menar att kommunerna tvingades acceptera ökat egen-
regibyggande i takt med att nyproduktionen gått ner och moderniseringen 
av gamla bostäder gått upp. Utan att direkt säga det menar troligen Benton 
att kommunerna med tiden valt att i ökad utsträckning ge dispens från 
markvillkoret. 

7.6 Byråkrati och krångel 
Den kritik som riktades mot markvillkoret vid dess införande gick 
bland annat ut på att det skulle leda till mer byråkrati. "Den aviserade 
kommunaliseringen kommer ... att sätta betydlig fart på den redan nu 
svårartade byråkratin i byggbranschen," skrev Göteborgs-Posten 
(22/10 1974) i en kommentar till regeringen Palmes "ryktesomsusade 
bostadsproposition". "Skall vi säga att det behövs 5-600 kvalificerade 
tjänstemän i 50-60.000 kr-klassen för att klara all pappersexercis som 
den betydligt utökade detaljregleringen på bostadsområdet för med 
sig? Det betyder minst 250 miljoner i ny, årlig löneutgift. Redan nu 
kostar bostadsbyråkratin en miljard per år." 

Byråkratikritiken var anmärkningsvärt obestämd. Möjligen kan den 
preciseras i två riktningar. Markvillkoret skulle kunna generera mer arbete 
och därmed öka belastningen på låneadministrationen i kommunerna. 
Vidare skulle villkoret kunna leda till krångel i bemärkelsen mer tidsåtgång 
än tidigare vid ansökningar om statliga bostadslån. 

Vid en första anblick är det svårt att ta dessa spådomar eller kritikpunkter 
särskilt allvarligt. Vi vet ju att kommunerna redan 1972 förmedlade ungefär 
80 procent av marken för byggande av nya bostäder. De ökade 
administrationskostnader som skulle bli en följd av att denna procentsiffra 
antogs komma att stiga kan förefalla marginella. 

Låt oss emellertid inleda med den första farhågan och fråga oss 
om markvillkoret inneburit ökad belastning på kommunernas ad-
ministration. I tidigare undersökningar av Hansson och Lindell har 
frågan besvarats nekande. Den eljest så markvillkorskritiske Hans-
son konkluderar att någon ökad belastning inte kan förmärkas 
(1981:53). 59 av 61 kommuner i Lindells (1989:60) enkätunder-  
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sökning uppger att markvillkoret inte skapat några betydande admi-
nistrativa problem. Det är bara en av kommunerna som anser att öv-
riga arbetsuppgifter blir åsidosatta på grund av arbete som uppkom-
mer till följd av mark- och konkurrensvillkoren. 

I två av våra tre specialkommuner – Uppsala och Umeå – har 
markvillkoret inte inneburit någon ökad arbetsbelastning, eftersom 
dispenser rutinmässigt ges. Markvillkorets tillämpning innebär endast 
att rutan för dispenser i bostadslåneansökningarna förses med ett kryss. 
Förmodligen är dessa kommuner representativa för den övervägande 
andel kommuner, som gett villkorslös dispens från markvillkoret. 
Stockholm är intressantare på grund av sin utvecklade dispenspolitik. 
Stockholms fall får illustrera kommuner, som tillämpar markvillkoret 
genom att ställa villkor för att ge dispenser. 

1 Stockholm har av allt att döma markvillkoret inneburit merarbete 
för den kommunala förvaltningen i två avseenden. Att en gång om året 
revidera den administrativa prislistan och därvid beräkna nya nivåer för 
godtagbara priser har inneburit visst arbete för fastighetskontoret. 
Dessutom har prislistans tillämpning på enskilda fall ibland blivit 
ganska utdragen och därmed krävt viss arbetsinsats. Troligen säger 
fallet Stockholm också något om andra kommuner som bedrivit en 
aktiv dispenspolitik, eftersom aktivitet i detta avseende kräver att 
villkor utarbetas och tillämpas. 

Slutsatsen blir att markvillkoret inte lett till ökad byråkrati i de 
kommuner där dispens utan villkor regelbundet beviljats. I kommuner 
som bedrivit en aktiv dispenspolitik och gett dispens på utarbetade 
villkor har markvillkoret inneburit visst merarbete för den kom-
munala förvaltningen. 

Här lämnar vi effekter på den specifika programnivån för att till sist 
kortfattat diskutera eventuella konsekvenser på den större omgivningen. 

7.7 Markvillkoret och makten 
I upptakten till detta kapitel dryftades tre tänkbara maktpolitiska 
följder av markvillkoret. Grundläggande för alla tre är hypotesen att 
markvillkoret också handlade om makt, inte bara om bostäder, bygg-
entreprenörer, byggherrar och tätortsmark. 

I det första maktperspektivet är poängen med markvillkoret också att 
allmänt förstärka den offentliga makten på bekostnad av den privata. 
Syftet var också att åstadkomma en generell maktförskjutning till det 
offentligas fördel. Även om det i första hand kanske var kommunernas 
makt som skulle förstärkas, så tänkte man sig måhända att hela det 
offentliga systemet skulle stärkas eftersom även länsbostadsnämnder, 
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bostadsstyrelse/boverk och regering var inblandade i genomförandet. Detta 
har döpts till socialiseringsmotivet bakom markvillkoret. 

Socialiseringsmotivet framfördes aldrig i klarspråk i den offentliga 
diskursen i regering och riksdag. Såväl socialdemokrater som center-
partister och folkpartister argumenterade strikt instrumentellt, prag-
matiskt och kortsiktigt. Markvillkoret gjordes uteslutande till en fråga 
om markpolitik, markpriser och bostadskostnader. Att det skulle röra 
sig om en långsiktig maktuppbyggnad inom de offentliga organen 
antyddes aldrig. 

De tre partierna till höger inom fyrpartifronten kunde tänkas ha motiv att 
dölja den långsiktiga maktaspekten. Mittenpartierna kanske dolde den för 
att inte stöta sig med sina mer borgerligt lagda väljare. Och för 
socialdemokraterna var det kanske också inopportunt att avslöja långsiktiga 
planer, ty då kunde ju mitten skrämmas bort. 

I pressen lyser emellertid socialiseringsaspekten då och då fram. 
Den socialdemokratiska tidningen Dagbladet skrev följande i sin 
kommentar till riksdagens bostadspolitiska beslut 1974 (12/12): 

Det är ett viktigt mål att i skilda sammanhang begränsa privat svår-
kontrollerbar makt med makt som utövas av folkvalda. När man nu 
inför markvillkoret betyder det att det på ett viktigt område har skett en 
maktförskjutning till samhällets fördel. 

Vi förutsätter att flera steg kommer att tas, som ytterligare stärker 
samhällets grepp över bostadsmarknaden i stort och i motsvarande grad 
begränsar privata intressens makt. 

Ett liknande synsätt skymtar ibland i den borgerliga pressen. I sin 
kommentar till det bostadspolitiska beslutet hävdade Dagens Nyheters 
ledarskribent (13/12 1974) att den ideologiska vinsten av markvillkoret för 
socialdemokraterna i och för sig var omätbar men motsvarades av en 
realekonomisk förlust. Men troligen värderade bostadspolitikerna god 
ideologi högre än god bostad, menade skribenten. 

"Markvillkoret är ju ett nytt dråpslag mot den enskilda ägan-
derätten." Detta konstaterande i Norrbottens-Kuriren (12/12) kan stå 
som samlande devis för reaktionen i den moderata pressen. Helsing-
borgs Dagblad (12/12) betraktade markvillkoret "som ännu ... ett steg 
på vägen att utvidga samhällets kontroll och ägande över marken. 
Inom regeringspartiet finns det som bekant många röster, som kräver 
att marken successivt skall överföras i samhällets ägo. Den enskilda 
äganderätten kan därför så småningom komma att urholkas mer och 
mer – i varje fall om den nuvarande markfilosofin inom 
socialdemokratin får råda även i fortsättningen." 

Markvillkoret torde också i vissa fall ha fått denna maktförstärk-  
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ningseffekt ute i kommunerna. 1 de fall kommunerna ställt villkor för 
att medge dispens är maktförskjutningen till kommunen uppenbar. 
Men även i de fall kommunerna primärt använt sig av andra styrsystem 
– framför allt planmonopolet enligt plan- och bygglags-systemet men 
även förköpslagen och produktionskostnadsklausulen i bostads-
finansieringsförordningen – har markvillkoret troligen spelat en roll 
som allmänt bakgrundshot. Kommunens representanter har regel-
mässigt informerat fastighetsägarna om vilka regler som gällt för att 
erhålla statliga bostadslån och därvid också förklarat innebörden av 
markvillkoret. Detta har gjort att fastighetsägarna har känt till 
markvillkorets existens och kanske rättat sig efter det utan att 
bestämmelsen formellt har behövt tillämpas. Anpassningen har skett 
genom antecipering (se sid. 216-219). 

Den andra maktpolitiska konsekvensen av markvillkoret är par-
tistrategisk. Företrädare för vissa partier har använt markvillkoret för 
att påverka det egna partiets maktställning. Mittenpartierna kan ha 
velat profilera sig gentemot moderaterna och isolera dessa från 
inflytande. Från socialdemokratisk sida kan tanken ha varit att splittra 
de borgerliga, förhindra nyval, stoppa tendensen mot bildandet av ett 
fastare borgerligt block och säkra ett fortsatt socialdemokratiskt 
regeringsinnehav. 1 kapitel tre ovan har jag argumenterat för att detta 
sannolikt varit fallet. Arbetet (7112 1974) var inne på detta när den 
under rubriken "Klarar uppgiften som tycktes omöjlig" skrev: 

Det förefaller som om folkpartiet går med på en markpolitik enligt 
regeringens riktlinjer. Bostadspropositionen kan därmed enligt experterna 
medföra lottning endast på två punkter. Det kan betraktas som närmast 
fantastiskt... Ingvar Carlsson förefaller ha lyckats med en uppgift som bara 
för några månader sedan verkade omöjlig att genomföra. 

De faktiska följderna är i detta avseende svåra att fastställa. Fram-
hållas bör emellertid att den socialdemokratiska regeringen lyckades 
sitta kvar under jämviktsriksdagen, inte minst genom blockgräns-
överskridande överenskommelser med mittenpartierna. Modera-
ternas isolering i tätortsmarkpolitiken bestod fram till mittens avfall 
1987. 

Den tredje strategiska effekten kan ha varit att stärka det bostads-
sociala nätverket, med de allmännyttiga bostadsföretagen, hyres-
gäströrelsen samt de rikskooperativa bostadsföretagen som mest 
framträdande medlemmar. Detta kallas nätverksmotivet för markvill-
koret. Jag har ovan påpekat att en förskjutning av bostadsbyggandet till 
förmån för de självkostnadsbestämda företagen ansågs leda till lägre 
bostadskostnader. Men det skulle också kunna värderas högt 
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från maktsynpunkt eftersom båda typerna av byggherrar och deras 
organiserade företrädare vanligen stöder en social bostadspolitik av 
socialdemokratisk eller mittenpartistisk kaliber. 

Nätverksmotivet och den eventuella nätverkseffekten skall undersökas 
lite mer ingående. 

7.8 Nätverkseffekten: allmännyttan och riks-  
kooperationen bygger mindre än förr 

En huvudeffekt som eftersträvades av markvillkorets tillskyndare var 
att bestämmelsen skulle underlätta för kommunerna att ge bygguppdrag 
till vissa kvalificerade byggherrar. Detta önskemål uttrycktes en smula 
kryptiskt i propositionen. "Ett markvillkor ... skulle ... vara ett verksamt 
medel när det gäller att genom en kommunal markförmedling tillse att 
bostadsbyggandet anförtros byggherrar som har bästa förutsättningar 
och vilja att bygga goda och billiga bostäder," framhöll 
bostadsministern i regeringsförslaget (1974:150:379 jfr BoS 1981d 
eller P 1982/83:118:4). Vad menade statsrådet med dessa gåtfulla 
formuleringar? Avsåg han blott och bart fri och öppen tävlan mellan 
olika bostadsförvaltare? Eller åstundade han det som moderaterna i så 
hög grad befarade, nämligen att särskilt de allmännyttiga men i viss 
mån även de rikskooperativa bostadsföretagen HSB och Riksbyggen 
skulle få en allt större del av byggandet? Moderaterna önskade att de 
privata byggbolagen skulle få kämpa på lika villkor med kommunala 
och rikskooperativa bostadsföretag. 

Frågan besvarades inte i avsnittet om markvillkoret utan längre 
fram i propositionen. Där refererades med instämmande 1967 års 
riktlinjer att "de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen, 
vilka tillämpar självkostnadsprincipen, ... bör ha en dominerande 
ställning inom flerfamiljshusproduktionen"; samtidigt underströks 
"det önskvärda i att behålla det konkurrenselement som ligger i att 
byggandet sker i olika företagsformer". Enligt bostadsministern 
fanns det även inom småhusproduktionen "behov av ökade insatser 
från kommunernas och de självkostnadsbestämda företagens sida. 
Det är sålunda, som jag ser det, angeläget att småhusbyggandet i 
ökande utsträckning läggs på kommunerna och de självkostnads-
bestämda företagen" (P 1974:150:428,4; CU 1974:36:32). 

Kanske ville regeringen och fyrpartimajoriteten i riksdagen genom 
markvillkoret (och i kombination med konkurrensvillkoret) stärka de 
självkostnadsbestämda bostadsföretagens ställning på bostads-
marknaden. Till denna kategori hänfördes med säkerhet de allmän-
nyttiga och de rikskooperativa företagen (se även Ordlista). 
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Ibland angavs detta med lämpliga byggherrar som huvudsyftet med 
markvillkoret. Så här skrev den socialdemokratiske bostadsministern 
Hans Gustafsson i den proposition, som lades fram 1983 strax efter 
socialdemokraternas återkomst till makten, och vari bl a föreslogs att 
markvillkoret skulle återinföras i saneringsområden (P 1982/83:-
118:4): 

Markvillkoret infördes som jag nyss nämnde år 1975. Som grundläg-
gande motiv angavs att det skulle vara ett verksamt medel när det gäller 
att genom en kommunal markförmedling se till att bostadsbyggandet 
anförtros byggherrar som har de bästa förutsättningarna och viljan att 
bygga goda och billiga bostäder. Markvillkoret skulle även (min kurs.) 
medföra en minskad konkurrens om marken och därmed dämpa 
prisnivån. 

Denna ambition med markvillkoret att stärka det kommunala och 
rikskooperativa inflytandet över bostadsbyggandet på bekostnad av 
det enskilda är föga överraskande. Den sociala bostadspolitiken i 
Sverige bär ju i huvudsak socialdemokratisk signatur, även om de 
borgerliga och särskilt då mittenpartierna ofta ställt sig positiva. I 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kännetecknades den av 
ett starkt engagemang för de svaga grupperna i samhället, en aktiv 
kommunal markpolitik, förkärlek för markupplåtelse med tomträtt, 
byggande av flerfamiljshus med hyresrätt, benägenhet för skattefi-
nansiering av och solidarisk prissättning på bostäder samt markan-
visningar till allmännyttiga och rikskooperativa företag. 

Det har rentav funnits en skepsis bland företrädare för den sociala 
bostadspolitiken mot bostadsrätter och mot de rikskooperativa 
bostadsföretagens verksamhet. HSB och Riksbyggen har ibland upp-
fattats som socialt ljumma genom att de krävt viss kapitalinsats och 
tillåtit lägenhetsinnehavare att sälja sina bostäder till marknadspriser. 
Den enda äkta sociala bostadspolitiken bedrivs av de kommunala 
allmännyttiga bostadsföretagen, har man menat (Gustafsson 
1974:61,98). 

En tydlig önskan att gynna allmännyttiga bostadsföretag uttrycktes 
redan av bostadssociala utredningen 1945. På sitt knastriga språk 
skrev utredningen: "Det finns ... flera skäl som tala för att företags-
organisationen bör utvecklas i riktning mot ett överförande av 
bostadsförvaltningen beträffande huvudparten av de i fortsättningen 
byggda fastigheterna – bortsett från egnahem – till kommunala eller 
under kommunal tillsyn stående, förvaltningsföretag, som arbeta utan 
enskilda vinstmotiv" (SOU 1945:63:529; jfr Sandahl 1983: 172f). 
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Denna uttalade vilja att gynna främst allmännyttiga och därnäst 
rikskooperativa företag har präglat det statliga lånesystemets 
uppbyggnad under hela undersökningsperioden, vilket framgår av 
figur 7.12. 

Figur 7.12 Det statliga bostadslånesystemets uppbyggnad 
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Det statliga bostadslånets storlek har som synes varierat med lån-
sökande. Mest gynnad har gruppen kommuner, landsting och all-
männyttiga varit, där bostadslånet utgör 30 procent av låneunderlaget. 
Därefter kommer bostadsrättsföreningar, som kunnat få statliga 
bostadslån till 29 procent av låneunderlaget, och därnäst privata som 
bygger småhus åt sig själva, som kunnat få 25 procent. Minst gynnad 
har gruppen övriga varit, vilken inkluderar privata byggherrar som 
tänker uppföra exempelvis flerbostadshus. De har inte kunnat få mer 
än 22 procent av låneunderlaget som statliga bostadslån. 

Det statliga bostadslånets läge från säkerhetssynpunkt har varierat 
också med lånsökande. Staten har varit beredd ta större risker för att 
stödja allmännyttan än för att gynna enskilda som bygger hyreshus. 
Säkerheten har bestämts med ledning av ett pantvärde för fastigheten 
eller huset. Det statliga bostadslånet har placerats inom 

– 100 procent av pantvärdet för kommuner, landsting och allmännyttiga 
– 99 procent av pantvärdet för bostadsrättsföreningar 
– 95 procent för privata som bygger småhus åt sig själva 
– 92 procent för övriga lånsökande, t ex privata som uppför hyres-  

fastigheter. 

Det är naturligtvis denna strävan att favorisera allmännyttigt (kom-
munalt) och rikskooperativt bostadsbyggande på bekostnad av privat 
byggande, som gett det lilla oansenliga markvillkoret en del av dess 
ideologiska sprängkraft. 

Förhoppningen att de allmännyttiga och kanske också de rikskoo-
perativa bostadsföretagen skulle expandera har emellertid kommit på 
skam. Deras sammanlagda andel har sjunkit från 1970-talets början till 
1980-talet slut. De allmännyttiga byggherrarnas andel har rentav 
krympt dramatiskt under den studerade perioden. Utvecklingen på 
byggherresidan har gått i rakt motsatt riktning mot vad socialdemo-
kraterna och kanske också mittenpartierna avsåg 1974. 

På grund av den offentliga statistikens uppläggning måste siffermaterialet 
presenteras i två diagram. Låt oss först betrakta figur 7.13, som visar 
utvecklingen i riket fram till 1980. 

Figur 7.13 visar att allmännyttiga och rikskooperativa byggherrar i 
relativa tal minskar sitt bostadsbyggande betydligt under markvill-
korets första tid. År 1972 då markvillkoret seriöst började diskuteras 
kontrollerade de 51 procent av nybyggandet men vid 1979 års utgång 
då markvillkoret varit i kraft i fem år hade siffran krympt till omkring 
30 procent. 
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Figur 7.13 Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter byggherrekategori 
1971-1979 

 

Källa: BBA 1980:60 (Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter bygg-
herrekategori). Med byggherre avses myndighet, företag, organisation eller 
enskild person för vars räkning ett byggnadsarbete utförs. I figuren räknas 
småhus avsedda att försäljas till dem som skall ho i husen som uppförda av 
privata byggherrar även om byggnadsarbetet utfördes på initiativ av kommun, 
kooperativt eller allmännyttigt bostadsföretag. Detta ändrades fr o m 1980 års 
statistik (BBA 1981:38f). Den obetydliga kategorin "stat, kommun, landsting" 
har slopats. För femårsperioden 1966-70 redovisas ett genomsnitt. 

Andelen allmännyttigt bostadsbyggande har gått ner kraftigt från en topp på 
42 procent 1971 till 21 procent vid statistikseriens utgång i slutet av 1979. 
År 1977 var andelen faktiskt ända nere på 17 procent. Det rikskooperativa 
byggandet har i stort sett legat runt 10 procent under samma tioårsperiod 
med en botten 1974 på fyra procent. På den privata sidan ser vi samtidigt en 
uppgång från 44 procent 1972 till 66 procent 1979. En topp nåddes för de 
privata 1976 och 1977 då deras andel var hela 72 procent. 

Under 1980-talet har den sammanlagda andelen allmännyttigt och 
rikskooperativt däremot ökat något. Denna utveckling från 39 till 43 procent 
måste redovisas separat, ty en definition i den offentliga statistiken ändrades 
fr o m 1980. Talen för 1980-talet presenteras i figur 7.14. 

Av figur 7.14 framgår vidare att allmännyttan ensamt svarade för lika stor 
andel 1980 som 1990 – 23-24 procent – men att proportionen låg högre 
under perioden däremellan. De rikskooperativa bygg-  
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Figur 7.14 Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter byggherrekategori 
1980-1990 

 

Källa: BBA 1992:58 (Lägenheter i färdigställda hus efter byggherrekategori). – Med 
byggherre avses myndighet, företag, organisation eller enskild person för vars 
räkning ett byggnadsarbete utförs. Arbetet kan bedrivas i egen regi eller utlämnas 
på entreprenad. – Fram t.o.m 1979 räknades i den offentliga statistiken småhus av-
sedda att försäljas till dem som skall bo i husen son-i uppförda av privata byggherrar 
även om byggnadsarbetet utfördes på initiativ av kommun, kooperativt eller allmän-
nyttigt bostadsföretag. Fr.o.m 1980 års statistik redovisas emellertid dessa hus enligt 
huvudregeln (dvs. efter initiativtagare). Begreppet ägarkategori motsvarar den 
variabel som t.o.m 1979 års statistik benämndes byggherrekategori (BRA 1981:38f). 
Den obetydliga kategorin "stat, kommun, landsting" har slopats i figuren. 

herrarna ökade sin andel från 16 procent 1980 till 19-20 procent omkring 
1990 och var 1983 ända uppe i 24 procent. 

De allmännyttiga och rikskooperativa byggherrarnas ställning på 
bostadsområdet har alltså försvagats mellan 1972 och 1990, trots att 
deras position stärkts en aning på 1980-talet. Denna slutsats är sä-
kerställd, även om de två sifferserier som nyss redovisats inte är helt 
jämförbara. De allmännyttiga och rikskooperativa byggherrarnas roll 
underskattas nämligen i figur 7.12, vilket gör att deras ställning med 
visshet var ännu starkare 1972 om siffrorna kunde räknas om efter 
1980 års definitioner i den offentliga statistiken. 

Nu behöver ju denna försvagning inte betyda att markvillkoret 
varit utan effekt, ty kräftgången för allmännyttan och rikskoopera-
tionen skulle ju ha kunnat vara ännu större om markvillkoret inte 
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funnits. Vilken inverkan har egentligen just markvillkoret haft på 
fördelningen mellan byggherrar? 

Alla tillgängliga data tyder på att markvillkoret inte brukats av 
kommunerna för att påverka valet av byggherre. 

Av Millers 20 kommuner var det ingen som 1990 tillämpade markvill-
koret för att påverka valet av byggherre eller entreprenör (Miller 1991:44). 
Däremot fann Miller att flera kommuner förde och fört en social markpolitik 
som innebär att privata byggherrar utestängs och samtliga eller nästan 
samtliga markanvisningar går till allmännyttan och rikskooperationen. Till 
denna kategori hänför Miller Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna, Helsingborg, 
Kiruna, Linköping, Malmö och Tyresö. De övriga 12 kommunerna i Millers 
urval gör markanvisningar även till enskilda byggherrar. Vi tolkar Miller så 
an markvillkoret inte spelar någon roll vid kommunernas fördelning av mark 
till olika byggherrekategorier trots att ett antal kommuner för en aktiv social 
markanvisningspolitik (23f,38). Kommunerna fördelar marken med hjälp av 
andra styrsystem.   
  Benton (1988b:6-44ff) menar, om jag lyckats tolka henne rätt, att 
hennes elva skånekommuner inte förmedlar mark till några speciella 
byggherrekategorier. I princip får alla byggföretag som klarar de statli-
ga kraven möjlighet att bygga på den kommunförmedlade marken. 
Varken Lindell, Miller eller Boverkets undersökning 1991 tar upp 
frågan. Vårt eget kommunmaterial talar delvis emot den bild som gäller 
riket. I Stockholm exempelvis tycks allmännytta och rikskooperation ha 
ökat sin sammanlagda andel under perioden. Utvecklingen presenteras 
i figur 7.15. Bostadsstyrelsens enkät 1980 svarar Stockholm att 
byggherrestupet inte synes ha förändrats på grund av markvillkoret, 
medan och Umeå inte besvarar frågan (Bos 1981c fråga 14:1). 
   1972 skedde 55 procent, 1973 56 procent och 1974 61 procent av 
det totala bostadsbyggandet i Stockholms kommun i allmännyttans och 
rikskooperationens regi. År 1988 var samma siffra 89 procent, 1988 
78 procent.. Om vi i stället räknar med genomsnitt för varje 
femårsperiod erhålles talet 53 procent för perioden 1970-74 mot 78 
procent för perioden 1985-1988. I båda fallen är ökningen mycket 
tydlig. Ökningen har varit kontinuerlig sedan 1%5; från 55 procent 
1965-69, 60 procent 1970-74, 63 procent 1975-79, 67 procent 1980-
84 och 78 procent under perioden 1985-1988. 

Även i Uppsala har de självkostnadsbestämda byggherrarna ökat 
sin andel under 1980-talet. Redan på 1930-takt låg deras andel över 
60 procent och steg under första halvan av 1950-talet till hela 87 
procent Därefter sjönk andelen successivt för att nå bottenläget 51 
procent under sista halvan av 1970-talet. Från detta lågvattenmärke 
steg andelen till 70 procent under 1980-talets första hälft. 

För Uppsalas del bör man lägga märke till att allmännyttan alltid 
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Figur 7.15 Färdigställda bostäder i nya hus efter byggnadsföretagare 
i Stockholm 1961-1990 

 
Källa: Procenttalen är beräknade på grundval av rådata i Statistisk årsbok för Stockholm 1%2-1992 
(Färdigställda bostäder i nya hus efter byggnadsföretagare). Talen avser nybyggda 
bostadslägenheter, inte ombyggda. Rådata för 1960 beräknas annorlunda och har därför slopats 
(SAS 1961:40). Kategorierna "stiftelser, fonder" samt "stat, kommun, landsting" är mycket 
obetydliga och har slopats. 

Figur 7.16 Bostadsbyggandet fördelat på byggherrar i Uppsala 

 
Källa: Folk och bostadsräkningen 1980, tabell L 51; för åren 1976-1985 Folk och bostadsräkningen 
1985 tabell 1. 51. Den obetydliga kategorin "kommun" har slopats. 
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byggt mindre än bostadsrättsföreningarna. Ända från början av 1950-
talet har allmännyttans andel av byggandet legat mellan 20 och 30 
procent. I slutet av 1970-talet sjönk den till låga 14 procent. 

I Umeå kommun har fördelningen på byggherrar utvecklats enligt figur 
7.17. 

Figur 7.17 Byggande fördelat på byggherrar i Umeå 

 
Källa: Siffror om Umeå 1984 sid 86, 1985 sid 48, 1987 och 1990 sid 36 (Inflyttningsfärdiga 
lägenheter fördelade på byggherrar) samt uppgifter från Anna-Lena Löfgren, Umeå kommun. Ett – 
betyder "uppgift saknas". Den helt obetydliga kategorin "stat, kommun, landsting" har slopats. 

Även i Umeå har allmännyttan och rikskooperationen ökat sin sammanlagda 
andel av bostadsbyggandet sedan tiden för markvillkorets införande. 1966 
skedde 59 procent i allmännyttans och rikskooperationens regi i Umeå. 1973 
var siffran 57 procent med sedan sjönk den till 44 procent 1975 och 53 
procent 1980. Under 1980-talet har den – med ett undantag – konstant legat 
över 70 procent. 1984, 1988 och 1989 låg den rentav över 80 procent. Högsta 
siffran noterades 1986 med 86 procent och 1988 med 84 procent. 

Om vi i stället räknar genomsnitt för femårsperioder faller de själv-
kostnadsbestämda byggherrarnas andel från 67 procent i slutet av 60-talet, til 
56 respektive 47 procent under 70-talet för att sedan under 1980-talet åter 
stiga till 71 respektive 76 procent. De själv-  
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kosmadsbestämda byggherrarnas andel av bostadsbyggandet i Umeå har 
alltså stigit under 1980-talet vilket är emot rikstrenden. 

Det är mycket lite som tyder på att markvillkoret lett till någon 
maktförskjutning till förmån för det bostadssociala nätverket. De själv-
kostnadsbestämda företagens sammanlagda andel av bostadsbyggandet 
har sjunkit från 1970-talets början till 1980-talets slut. De allmän-
nyttiga byggherrarnas andel har rentav sjunkit dramatiskt. Genom 
konkurrensvillkoret som infördes samtidigt som markvillkoret blev det 
omöjligt även för allmännyttan att bygga i egen regi. Anbuds-
upphandling skulle gälla över hela linjen. Markvillkoret stärkte 
kommunernas ställning men knappast det större bostadssociala 
nätverkets. 
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8. Samhällsingenjörernas 
intentioner, lokala verkligheter 

Världen myllrar, men du kan välja 
att se den genom ett rutmönster. 

Du kan lägga ett nät av orsak och verkan 
över den, och tro den förklarad. 

Men solen är inte orsak till gräset. 
De kallar på varandra, bortom ont och gott. 

De är kvar i Paradiset, medan du idogt knogar 
i din cykelverkstad av pedal och kedja. 

Birger Norman, "Världen," i Lyrik 1950-1974 

Den statliga markpolitik som har undersökts i denna bok tycks på 
kommunal nivå ha resulterat i en historiens ironi. I ett betydelsefullt 
avseende förefaller resultatet ha blivit rakt motsatt det som stats-
makterna ursprungligen eftersträvade. Vad är det som har inträffat? 

År 1974 infördes en ändring i det statliga låneprogrammet för det 
svenska bostadsbyggandet – det s.k. markvillkoret. Innebörden var att 
kommunen måste ha förmedlat marken, om statliga bostadslån skulle 
beviljas. Blott om den lånsökande köpt marken av kommunen eller fått 
den med tomträtt skulle statliga lån utgå för bostadsbyggandet. Bakom 
ändringen stod en ganska märklig partipolitisk front bestående av 
socialdemokrater, vpk-are och de båda mittenpartierna. Endast 
moderaterna var kallsinniga. 

Tidigare kunde en byggnadsfirma förvärva mark i utkanten av en 
tätort, få statliga bostadslån och bebygga marken med bostäder. Nu 
skulle detta samband mellan markägande och byggrätt brytas. 
Bostadsbyggande skulle endast få ske på mark som förmedlats av 
kommunen. Marken kunde överlåtas med äganderätt till byggherrarna. 
Men kommunen kunde också upplåta marken med tomträtt, vilket 
innebar att den framtida bostadsmarken skulle komma att 
kommunaliseras. 

Det är denna äganderättsliga aspekt, som gett markvillkoret poli-
tisk sprängkraft. Äganderättsfrågor har spelat en vital roll för det 
svenska partisystemets framväxt och utveckling, ty historiskt har de 
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kommit att konstituera blockgränsen i svensk politik mellan socialis-
ter och borgerliga. Denna bakomliggande äganderättsliga och därmed 
potentiellt politiska aspekt har lyfts fram i föreliggande arbete. Det är 
mot den bakgrunden, som undringar förts fram över mittenpartiernas 
sega stöd för reformen. 

Samtidigt har jag också understrukit att den tekniska komplexiteten 
med permanenta undantag, övergångsbestämmelser, temporära 
undantag och dispenser gör att markvillkoret kan liknas vid ett 
politiskt filigranarbete. Helt överväldigande blir denna tekniska 
komplexitet om synfältet vidgas till mark- och bostadspolitik i 
allmänhet. 

Markvillkoret marknadsfördes aldrig som en inskränkning av den 
enskilda äganderätten. Det framställdes som ett hjälpmedel för en 
aktiv kommunal markpolitik. Etiketteringen var troligen politiskt 
betingad. "Att märka (sätta etiketter) ... är ett kraftfullt medel för att 
påverka genom språk," skriver Barbara Czarniawska-Joerges (1988: 
15) insiktsfullt. Politisk kamp är också strid om språket. Det gäller att 
sätta den rätta, fördelaktiga etiketten på det man förespråkar och 
motverka konkurrerande benämningar. För markvillkorets 
tillskyndare gällde det vinna bifall för en kategorisering, som gjorde 
ingreppet aptitligt och framställde motståndet som absurt. Genom att 
i retoriken göra reformen till ett led i en aktiv kommunal markpolitik 
stämplades motståndarna automatiskt som försvarare av en passiv 
kommunal markpolitik, vilket inte låter särskilt lustigt. Motståndarna, 
moderaterna, etiketterade på motsvarande sätt reformen som ett steg 
mot en fullständig marksocialisering eller som ett kommunalt 
markmonopol. 

Det fanns flera uppgivna sakinriktade mål med markvillkoret, 
men alla byggde på förutsättningen att bostadsmarken i framtiden 
skulle komma att förmedlas av kommunen. Den del av det totala 
bostadsbyggandet, som sker på kommunförmedlad mark, för-
modades komma att öka. 

8.1 Den historiska ironin och dess förklaring 
En ökande andel bostadsbyggande på kommunförmedlad mark kunde 
förväntas av flera anledningar. Det första momentet i programteorin 
föreföll hållbart. Om kommunal markförmedling knöts till det statliga 
bostadslånesystemet, så skulle den accepteras av byggherrarna och leda 
till resultatuppfyllelse, det var tanken. Den byggherre som försökte 
bygga och förvalta exempelvis flerfamiljshus utan statliga lån skulle 
nämligen inte kunna ta ut hyror som täckte kostnaderna beroende på 
principerna för hyressättning i Sverige. Enligt 
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bruksvärdeprincipen, som låg till grund för hyressättningen, förutsat-
tes hyrorna i allmännyttiga bostäder vara vägledande för hyressätt-
ningen även i andra typer av bostäder. Och allmännyttan kunde hålla 
låga hyror beroende på att det statliga lånesystemet var särskilt 
fördelaktigt för dem. Detta gjorde det svårt för enskilda byggherrar 
och bostadsförvaltare att belåna sitt byggande på den öppna mark-
naden och få sina kostnader täckta via hyror. 

Reformen riktade sig i första hand till byggherrar. Det var ju bygg-
herrar, som skulle ta initiativ och söka statliga bostadslån. En bygg-
herre är enligt officiell nomenklatur en myndighet, ett företag, en 
organisation eller en enskild person för vars räkning ett byggnadsarbete 
utförs. En byggherre får inte förväxlas med en byggfirma. Tomtägaren 
Gertrud Köhl uppträder som byggherre, när hon låter uppföra en villa 
åt sin familj, även om hela byggandet läggs ut på JM Bygg AB. I och 
för sig kan en byggfirma ikläda sig rollen som byggherre och uppföra 
ett hus åt sig själv eller till senare försäljning. Om byggfirman själv 
utför byggnadsarbetet rör det sig om ett egen-regibygge. Det var inte 
minst byggfirmors egenregibyggande man ville komma åt genom att 
införa markvillkoret. 

Reformen pekade i en invand bostadssocial riktning. När markvill-
koret infördes hade socialdemokraterna ensamma eller i koalition 
obrutet suttit vid makten i 42 år. Villkoret låg i linje med den bostads- 
och markpolitik, som partiet fört i varje fall sedan andra världskriget 
och som gått ut på att stärka samhällets, särskilt kommunernas, roll i 
samhällsbyggandet på bekostnad av det enskilda ägandets. I och för sig 
anslöt den mindre till den funktionssocialistiska tankegång, som låg 
bakom 1947 års kommunala planmonopol. Planmonopolet innebar att 
en del av ägarens förfoganderätt över marken, närmare bestämt den 
nyttjanderätt, som jag här kallat planläggningsrätt, flyttades över till 
kommunen, samtidigt som markägaren behöll alla andra 
förfoganderätter och besittningsskyddet till marken (Figur 2.1). 
Markvillkoret låg mer i fas med ägarlinjen, tanken att det allmänna 
borde ta över även besittningsrätten till tätortsmarken. Ägarlinjen hade 
sedan andra världskriget i bostads- och markpolitiken drivits parallellt 
med funktionssocialismen. Den hade slagit igenom företrädesvis på 
kommunal nivå och manifesterat sig i att de kommunalt ägda eller 
dominerade allmännyttiga bostadsföretagen fram till 1970-talets början 
kommit att kontrollera en stigande andel av produktion och förvaltning 
av flerbostadshus. Ungefär samtidigt som miljonprogrammet sjösattes 
tog sig ägarlinjen nya uttryck på nationell nivå, framför allt i 1965 års 
tomträttslåneprogram, 1968 års markförvärvslånefond, 1968 års 
kommunala förköpslag och 1971-72 års expropriationslagstiftning. 
Den nationel-  
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la politiken längs ägarlinjen innebar att framför allt kommunerna skulle 
uppmuntras ta över en avsevärd andel av ägandet till tätorts- och bostads-
marken. 

Programmet avvek vidare inte alltför dramatiskt från rådande 
förhållanden. Redan när det infördes, förmedlade kommunerna en stor del 
av bostadsmarken. Nu skulle detta gamla åtagande utvidgas. 

Programmet hade osedvanligt starkt rikspolitiskt stöd under de tolv första 
åren och en betryggande uppbackning under undersökningsperiodens 
resterande fyra år fram till 1991. Det infördes av en fyrpartifront bestående 
av det socialistiska blocket plus mittenpartierna. Endast moderaterna bjöd 
motstånd. Denna breda fyrpartientente ägde bestånd ända fram till 1987, då 
mitten gick över till den moderata ståndpunkten och började kräva 
avskaffande. Eftersom miljöpartiet efter 1988 års val förenade sig med det 
socialistiska blocket till markvillkorets försvar, kom programmet att stå 
relativt starkt rikspolitiskt ända fram till efter valet 1991, då det upphävdes 
av den nya fyrklöverregeringen och ny demokrati. 

Samtliga nu nämnda faktorer talar enligt implementeringsforskningen för 
resultatuppfyllelse (se avsnitt 1.1.2 ovan). 

Naturligtvis kan vi inte vänta oss, att kommuner och byggherrar stimule-
rats av markvillkoret såsom glödlampan reagerar på strömbrytaren. En ny-
ordning knuten till ett ekonomiskt styrprogram slår knappast någonsin 
igenom helt och fullt ute på fältet, eftersom deltagandet i programmet är 
frivilligt. Effekten kommer heller inte omedelbart, ty det föreligger alltid 
övergångsbestämmelser och trögheter. Trots detta finns det anledning för-
moda att kommunerna efter 1975 i högre grad än förr skall ha förmedlat 
bostadsmarken. 

Den faktiska utvecklingen har emellertid gått i motsatt riktning. Bostads-
byggandet på kommunförmedlad mark har sjunkit. År 1990 byggdes det 
mindre bostäder på kommunförmedlad mark, än när markvillkoret konkreti-
serades som ett utredningsförslag 1972 eller när det beslutades i december 
1974. År 1990 skedde ca 75 % av bostadsproduktionen på kommun-
förmedlad mark medan den åren 1972-1978 låg ca fem procentenheter 
högre, i genomsnitt kring 80 %. 

En viktig del av teoribildningen inom området offentlig politik handlar 
om perversa effekter och kontrafinalitet. Perversa effekter, som är något 
annat än bieffekter, innebär att reformer kan leda till resultat rakt motsatta 
de som avsågs. Här tycks vi stå inför ett sådant fall. Detta är den historiska 
ironin med markvillkoret. 

Hur kan utvecklingen ha tagit en dylik vändning? Vad är det som 
förklarar den historiska ironin? Förklaringen skulle naturligtvis kunna vara 
en förändring i målområdet: att bostadsbyggandet generellt gått ner sedan 
1970-talets 
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början (faktorn Omgivningen i figur 1.2 ovan). Från rekordåret 1970 
sjönk bostadsbyggandet rejält fram till 1985 för att sedan gå upp igen 
fram till 1990. Denna förändring i styrsystemets omgivning förklarar 
emellertid ingenting, ty det är andelen bostadsbyggande på kommun-
förmedlad mark i förhållande till det totala bostadsbyggandet som 
minskat. Det totala bostadsbyggandet har gått ner men andelen bo-
stadsbyggande på kommunförmedlad mark har gått ner ännu mer. 

Att de styckebyggda småhusens andel av bostadsbyggandet stigit 
under undersökningsperioden måste ha inverkat kan man tycka. Dessa 
"glesa villor" byggs på landsbygden utanför såväl sanerings-som 
exploateringsområden och där gäller inte markvillkoret. Men inte 
heller denna förändring i målområdet kan förklara den historiska 
ironin av den enkla anledningen att styckebyggda småhus redan 
rensats bort ur Boverkets statistikserier. Mina siffror visar att andelen 
bostadsbyggande exklusive styckebyggda småhus på kommun-
förmedlad mark relativt det totala bostadsbyggandet exklusive 
styckebyggda småhus gått ner. 

En annan möjlig förklaring är kringgående beteende (faktorn 
Genomförandet i fig 1.2). Styrningens slutmottagare – byggherrarna – 
har kanske slutat använda sig av det statliga bostadsfinansierings-
systemet. Statsmakterna har ju aldrig tvingat byggherrarna att låna 
statligt. De har kunnat ta emot de fördelaktiga statliga lånen och foga 
sig i villkoret att marken måste förmedlas av kommunen. Men de har 
också kunnat undkomma markvillkoret genom att låna pengar på 
öppna marknaden. 

Ekonomiska styrsystem kännetecknas ju av att adressaten är i 
princip fri att utnyttja dem eller avstå. Det kan tänkas att det statliga 
bostadslånesystemet genom markvillkoret upplevts som så ofördel-
aktigt, att särskilt stora byggföretag med egna markinnehav vägrat 
utnyttja det. Det skulle alltså trots allt kunna vara något fel på den 
underliggande programteorin. 

Det kan också ha förelegat ett principiellt, antisocialistiskt motiv 
för kringgående beteende. Byggfirmor, som vill uppträda som bygg-
herrar, har inte velat använda sig av lånesystemet därför att de därmed 
funnit sig i att ett led i byggprocessen, markförmedlingen, 
kommunaliseras. Avståndstagande från lånesystemet skulle kunna 
tolkas som en politisk bojkott. Detta ter sig desto mer rimligt som 
deras branschorganisation, Byggentreprenörerna, redan från början, 
som jag visat i upptakten till kapitel ett, tog skarpt avstånd från 
markvillkoret. 

Misstanken om undvikande beteende håller emellertid inte streck. 
Andelen statligt belånat byggande har ökat efter markvillkorets 
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införande. Det statliga bostadslånesystemet har stärkt sin ställning 
under de senaste 15-20 åren. Byggherrarna har inte undvikit bostads-
lånen utan än ivrigare utnyttjat dem. 

Fortfarande står vi alltså här med problemet att bostadsbyggandet 
på kommunförmedlad mark gått ner i stället för upp, som vi har haft 
anledning att förvänta oss. Kan det möjligen vara så att kommunerna 
inte brytt sig om att hålla på markvillkoret, när de förmedlat de statliga 
lånen? Implementeringslitteraturen vimlar ju av exempel på att lokala 
genomförare inte rättar sig efter statliga bestämmelser. 

Tre grundläggande genomförandeförutsättningar måste vara upp-
fyllda för att en offentlig reform skall få åsyftad verkan. Den lokala 
förvaltningen – kommunerna – måste förstå, kunna och vilja, för att 
använda Lennart Lundquists (1987:87ff) lakoniska terminologi (fak-
torn Genomförandet i fig 1.1). Den måste förstå styrningen, dvs känna 
till att den finns och veta vad den innebär. Den måste kunna i 
bemärkelsen ha resurser i fråga om tid, personal, pengar och kompe-
tens att utföra de önskade handlingarna. Den måste också vilja efter-
leva styrsignalerna uppifrån, dvs dess motstånd mot efterlevnad får 
inte vara för starkt. Ar förklaringen till att andelen kommunförmed-
lad mark för bostadsbyggande har gått ner att kommunerna inte 
förstått, kunnat eller velat? 

Trots det enkla namnet var markvillkoret en svårgenomtränglig 
djungel av huvudregler, undantag, dispensmöjligheter och övergångs-
bestämmelser. Jag har liknat det vid ett styrtekniskt filigranarbete. Till 
yttermera visso har bestämmelserna ideligen ändrats. 1 början av 1980-
talet urholkades markvillkoret successivt av de borgerliga. 1981 
undantogs saneringsområden helt. För styckebyggda småhus 
upphävdes villkoret temporärt. Ett år senare förlängdes detta 
provisoriska upphävande. När socialdemokraterna tågade in i 
kanslihuset 1982 infördes markvillkoret ånyo i saneringsområden, men 
samtidigt utökades dispensmöjligheterna. Det temporära undantaget 
för styckebyggda småhus förlängdes till budgetårsskiftet 1985. Senare 
prolongerades det temporära undantaget till 1987, därefter till 1989, 
och slutligen till 1990 (kap 5). 

Programmets inneboende snårighet och de ständiga förändringarna 
fram och tillbaka skulle kunna skapa kunskapsproblem ute i 
kommunerna. Ingenting tyder emellertid på att bestämmelserna stan-
nat på papperet på grund av okunnighet. Varken Boverkets, konkur-
renskommitténs, Lindells, bostadsverkets eller mina egenhändigt 
insamlade data ger upphov till någon tveksamhet på denna punkt. På 
såväl politisk som administrativ nivå i kommunerna har man varit 
väl medveten om markvillkorets existens och insatt i dess innebörd. 
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Kommunerna har alltså förstått. Men har de velat? Att socialistiska 
kommuner är mer benägna att föra en aktiv markpolitik än borgerliga 
är en rimlig hypotes. Kommunernas inställning kan i sin tur ha 
influerats av att moderaterna på riksnivå motsatt sig markvillkoret 
och att mitten trots principiell uppslutning varit för uppluckringar 
sedan 1981. 

Politiska uppfattningar har nog haft betydelse. De kan emellertid 
inte förklara den historiska ironin att den kommunala markför-
medlingen till bostäder, som fått statliga lån, har gått ner i stället för 
upp. Det har nämligen inte skett någon förskjutning i borgerlig rikt-
ning i kommunerna under den aktuella tidsperioden mellan 1974 och 
1991. Tvärtom gick det socialistiska blocket fram på 1980-talet 
parallellt med att markvillkoret förlorade i betydelse. Hypotesen om 
kommunernas politiska viljeinriktning falsifieras därmed av det 
empiriska materialet. 

Förklaringen till att den kommunförmedlade andelen av bostads-
marken sjunkit är heller inte att kommunerna saknat administrativa 
resurser att genomföra markvillkorsreformen. Visserligen har arbets-
belastningen ökat genom markvillkoret. Men detta förklarar inte 
varför andelen kommunförmedlad mark har sjunkit. 

Vad gäller ekonomiska resurser att förvärva den mark, som skall 
förmedlas till de lånesökande, är situationen annorlunda. Inte så att 
penningbrist hindrat förvärv av råmarksområden för att bygga ut nya 
stadsdelar. Däremot har kommunerna inte kunnat hänga med i 
utvecklingen vad gäller markinköp vid nybyggnad i områden med 
äldre bebyggelse. Därmed kommer vi in på något betydelsefullt, 
nämligen den förändrade strukturen i byggandet. 

Det har skett en betydande förändring i bostadsbyggandet under de 
sexton åren efter 1974. Nybyggandet i exploateringsområden har 
relativt sett gått ner och nybyggandet i saneringsområden på 
motsvarande sätt gått upp. Byggandet i saneringsområden har skett 
på mark, som betingat ett betydligt högre pris än icke-tätbebyggd 
råmark i exploateringsområden. Kan detta bidra till att förklara 
ironin med den kommunala markförmedlingen? 

För att förstå utvecklingen måste vi återvända till utgångsläget, till 
programbeslutet 1974. Riksdagens beslut den gången innehöll en 
tydlig tvetydighet. Huvudprincipen var att kommunen skulle för-
medla marken till de byggherrar som önskade få statliga bostadslån. 
Men byggherrar kunde också få statliga lån trots att kommunen inte 
förmedlat marken. 

Redan i regeringens proposition och ännu klarare i riksdagens 
programbeslut på grundval av utskottskompromissen fanns möj-
ligheten att kommunen kunde föreslå dispens från markvillkoret i 
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saneringsområden och att detta räckte för att överordnad myndighet 
skulle tillstyrka. Detta betydde att byggherren fick statliga lån trots att 
marken inte var kommunförmedlad. I exploateringsområden förelåg 
samma möjlighet men här krävdes fram till 1983 dessutom starka skäl för 
att kommunens dispens skulle beviljas på högre ort. Detta år togs 
emellertid detta villkor bort, vilket måste innebära att byggherrar bevil-
jades dispens från markvillkoret om kommunen tillstyrkte det. 

Ett närmare studium av materialet visar att denna inbyggda egen-
skap hos själva programmet är förklaringen till att andelen kom-
munförmedlad mark minskat (faktorn Programmets tydlighet i fig 1.2). 
Kommunerna har i betydande utsträckning beviljat byggherrarna 
dispens från markvillkoret. Det som från början var tänkt som 
undantag har med tiden blivit regel. "Undantag som regel", se där den 
princip som väglett Sveriges kommuner vid tillämpningen av 
markvillkoret. Att dispensutvägen kommit att utnyttjas beror i sin tur 
i någon mån på att nybyggnadsverksamhet i saneringsområden skjutit 
i höjden och att kommunerna haft finansiella problem med att där köpa 
in mark. Här skulle man kunna ställa frågan om den ökade 
saneringsverksamheten drivits fram av markvillkoret. Byggherrarna 
har naturligtvis känt till att dispenser kan beviljas, om de ägnar sig åt 
stadsförnyelse. Har denna insikt gjort att de i styrt över byggandet till 
saneringsområden? Är det detta kringgående beteende som gett 
upphov till markvillkorets historiska ironi? 

Svaret är nej. Tendensen mot stadsförnyelse är likadan över hela 
landet och den startade i viss mån innan markvillkoret infördes. 
Markvillkoret har inte drivit fram en ökning av bostadsbyggandet i 
saneringsområden. Tvärtom är det naturligt med en period av förtät-
ning och stadsförnyelse i gammal bebyggelse efter den gigantiska 
nybyggnadsperioden på råmark under miljonprogrammet. 

Kvar står faktum att kommunerna i stor utsträckning valt att bevilja 
dispens från markvillkoret och låtit byggherrarna få statliga lån trots att 
kommunen inte förmedlat bostadsmarken. Undantaget har blivit regel. 

Kommunerna har kunnat använda dispensinstrumentet på två sätt. 
De har kunnat lämna dispens rent rutinmässigt utan särskild prövning. 
De har också kunnat fatta dispensbeslut efter prövning utifrån vissa 
bestämda villkor, som de själva ställt upp. 

Merparten av de mer än hundratalet kommuner som undersökts av 
olika författare har beviljat dispens rutinmässigt och utan särskild 
markvillkorsprövning. Boverket fann 1991 att 75 procent av de 75 
kommuner som besvarade en enkät gav dispens utan villkor. 
Intressant nog har detta emellertid troligen inte inneburit att kom-
munerna passivt låtit markfördelningen avgöras på marknaden. 
Tvärtom har de aktivt sökt påverka utvecklingen men via andra, 
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äldre styrsystem som staten tillhandahållit. Markvillkoret har inte lyckats 
överta dessa äldre styrsystems funktioner. 

1 implementeringsforskningen kritiseras ofta studier som begränsar 
sig till genomförandet av ett enda offentligt styrsystem. 1 sådana 
studier uppmärksammar inte forskaren hur olika offentliga styrsystem 
samspelar med varandra i genomförandefasen. Föreliggande 
undersökning söker därför lyfta fram samspelet på lokal nivå mellan 
flera statliga styrprogram. 

Exempelvis Uppsala kommun har utnyttjat två andra styrsystem, 
nämligen plan- och bygglagssystemet samt klausulen om produktions-
kostnadsprövning i bostadsfinansieringsförordningen, för att ställa krav 
på markexploatörer och byggherrar. Kommunen har slutit ex-
ploateringsavtal med byggentreprenörer. En byggentreprenör har 
kommit in med en anhållan om att få ett markområde, som han äger, 
stadsplanelagt. 1 den förhandling som inleds har kommunen förklarat 
sig villig att stadsplanelägga marken på vissa villkor. Eftersom 
entreprenören gärna vill utnyttja sin byggnadsrätt och den enda 
möjligheten att få göra detta är att kommunen stadsplanelägger området, 
så går han oftast med på villkoren. Exploatörer har i dylika 
förhandlingar med kommunens fastighetskontor accepterat att anlägga 
exempelvis gator och gatubelysning, allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, parker, lekplatser, gång och cykelvägar och 
bullervallar. När byggherren/exploatören senare kommer in med 
ansökan om statligt bostadslån ges dispens automatiskt eftersom 
markfrågorna redan lösts via stadsplaneinstitutet. 

På detta sätt har kommunen fått sin vilja igenom utan att behöva 
tillgripa markvillkoret. Markvillkoret har varit redundant, över-
flödigt. 

Noteras bör att beslutsfattandet enligt plan- och bygglagssystemet i 
dylika fall avviker från den rena regeltillämpning, som anses kän-
neteckna en klassisk byråkrati. I en ideal byråkrati tillgår beslutsfat-
tandet så att den lokala förvaltningen subsumerar enskilda fall under 
generella normer. Normernas tydlighet och förvaltningens neutrala 
handläggning garanterar att lika fall behandlas lika. Lokala beslut 
enligt plan- och bygglagen sker däremot ofta i form av förhandlingar 
mellan kommunen och fastighetsägaren. Förvaltning blir inte ren 
regeltillämpning utan förhandlingsekonomi. 

Vid behandlingen av låneansökan sker under den aktuella tidspe-
rioden i Uppsala liksom i andra svenska kommuner en produktions-
kostnadsprövning enligt bostadsfinansieringsförordningen. Då prövas 
också markpriset inom ramen för den totala produktionskostnaden. 
Markprisprövning förekommer således utan att kommunal 
markförmedling eller dispens med villkor enligt markvillkoret kom-  
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mer till användning. Även i detta avseende har markvillkoret varit 
redundant. 

Förhållandena i Umeå kommun beträffande markvillkoret skiljer 
sig inte väsentligt från dem i Uppsala. I exploateringsområden har 
markvillkoret inte haft den ringaste effekt. Nittionio procent av allt 
bostadsbyggande skedde på kommunägd eller kommunförmedlad 
mark redan på 1960-talet, långt innan markvillkoret kom till. Denna 
tendens har sedan stått sig. Den kommunförmedling av bostadsmark 
som markvillkoret avsåg att driva fram fanns redan i Umeå långt 
innan markvillkoret infördes. Markvillkoret har inte inneburit den 
minsta förändring i denna aktiva kommunala markpolitik. 

Ute i byarna och någon gång i tätorten förekommer att det byggs 
på privatägd mark, men det sker liksom i Uppsala enligt exploate-
ringsavtal. Exploateringsavtalets poäng i Umeå är att markägarna 
skall bygga bostäder på samma ekonomiska villkor som om kom-
munen hade upplåtit marken. Grundvalen för exploateringsavtalen är 
som nyss nämnts bestämmelserna om planmonopolet i byggnads-
lagstiftningen och har ingenting med markvillkorsbestämmelserna i 
bostadsfinansieringsförordningen att skaffa. Förklaringen till att 
markvillkoret inte tillämpas enligt huvudprincipen i dessa fall är 
således att samma effekt uppnås med hjälp av ett annat styrverk, 
nämligen planmonopolet samt att dispens kan lämnas från markvill-
koret. 

Beträffande saneringsområden är situationen något annorlunda, 
eftersom Umeå kommun där inte äger mark i samma utsträckning som 
i exploateringsområden. Där kommunen själv håller på att skapa större 
saneringsområden har man gått in och köpt mark och sedan förmedlat 
den huvudsakligen till den allmännyttiga Stiftelsen Bostaden eller till 
HSB och Riksbyggen. 

I de fall kommunen inte varit intresserad, har frågan om rivning och 
ombyggnad oftast kommit upp som ett förköpsärende enligt 
förköpslagen. Om det stått klart att kommunen inte vill utöva 
förköpsrätten, har fastighetskontoret meddelat detta till kontrahen-
terna. Samtidigt har man upplyst om vilka regler som gäller för statliga 
lån och vilka planmässiga förutsättningar som föreligger. 
Fastighetsköparen informeras om detta för att han inte skall råka i 
svårigheter, när han kommer in med ansökningar om bygglov och 
statliga bostadslån. 1 detta sammanhang framhålls också att mark-
förvärvet skall ske till ett för orten normalt pris. Detta krav ställs utifrån 
produktionskostnadsklausulen i bostadsfinanseringsförordningen. 

Ofta känner entreprenörerna till kommunens vilja i detta avseende 
och rättar sig efter den utan att fråga särskilt mycket. I vissa 

2 6 1  



fall kan det uppstå förhandlingar om att planen behöver ändras. Bygg-
entreprenörerna kräver högre exploateringsgrad än vad som förutsätts 
i planen. De vill bygga större för att få bygget att gå ihop ekonomiskt. 
Förhandlingarna har ibland lett till att planförutsättningarna 
modifierats. 

Det viktiga är att eventuella knutar klarats ut genom förhandlingar 
mellan kommunens tjänstemän och byggherrarna, innan det blivit 
aktuellt för de senare att komma in med ansökan om statliga lån. 
Överläggningarna har förts i ömsesidigt förtroende. Systemet har 
funnits så länge att det utvecklats en kultur i kommunen som går ut på 
att byggherrarna i förtroende gör som kommunen vill. Saken har 
underlättats av att det i praktiken funnits bara tre byggherrar, Stiftelsen 
Bostaden, HSB och Riksbyggen, och att dessa genom beslut av 
kommunen i princip delat på markanvisningarna enligt formeln 50 % 
till den allmännyttiga stiftelsen och 25 % vardera till HSB och 
Riksbyggen. Fördelningen har kanske inte stämt exakt om man räknar 
per år men utslaget över ett antal år har fördelningen blivit ungefär 
denna. Eftersom saken har varit avgjord innan det blivit aktuellt med 
markvillkorsprövning, har dispens lämnats rent rutinmässigt. 

Den kultur av ömsesidig respekt och förtroende, som vuxit fram i 
umgänget mellan Umeå kommuns fastighetsförvaltning och de fåtaliga 
byggherrarna tack vare att politiken legat fast under en längre tid, för 
tanken till ett kommunalt samförståndskomplex. Det intressanta i vårt 
sammanhang är att markvillkoret inte spelat någon annan roll i dessa 
förtroendefulla avgöranden än att fastighetsförvaltningen tidigt 
informerat om dess existens samt att dispens beviljats automatiskt när 
låneansökan kommit in. 

Implementeringsteoretiskt har alltså andra styrsystem de facto 
kommit till användning i stället för markvillkoret för att påverka 
bostadsmarknaden (punkten D, andra program, i figur 1.2 ovan). Detta 
har möjliggjorts av att programmet självt innehållit dispensregler – 
punkten B, programmets tydlighet (tvetydighet, flera handlings-
utvägar) i figur 1.2. 

Även de fall då kommunerna inte lämnat dispens automatiskt utan 
på villkor, som de själva ställt upp, har betydande implementerings-
teoretiskt intresse. Villkoren har nämligen varierat från kommun till 
kommun, vilket visar att genomförande inte är något mekaniskt och 
maskinmässigt utan något aktivt, kreativt och utvecklande. De lokala 
förvaltningarna gör egna tillägg, som de ursprungliga beslutsfattarna 
på riksnivå inte förutsåg. Detta demonstrerar att den kommunala 
självstyrelsen betyder något i Sverige, även inom det speciallags-
reglerade området. Villkoren för dispens har bl.a. avsett inköpspriset 
på mark och tomter, krav på den planerade byggnaden, 
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på byggnadens omgivning och på kommunal lägenhetsförmedling 
samt rekvisit rörande försäljningspris på villor och lägenheter. 
Stipulationerna har alltså resulterat i kommunal markpriskontroll men 
också kommit att gälla en hel rad andra förhållanden. 

Särskilt ingående har jag studerat villkorspolitiken i Stockholms 
stad. Den illustrerar tydligt hur den kommunala förvaltningen gör 
tillägg till och situationsanpassar den generella statliga politiken. 
Genomförande av nationellt beslutad politik har inte varit en maskin-
mässig tillämpning av ett centralt utfärdat regelsystem utan en politisk 
avvägningsprocess. 

Ett slående drag i den stockholmska dispenspolitiken är dess oer-
hörda tekniska komplexitet. Det viktigaste inslaget har varit en på 
administrativ väg framräknad lista över acceptabla fastighetspriser. 
För att få dispens från kommunal markförmedling enligt markvillkoret 
måste det pris, som den lånsökande byggherren betalt när han 
förvärvade fastigheten, ligga på en godtagbar nivå enligt prislistan. 
Denna lista över godtagbara köpeskillingar har regelbundet omprövats 
och omräknats. Detta har krävt betydande tekniska insatser för 
statistikinsamling, framräkning av faktiska överlåtelsepriser samt 
fastläggande av nivåer på godtagbara överlåtelsepriser. 

Men den tekniska komplexiteten är ändå inte något utslag av "de politiska 
ideologiernas död", för att anknyta till Herbert Tingsten (1966:22f). Det är 
inte fråga om "en utveckling från politik till förvaltning, från principer till 
teknik". 

Tvärtom har dispenspolitiken i Stockholm varit en arena för poli-
tiska strider. Striderna har gällt principerna för framräkning av över-
låtelsepriser, nivån på godtagbara överlåtelsepriser samt frågan 
huruvida man överhuvudtaget skall utöva köpeskillingsprövning i 
samband med dispens. Frontlinjen har gått mellan borgerliga och 
socialister. De borgerliga har agerat som ett block i fastighetsnämn-
den och hållit ihop mot socialdemokrater och vpk-are. Huvudmot-
sättningen på riksnivån med fyrpartifronten mot moderaterna har inte 
kunnat spåras på kommunal nivå. 

Markvillkorets genomförande i Stockholm har emellertid också lett 
till konflikter mellan rena förvaltningar. Vid ett tillfälle har stads-
juristen förfäktat en åsikt, fastighetskontoret en annan. Konflikten 
gällde för övrigt ett klassiskt förvaltningsteoretiskt spörsmål: rättssä-
kerhet kontra effektivitet. Markvillkoret har skapat motsättningar i den 
rena kommunala administrationen. 

En fjärde sak är att dessa politiska och administrativa fejder förts 
på en arenamässigt ganska låg nivå i kommunen. Striderna har såvitt 
jag kunnat finna inte tagits upp i fullmäktige utan utkämpats i 
fastighetsnämnden och mellan förvaltningar. Det är framför allt 
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fastighetsnämnden och fastighetskontoret och i någon mån stadsjuristen 
som utformat dispenspolitiken. 

En femte generell iakttagelse är att markvillkorets implementering via 
dispensgivningen har innehållit starka inslag av förhandlingsekonomi. 
Dispensprocessen i Stockholm har utvecklat sig till ganska utdragna 
förhandlingar mellan kommunens representanter å ena sidan och 
byggherrarna å den andra. 

En sista allmän iakttagelse är att markvillkoret i Stockholm 
utvecklats till kommunal priskontroll. Markvillkorsprövningen har 
kondenserats till en kommunal prisgranskning av fastigheter i sam-
band med beviljandet av statliga lån. 

Att den kommunala markförmedlingen minskat under markvill-
korets tid beror alltså på att dispenser beviljats i allt högre utsträck-
ning. Detta har emellertid inte inneburit markpolitisk passivitet från 
kommunernas sida. Tvärtom har de sökt påverka utvecklingen men 
via andra styrsystem än markvillkoret. För att få igenom sin vilja mot 
markägarna har de använt sig av det kommunala markmonopolet 
enligt plan- och bygglagen, exploateringsavtalen, förköpslagen och 
produktionskostnadsklausulen i bostadsfinansieringsförordningen 
(SFS 1974:946,16 5). Särskilt större kommuner har också rest villkor 
för att bevilja dispens. 

Att dispens från markvillkoret kunnat beviljas beror i sin tur på att 
själva programmet erbjudit denna möjlighet. Programmet innehöll en 
tydlig tvetydighet. Det var konstruerat som ett rävgryt med en 
huvudutgång och en bakväg. Och detta i sin tur beror på det politiska 
läget vid markvillkorets tillkomst 1974. 

Det politiska läget vid tillkomsten av statliga reformer och program 
försummas ofta att utvärderare och förvaltningsforskare vid studiet av 
effekter. Konsekvenser granskas som om nationella politiska 
konflikter och motsättningar inte hade någon betydelse. Men 
tillkomsten på statsnivån kan inverka på resultaten i det kommunala 
territoriet. I markvillkorets fall är detta samband mellan tillkomst på 
riksplanet och resultat lokalt eller samlat för riket uppenbart. Den 
socialdemokratiska minoritetsregeringens parlamentariska läge var 
sådant att den – även om den så velat – inte kunde trumfa igenom ett 
starkt och undantagslöst markvillkor utan måste söka politiskt stöd hos 
mittenpartierna. Härmed hoppades den få igenom så mycket som 
möjligt i sak samtidigt som den ville splittra de borgerliga och 
förhindra uppkomsten av en fastare borgerlig blockbildning. Den 
lyckades i sitt uppsåt. Det omedelbara priset för kompromissen var att 
dispensutvägen förtydligades och klargjordes. 

Detta kan också uttryckas så att programmets tillkomst på riksnivå 
inte bara bestämdes av sakinriktade motiv utan även av parti-  
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strategiska. Hur pass lyckosam denna partistrategiska bedömning var i 
stort är svårt att avgöra. Klart är emellertid att den blev framgångsrik i 
den ganska viktiga bemärkelsen att fyrpartifronten i markvillkorsfrågan 
höll ända fram till våren 1987. 

Och allt detta hängde i sin tur samman med en stor institutionell för-
ändring i svensk politik: enkammarreformen och den nya valordningen 
1970. Denna reform ryckte undan en liten men betydelsefull bit av grunden 
för socialdemokratins tidigare maktinnehav genom att eliminera efter-
släpningen till första kammaren. Socialdemokratin hamnade i klar minori-
tetsställning i den nya riksdagen. När markvillkoret infördes rådde t. o. m. 
jämviktsläge 175-175 mellan de båda blocken i riksdagen. 

Institutionella förändringar på riksnivån leder till förändringar i nationella 
partisystemet som påverkar beslut om nationella program, vilket i sin tur får 
återverkningar vad gäller resultaten ute i de kommunala territorierna. 

8.2 Sakeffekter 
Reformens tillskyndare på riksplanet tänkte sig att markvillkorets effekter 
på kommunernas markförmedlingspolitik i sin tur skulle få konsekvenser 
längre fram i styrprocesserna. Det förmodades få effekter på markpriser och 
bostadskostnader. Mot detta hävdades att bostadsbyggandet skulle minska, 
att små byggföretag skulle slås ut och att byggkrånglet skulle öka. 

Markvillkorets vänner tänkte sig att alla slags byggherrar skulle dra ner 
på sin markhantering, vilket skulle minska konkurrensen om marken och 
leda till att markpriserna dämpades. Allt detta borde resultera i att 
boendekostnaderna påverkades i dämpande riktning. 

Generellt sett tycktes markvillkoret leda till att byggnadsföretagens 
intresse för markackvisitioner och markinnehav minskade. En del av detta 
minskade intresse kan sannolikt avläsas som en antecipationseffekt. 
Frågan är om detta också medfört dämpade markpriser. 

I den officiella retoriken framställdes dämpad prisutveckling på 
byggmark som det fundamentala syftet med markvillkoret. "Ett ... 
grundläggande motiv för markvillkoret är att det skall medföra minskad 
konkurrens om marken och därmed en dämpning av prisnivån," deklarerade 
bostadsminister Ingvar Carlsson i propositionen (1974:150:379, min kurs). 
Om enskilda markägare kan sälja lämplig bostadsmark endast till 
kommunen, måste ju denna kunna använda sin enköparställning till att 
avsevärt pressa ner priset. Ett kommunalt köpmonopol skulle därför kunna 
leda till att marknadspriserna på 
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mark sjönk ganska rejält. Prissänkningsargumentet förutsätter vidare att de 
lägre inköpspriserna för mark slog igenom i de markpriser eller tomträtts-
avgälder som kommunen tog ut när den förmedlade marken till byggherrar. 

Någon verkligt kvalificerad prisstudie byggd på bästa tillgängliga hård-
data har aldrig genomförts och ter sig nu i efterhand överflödig. Tillgängliga 
bedömningar och resonemang tyder dock på att markvillkoret verkat 
prisdämpande. Priset på råmark skulle ha stigit mer om markvillkoret inte 
funnits, hävdade Boverket i sin sista utvärdering (Bo 1991:22) strax innan 
markvillkoret upphävdes. Även i 1981 års utvärdering gjorde den centrala 
tillsynsmyndigheten gällande att markvillkoret sannolikt haft en dämpande 
effekt på markprisernas utveckling i exploateringsområden (BoS 
1981a:30f,16,19; jfr Lindell 1989:59f). 

Den förmodligen mest noggranna studien av markprisproblemet har 
genomförts av Lil Benton, som jämfört verkliga markpriser med den gene-
rella prisutvecklingen samt med prisutvecklingen inom byggsektorn 
(1988a,5:15, 1988b,6-14f). Markpriserna har inte följt de generella 
prisökningarna i bostadsbyggnadssektorn, speciellt inte i de större 
undersökta kommunerna, säger hon. Vilka slutsatser hon drar av detta 
framgår emellertid inte riktigt tydligt. 

Vad gäller våra tre speciellt undersökta kommuner vore det underligt om 
inte markvillkoret verkat prisdämpande i Stockholm på grund av 
priskontrollen enligt den administrativa prislistan i samband med 
dispensgivningen. I Umeå och Uppsala har markvillkoret knappast inverkat 
på markpriserna, eftersom kommunen använt andra styrmedel. Noteras bör 
emellertid att de enda avslag som skett i Umeå och Uppsala med hänvisning 
till markvillkoret resulterade i kraftig prisdämpning (avsnitt 6.16 och 6.18 
ovan). När markvillkoret i två verkliga nödlägen tillgreps som en sista utväg, 
så fick ingreppen en stor prissänkande effekt. 

Den försiktiga slutsatsen blir att markvillkoret troligen haft en viss 
dämpande effekt på priserna på bostadsmark. 

Markvillkoret befarades också få negativa konsekvenser. Bo-
endekostnaderna skulle kunna stiga, vilket i så fall måste betecknas som en 
pervers effekt. 

Reformatorerna tänkte sig emellertid att markvillkoret tvärtom skulle få 
en prisdämpande effekt på boendet (P 1974:150:377). Ett problem med 
denna programteori är att råmarkspriset vid 1970-talets mitt stod för en 
förbluffande liten andel av vad det kostar att producera bostäder i 
flerfamiljshus, blott 1,5 procent. Eftersom den slutliga boendekostnaden 
påverkas inte enbart av produktionskostnaden utan även av kostnader för 
bostadens underhåll och drift 
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utgör råmarkspriset en ännu mindre del av vad den boende i slutänden 
får betala (SOU 1972:40:15). Detta erkändes också i propositionen 
(377). Utslaget på varje lägenhet kostade vvs och ventilation mer än 
sex gånger så mycket som tomten, yttertaken dubbelt så mycket (jfr 
Brunfelter & Ekegren 1979:19). 

Denna beräkning tvingar fram en undran om prispressarargumentet 
verkligen redovisade en drivkraft bakom reformen eller om det 
användes för att legitimera den samtidigt som det egentliga motivet 
var ett annat, t.ex. att stärka kommunens ställning att bedriva 
planering. Det bör dock noteras att kostnadskalkylen ovan avser 
flerfamiljshus och att råmarkskostnaden för småhus rimligen måste ha 
legat betydligt högre. 

En forskningsmässig svårighet med denna problemställning är att hela 
konglomeratet av statliga styrmedel skulle kunna inverka på boende-
kostnadernas utveckling. Det torde i praktiken vara omöjligt att urskilja 
markvillkorets speciella inverkan härvidlag. 

I de nio tidigare undersökningarna av markvillkoret ges ingen entydig 
bild av sambandet mellan råmarkspriser och boendekostnader. I Bengt 
Hanssons studie (1981:54,36ff) dryftas den emellertid på ett 
intresseväckande sätt. 

Genom markvillkoret skulle byggföretagens intresse av att köpa bostads-
mark gå ner, vilket skulle leda till lägre råmarkspriser. Så långt gick alltså 
Hansson på samma linje som samhällsingenjörerna bakom markvillkoret. 
Detta behövde emellertid inte innebära att den totala bostadskostnaden blev 
lägre. 

Antag, skrev Hansson, att markvillkoret lyckas reducera råmarks-
priset med optimistiska 50 procent. Detta skulle leda till en sänkning 
av den totala kostnaden med en procent, under förutsättning att 
kommunen var lika effektiv som byggföretagen i att exploatera. Större 
skulle nedgången inte bli, ty kostnaden för köp av råmark motsvarade 
i genomsnitt endast 1-2 procent av de totala kostnaderna för att 
uppföra ett bostadsområde. Eftersom kommunerna redan tidigare 
förmedlat 90 procent av bostadsmarken för statligt belånade hus var 
markvillkoret tänkt att höja denna procent till 100. Nettoeffekten 
skulle alltså bli sänkning av kostnaderna med en promille (0,1 x 0,01 
= 0,001). 

Hansson ställde detta i relation till en annan intention bakom 
markvillkoret, nämligen att få bort egenregibyggandet. Enligt en 
utredning från en statlig myndighet skedde byggandet i egen regi till 
fyra procents lägre pris än annat byggande. Eftersom egenregibyg-
gandet omfattade 10 procent av det statligt belånade bostadsbyggandet 
så blir nettoeffekten vid egenregibygge en sänkning av totalkostnaden 
med fyra promille. En prissänkning på fyra promille ersätts 
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med en prissänkning på en. Markvillkoret skulle alltså inte leda till billigare 
bostadsbyggande utan dyrare. 

Ett annat tänkbart scenario målades upp av stadsjurist Inger 
Ridderstrand-Linderoth (Sthlms stadskansli 169/1794-77,17/4 
1978,5). Prispress utövad genom administrativa prisnivåer i samband 
med dispensgivning kan leda till kringgående beteende som motverkar 
det prisdämpande syftet. Eftersom den tillåtna köpeskillingen är känd 
för parterna kan den skrivas in i kontraktet samtidigt som betydande 
ersättningar erläggs enligt sidoavtal för exempelvis lös egendom. Om 
så sker åstadkommes ingen dämpning av fastighetspriserna. "Sådana 
sidoavtal har uppdagats i fall där kommunen förköpt fastigheter. Det 
kan i detta sammanhang noteras att i ansökningar om dispens från 
markvillkoret som inges av sådana parter som har erfarenhet av 
fastighetsmarknaden och kunskap om gällande dispensnormer 
föreligger en märklig överensstämmelse mellan i köpekontrakten 
angiven köpeskilling och de köpeskillingar som godtas enligt gällande 
normer om dispens från markvillkoret. Huruvida och i vad mån 
ersättningar utgår vid sidan av köpekontrakten framgår ej av 
dispensansökningarna utan framkommer först om kommunen förköper 
den aktuella fastigheten och köpare eller säljare begär ersättning enligt 
sidoavtal. Vad som här sagts leder till antagandet att riktlinjer för 
tillstyrkande av dispens, som grundas på köpeskillingsprövning icke 
med nödvändighet har prisdämpande effekt." 

De resonemang som nyss redovisats har varit hypotetiska. Några 
empiriska belägg från markvillkorsprövningar har författarna inte 
företett. överhuvudtaget har varken ekonomer eller andra genomfört 
någon empirisk prisstudie av markvillkoret. Frågan om markvillkoret 
verkligen ledde till reducerade bostadskostnader måste därför lämnas 
öppen. 

En befarad bieffekt av markvillkoret var att det totala bostads-
byggandet skulle minska. Kommunerna skulle inte ha råd att köpa in 
all den bostadsmark som behövdes, vilket skulle leda till att bostads-
byggandet stannade upp. I stället skulle byggföretagen kanske börja 
bygga kontor eller flytta sin verksamhet utomlands. 

Vissa bostadsdebattörer befarade också att markvillkoret skulle 
innebära så mycket krångel, att vettiga initiativ till förnyelse och 
upprustning av äldre bebyggelse skulle kvävas. Krånglet i sanerings-
områden skulle minska det totala bostadsbyggandet (Brunfelter & 
Ekegren 1979:36). 

Ytterligare en tankegång som bland annat vädras i Bostads-
styrelsens utvärdering 1981 (yttrande 21/1 1981) är följande. Bygg-
företagen äger betydande markområden, som inte kommer att kunna 
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tas i anspråk före den 1 juli 1984. Om kommunerna inte förvärvar 
denna mark i god tid innan övergångsperiodens utgång kan 
markvillkoret komma att bli ett hinder för bostadsbyggandet inom 
exploateringsområden under andra delen av 1980-talet. 

Otvivelaktigt har antalet nyproducerade lägenheter gått ner under 
den aktuella perioden. Det viktiga är emellertid att det dramatiska 
trendbrottet inträffade 1971, fyra år innan markvillkoret trädde i kraft 
och ett år innan utredningens förslag presenterades. Bakom 
trendbrottet ligger därmed andra faktorer än markvillkoret. 

År 1960 byggdes i landet ungefär 70 000, 1968 100 000 och 1970 
hela 110 000 nya bostadslägenheter. Det senare är ett svenskt rekord 
i bostadsbyggande, som ännu efter 22 år landet inte ens kommit i 
närheten av. Efter 1970 sjönk nämligen bostadsbyggandet stadigt till 
ca 55 000 1976 för att år 1985 vara nere i ca 29 000 nya lägenheter. 
Sedan steg produktionen av nya bostadslägenheter igen upp till 58 
000 enheter 1990. 

Men även om markvillkoret inte kan ha påverkat det kraftiga trendbrottet 
1971, så skulle det ha kunnat förstärka den nedgång som fortsatte efter 1975. 
Frågan är alltså om markvillkoret haft någon del i denna fortsatta nedgång. 

En förutsättning för att markvillkoret skulle kunna orsaka en 
nedgång i det totala bostadsbyggandet är, kan det tyckas, att det har 
tillämpats enligt sitt huvudsyfte och att detta har medfört en förändring 
av den kommunala markpolitiken. På riksnivå är det emellertid 
alldeles klart att kommunerna i genomsnitt förmedlar mindre mark 
1990 än strax innan markvillkoret infördes. Som sådant har 
markvillkoret inte inneburit att kommunerna i högre grad än tidigare 
förmedlat den mark som skulle bebyggas med nya bostäder. Detta 
skulle tyda på att markvillkoret inte inverkat på det totala 
bostadsbyggandets storlek. 

Att just markvillkoret dämpat bostadsbyggandet i de fall dispens 
lämnats automatiskt och villkorslöst är uteslutet. Däremot kan det ha 
verkat hämmande i de fall dispens lämnats med villkor. Bo-
stadsstatistiken för exempelvis Stockholm visar emellertid att detta 
knappast kan ha varit fallet. Det stora dramatiska trendbrottet 
inträffade 1970, ett år före rikets och fem år innan markvillkoret 
infördes. Det kan inte vara någon konsekvens av markvillkoret. Efter 
villkorets införande har takten i det totala bostadsbyggandet i 
Stockholm i och för fortsatt att sjunka. Men inte ens här torde 
markvillkoret ha haft någon effekt. 

Slutsatsen är således, att markvillkoret inte lett till att takten i 
bostadsbyggandet avtagit (Jfr BoS 1981a:32f). 

Särskilt byggentreprenörerna befarade att mindre byggföretag 
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som specialiserat sig på egenregibyggande skulle konkurreras ut av 
byggjättarna. Detta skulle leda till att konkurrensen på byggmark-
naden ytterligare minskade, vilket också vore en bieffekt. En tanke 
bakom markvillkoret var ju att få slut på egenregibyggandet med 
statliga lån, eftersom det ansågs skapa monopol och höja priserna. 
Markvillkoret skulle därmed öka konkurrensen. 

Mot detta argumenterade Bengt Hansson. Byggande i egen regi ger 
möjlighet att på olika sätt utveckla produktionsformerna och återföra 
erfarenheter härav även i entreprenader. Eegenregibyggande i små firmor är 
befrämjande för innovations benägenheten. Men dessutom ger egenregi-
byggande möjlighet att utjämna svackorna i entreprenadbyggandet, 
varigenom man kan upprätthålla sysselsättningen och vidmakthålla en god 
arbetarstam (Hansson 1981:30ff,41). 

Den officiella statistiken visar att det sker en tydlig uppgång i 
egenregiproduktionen 1973 och särskilt 1974. Detta kan tolkas som 
en antecipationseffekt av markvillkoret. Byggherrarna förutsåg att 
markvillkoret skulle införas och skyndade sig att söka statliga lån för 
att bygga på egen mark så länge möjlighet fanns. Markvillkoret ledde 
i så fall till ökat egenregibyggande. Även 1975 ligger egenregi-
byggandet på en ganska hög nivå för att därefter avsevärt sjunka fram 
till ett bottenläge 1980. Under perioden 1984-1990 har utvecklingen 
i vissa avseenden varit den motsatta. Mot 1980-talets slut nådde 
egenregiproducerandet ungefär samma höga tal som när markvillkoret 
började diskuteras 1972. 

De kompletterande intervjuer som Boverkets utvärderare gjort visar 
ganska enstämmigt att förändringarna i upphandlingsformer från år 1986 
berott på den överhettning av byggmarknaden som rått under 1980-talets 
senare del. Man skriver: "Byggherrar som begärt in anbud har fått något 
enstaka anbud, ofta med oacceptabel prisnivå eller inte något anbud alls. 
Direkta förhandlingar om priset har då ändå fått ske med eventuella 
anbudsgivare eller andra entreprenörer, och den tid under vilken den 
ursprungliga anbudsupphandlingen pågick har därmed inneburit 
tidsförlust och kosmader för byggherren. Det har därför varit säkrare och 
snabbare att direkt ta upp förhandlingar med entreprenörer som 
byggherren haft goda erfarenheter av (Bo 1991:14)." 

Om vi bortser från antecipationseffekten kan data tolkas så att 
markvillkoret dämpat egenregibyggandet i slutet av 1970-talet men inte 
förmått hindra en uppgång mot slutet av 1980-talet. Slutsatsen är osäker. 

Många befarade till sist att markvillkoret skulle leda till mer 
byråkrati och krångel. Markvillkoret skulle generera mer pappersex-
ercis och därmed öka belastningen på låneadministrationen i kom-
munerna. Vidare skulle villkoret kunna leda till krångel i bemärkelsen 
mer tidsåtgång än tidigare vid ansökningar om statliga 
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bostadslån. Detta kan betecknas som kostnader för markvillkoret. 
Den första farhågan tycks i huvudsak ha varit överdriven. Eftersom 

kommunerna redan tidigare förmedlade en stor del av bostadsmarken 
innebar markvillkoret ingen ökad administrativ belastning (Hansson 
1981:53; Lindell 1989:60). Även i de kommuner som automatiskt gett 
dispens har arbetsbelastningen varit ringa. De har ju i förekommande 
fall sökt styra markutvecklingen med andra medel. Markvillkoret har 
endast inneburit att de kryssat i rutan för dispens bostads-
låneansökningarna. 

I de kommuner som tillstyrkt dispenser med villkor har förvalt-
ningsbördan däremot blivit större. Att en gång om året beräkna pris-
nivåerna i den administrativa prislistan har krävt betydande ar-
betsinsatser av fastighetskontoret. Även fastläggandet av allmänna 
principer i övrigt för markvillkorets tillämpning har krävt visst arbete. 
Dessutom har prövning av enskilda fall kunnat bli ganska administrativt 
betungande, eftersom de utvecklats till utdragna förhandlingsprocesser. 

8.3 Markvillkoret och makten 
Hittills har vi uppehållit oss vid markvillkorets sakinriktade effekter. Men 
en offentlig politik förs också för att åstadkomma strategiska konsekvenser. 
De strategiska konsekvenserna handlar om makt. 

I markvillkorets fall framstår tre tänkbara maktaspekter som sär-
skilt viktiga. Enligt socialiseringsmotivet handlar markvillkoret inte 
bara om bostäder, markpriser, och markfördelning utan också om att 
allmänt förstärka den offentliga makten på bekostnad av den privata. 

Socialiseringsmotivet framfördes aldrig i klarspråk i den officiella 
diskursen i regering och riksdag. De socialdemokratiska tillskyndar-
na argumenterade strikt instrumentellt och pragmatiskt. Markvill-
koret gjordes uteslutande till en fråga om markpolitik, markpriser och 
bostadskostnader. I pressen lyste emellertid maktaspekten då och då 
fram. Den socialdemokratiska tidningen Dagbladet skrev följande i 
sin kommentar till riksdagens bostadspolitiska beslut 1974 (12/12): 

Det är ett viktigt mål att i skilda sammanhang begränsa privat 
svårkontrollerbar makt med makt som utövas av folkvalda. När man 
nu inför markvillkoret betyder det att det på ett viktigt område har skett 
en maktförskjutning till samhällets fördel. 

Det förefaller som markvillkoret bidragit till att öka kommunernas 
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makt gentemot byggentreprenörer i tre avseenden. 1 de fall kommunerna 
avstyrkt bostadslån med direkt hänvisning till markvillkoret är 
maktförskjutningen uppenbar. Detta har emellertid av allt att döma sällan 
inträffat. 

Även i de fall då kommunerna utvecklat och tillämpat särskilda 
villkor för att tillstyrka dispens från markvillkoret kan man tala om en 
maktförskjutning. Slutligen har markvillkoret funnits med i bilden när 
kommunerna tidigt i planeringsprocesserna informerat byggherrar om 
gällande styrsystem. Någon gång har det nog också brukats som ett hot 
vid förhandlingar med enskilda byggherrar. Även i dessa situationer 
kan markvillkoret ha stärkt kommunernas ställning främst genom 
antecipation. 

Troligen fanns det också partistrategiska maktaspekter bakom 
markvillkoret. För mittenpartierna gällde det kanske att isolera mo-
deraterna och stärka centrum i svensk politik. Socialdemokraterna 
strävade förmodligen efter att bilda en hållbar majoritet i riksdagen, 
splittra de borgerliga, förhindra nyval, stoppa tendensen mot bildan-
det av ett fastare borgerligt block och säkra ett fortsatt social-
demokratiskt regeringsinnehav. Arbetet (7/12 1974) antydde detta när 
den under rubriken "Klarar uppgiften som tycktes omöjlig" skrev: 

Det förefaller som om folkpartiet går med på en markpolitik enligt 
regeringens riktlinjer. Bostadspropositionen kan därmed enligt 
experterna medföra lottning endast på två punkter. Det kan betraktas 
som närmast fantastiskt... Ingvar Carlsson förefaller ha lyckats med en 
uppgift som bara för några månader sedan verkade omöjlig att 
genomföra. 

Markvillkorets konsekvenser i detta avseende är svårbedömbara. 
Påpekas bör emellertid att mittenpartiernas samarbete med social-
demokraterna kan bidra till att förklara varför moderaterna i den 
första trepartiregeringen Fälldin valde att skrinlägga sin opposition 
mot markvillkoret. Vidare ägde fyrpartifronten bakom markvillkoret 
bestånd ända till våren 1987. 

Den tredje maktaspekten har jag kallat nätverksmotivet. Från 
socialdemokratisk sida sökte man troligen stärka det bostadssociala 
nätverket, främst genom att konsolidera de allmännyttiga och riks-
kooperativa bostadsföretagens ställning i bostadsbyggandet. Ett 
officiellt huvudsyfte var ju att bostadsbyggandet med hjälp av 
markvillkoret skulle "anförtros byggherrar som har bästa förutsätt-
ningar och vilja att bygga goda och billiga bostäder". Denna dunkla 
fras betydde troligen att de självkostnadsbärande bostadsföretagen, 
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dvs. de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen, skulle få en 
större del av bostadsbyggandet. Ibland angavs detta som huvudsyftet 
med markvillkoret (P 1982/83:118:4). Även om detta tänktes leda till 
press på boendekostnaderna innebar det också en förstärkning av det 
bostadssociala nätverket eller maktkomplexet. 

I detta avseende är resultatet emellertid ironiskt. De allmännyttiga 
och rikskooperativa byggherrarnas samlade ställning på bostadsom-
rådet har försvagats mellan 1972 och 1989. Hela denna försvagning 
faller på allmännyttan, medan rikskooperationen stärkt sin ställning. 
Nu behöver ju denna försvagning för allmännyttan inte betyda att 
markvillkoret varit utan effekt i byggherreledet, ty kräftgången skulle 
ju ha kunnat vara ännu större om markvillkoret inte funnits. 

Huvuddelen av tillgängliga data tyder emellertid på att markvillkoret 
inte brukats av kommunerna för att påverka valet av byggherre. Detta 
framgår av Millers studie för konkurrenskommittén (1991:44,23f,38) 
och i någon mån också av Benton (1988b,6-44ff). I de tre special-
studerade kommunerna är det uppenbart att byggherrefördelningen har 
styrts med andra styrmedel än markvillkorsprövning. 

Trots att utvecklingen i enstaka kommuner som Stockholm pekar i 
motsatt riktning måste slutsatsen bli att markvillkoret knappast stärkt det 
bostadssociala nätverkets ställning. 

Undersökningen av tillkomst, implementering och utfallseffekter av 
den svenska politiken mot tätortsmarken har därmed slutförts. Ett 
tänkvärt resultat är, att det som av statsviljans ingenjörer från början 
avsågs bli undantag förvandlades till regel ute i kommunerna. 

Varför tolereras ett styrsystem där undantag förvandlas till regel? 
Det kan finnas flera motiv, av vilka jag här enbart nämner ett. 
Styrsystem har inte bara instrumentellt värde utan även symbolvärde. 
Systemet kan tillmätas högt symbolvärde även om det i praktiken 
knappast tillämpas enligt huvudregeln. Det kan ge den rätta 
ideologiska signalen. Det kan innehålla kodord, som svetsar samman 
och höjer moralen. För socialdemokratin fungerade nog markvillkoret 
också som något av en lystringssignal, som en symbol för partiets 
ideologiska identitet och politiska framtidssträvanden. 

Att undantag blir regel är ingen ny iakttagelse inom statsläran. Dag 
Anckar (1989) har visat att detta på en bestämd punkt ägt rum vad gäller 
Finlands regeringsform. Framtida förvaltnings- och implementerings-
forskning finner förmodligen fler fall av "undantag som regel". 
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Bilaga 1. Markvillkoret enligt 
bostadsfinansierings-  
förordningen 1974 

utfärdad den 13 december 1974. SFS 1974:946. Utkom från trycket den 23 
dec. 1974. 

Inledande bestämmelser 
1 § Till främjande av bostadsbyggandet utgår statligt stöd enligt 
bestämmelserna i denna förordning... 
3 § Låne- och bidragsverksamheten utövas av Bostadsstyrelsen, läns-
bostadsnämnderna och kommunerna. 

Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som 
sammanhänger därmed (förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej 
kommunen beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt 
organ. 
• • •  

Förutsättningar för lån 
6 § Bostadslån utgår endast om kommunen, landstingskommunen eller 
aktiebolag, som helt äges av kommunen eller landstingskommunen och vars 
verksamhet uteslutande består i att förvärva eller förvalta mark, har till 
lånesökanden för genomförande av byggnadsföretaget överlåtit marken, 
upplåtit den med tomträtt eller överlåtit tomträtt till marken. 

Första stycket gäller ej 
1. Om lånet avser småhus som skall bebos av sökanden och denne har 
förvärvat marken från annan än byggintressent. 
2. Om sökanden har ägt marken eller innehaft den med tomträtt sedan 
den 1 november 1974, beträffande mark inom område utan samlad 
äldre bebyggelse dock endast under förutsättning att ansökan om 
bostadslån ges in före den 1 juli 1984. 

Första stycket gäller ej heller om marken eller tomträtten förvärvats på 
exekutiv auktion eller genom arv, gåva, testamente eller bodelning och 
hinder mot bostadslån på grund av bestämmelserna i första och andra 
styckena ej hade förelegat om marken och tomträtten varit i den förre 
ägarens hand. Vad som har sagts nu äger motsvarande tillämpning på 
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1. förvärv genom fusion, 
2. bostadsrättsförenings förvärv från riksorganisation som den tillhör, från 
medlem av organisationen eller från förening inom organisationens ram 
samt 
3. annat förvärv som med hänsyn till parternas inbördes förhållanden bör 
jämställas med fusionsförvärv. 

Regeringen kan för särskilt fall förordna att bostadslån får utgå utan 
hinder av bestämmelserna i första stycket. I fråga om hus i område utan 
samlad äldre bebyggelse meddelas sådant förordnande endast efter ansökan 
av kommunen och om starka skäl föreligger. 

7 § Bostadslån för nybyggnad utgår under förutsättning att 
1. det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler 
till vilka hänsyn tages vid beräkning av låneunderlaget, 
2. bostadslägenheternas storlek, utformning och utrustning uppfyller 
skäliga krav på god bostadsstandard och 
3. husets storlek och form samt de anordningar i husets närmaste 
omgivning som är avsedda för de boende är sådana att bostadsmiljön blir 
tillfredsställande... 
11 § Bostadslån för nybyggnad av annat hus än småhus som skall bebos av 
lånesökanden utgår endast om byggnadsarbetena upphandlas genom 
infordrande av anbud och genom prövning och antagande av anbud utan 
föregående förhandling med anbudsgivare... 
12 § Bostadslån utgår ej, om lånesökanden vid upphandling enligt 11 § har 
antagit anbud som är påtagligt sämre än annat anbud och detta innebär att 
anbudsgivaren otillbörligt gynnas... 
13 § Utan hinder av att upphandling sker på annat sätt än som anges i 11 § 
kan lån utgå under förutsättning att upphandlingen kan antagas vara minst 
lika fördelaktig och även i övrigt lämplig... 
15 § Bostadslån utgår ej om 
1. låntagaren kan antagas sakna förutsättningar att fullgöra de skyldigheter 
som är förbundna med lånet eller att förvalta huset tillfredsställande, 
2. de hyror eller årsavgifter som behövs för att täcka de årliga kostnaderna 
för fastigheten beräknas bli så höga att påtaglig risk föreligger för förlust 
eller 
3. den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger 
pantvärdet enligt 32 § eller kostnaden för likvärdiga företag som upphandlas 
på sätt som anges i 11 5. 
16 § Bostadslån utgår ej för småhus eller sådant flerfamiljshus som uppföres 
i område utan samlad äldre bebyggelse, om det pris till vilket marken 
förvärvats överstiger vad som är skäligt. 
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Vid bedömningen av prisets skälighet skall hänsyn ej tagas till i priset 
ingående kostnad för att ställa marken i ordning för bebyggelse. I övrigt 
skall bedömningen i tillämpliga delar ske med ledning av de 
värderingsgrunder som gäller vid expropriation. 
17 5 Bostadslån för nybyggnad av enfamiljshus utgår ej om bygg-
nadskostnaden för huset överstiger byggnadskostnaden i orten för ett 
enfamiljshus av normal standard med en lägenhetsyta av 125 kvadratmeter 
i ett plan, hel källare och friliggande kallgarage... 

Beräkningen enligt första stycket av byggnadskostnaden i orten får 
grundas på större lägenhetsyta än 125 kvadratmeter i den mån lånesökanden 
behöver större yta på grund av att 
1. sökanden har stort hushåll, 
2. medlem av huset är handikappad eller av annan orsak behöver särskild 
vård, 
3. medlem av hushållet behöver särskilt arbetsrum i lägenheten för 
förvärvsverksamhet eller offentligt uppdrag eller 
4. lägenheten är avsedd till bostad åt lantbrukare. 
• • •  

Lånets storlek 
24 § Bostadslånets storlek bestämmes på grundval av ett låneunderlag 
som länsbostadsnämnden fastställer. Vid beräkning av låneunderlaget får 
hänsyn tagas endast till utrymmen för bostadsändamål samt till sådana 
lokaler i ett bostadsområde, vilka är avsedda att tillhandahålla i huvudsak 
dem som bor i området varor och tjänster av sådan att att behov därav 
bör tillgodoses inom området... 
25 § Bostadslån till kommun, allmännyttigt bostadsföretag, lands-
tingskommun eller bostadsföretag vari landstingskommun äger 
bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, utgår med 
30 procent av låneunderlaget... 
26 § Bostadslån till bostadsrättsförening utgår med 29 procent av 
låneunderlaget under förutsättning att 
1. föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte, 
2. i föreningens styrelse från föreningens bildande mer än halva antaget 
ledamöter är fristående i förhållande till byggintressent, 
3. i styrelsen från samma tidpunkt ingår minst en av kommunen utsedd 
ledamot och suppleant för denne, 
4. kommunen utser minst en revisor och suppleant för denne. 
27 § Bostadslån till enskild person utgår med 25 procent av låneunderlaget, 
om lånet avser småhus som skall bebos av låntagaren. 
28 5 I annat fall än som avses i 25-27 § S utgår bostadslån med 15 procent 
av låneunderlaget... 
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Bilaga 2. Markvillkoret enligt 
Bostadsstyrelsens 

författningssamling 1984 

Utdrag ur bostadsstyrelsens författningssamling, BOFS 1984:16, BFF 295, 
Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). Maj 1984. Utkom från 
trycket 28 juni 1984. 

Inledande bestämmelser 
1 § Till främjande av bostadsbyggandet utgår statligt stöd enligt 
bestämmelserna i denna förordning i form av bostadslån och räntebidrag. 
(1977:333) 

3 § Une- och bidragsverksamheten utövas av Bostadsstyrelsen, läns-
bostadsnämnden och kommunerna. 

Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som 
sammanhänger därmed (förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej 
kommunen beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt 
organ.... 
... 

Förutsättningar för lån 
6 § Bostadslån för ny eller ombyggnad beviljas endast om kommunen, 
landstingskommunen eller ett aktiebolag, som helt ägs av kommunen eller 
landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva 
eller förvalta mark, har till lånesökanden för genomförande av 
byggnadsföretaget överlåtit marken, upplåtit den med tomträtt eller överlåtit 
tomträtt till marken (markvillkoret). 

Första stycket gäller ej i följande fall: 
1. Om lånet avser ett sådant småhus som skall bebos av sökanden och 
förvärvet av marken eller tomträtten ej är förenat med villkor, varigenom 
sökandens upphandling av material av byggnadsarbeten binds till en viss 
byggintressent. 
2. Om sökanden ägt marken eller innehaft den med tomträtt sedan den 1 
november 1974 eller, i fråga om mark i områden med samlad 
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äldre bebyggelse, sedan den 8 februari 1983. Dessutom krävs att ansökan 
om bostadslån ges in före den 1 juli 1985. 

Är förutsättningarna enligt första stycket eller andra stycket 2 
uppfyllda endast för en del av marken, gäller första stycket inte för 
den återstående delen, om dess areal är ringa. 

Första stycket gäller inte heller i fråga om följande förvärv av mark 
eller tomträtt, i fall där hinder mot bostadslån på grund av första eller 
andra stycket inte hade förelegat om marken eller tomträtten varit i 
den förre ägarens hand: 

1. Förvärv på exekutiv auktion. 
2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning. 
3. Förvärv genom fusion. 
4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den 

riksorganisation som föreningen tillhör. Detsamma gäller om förvärvet sker 
från en medlem av organisationen eller från en förening inom 
organisationens ram. 
• •  •  

Om förmedlingsorganet för särskilt fall medger det, får bostadslån lämnas 
utan hinder av första stycket. (1978:380, 1980:329, 1981:588, 1983:521, 
1983:1019) 

Markvillkor 
1 Allmänt 
Markvillkoret syftar till att befästa kommunernas möjligheter att 
genom sin markfördelning tillse att bostadsbyggandet anförtros bygg-
herrar som har bästa förutsättningar och vilja att bygga goda och 
billiga bostäder. Vidare syftar markvillkoret till att eliminera eller i 
vart fall dämpa konkurrensen om marken och därmed underlätta för 
kommunerna att bedriva en aktiv markpolitik. 

I samband med återinförandet av markvillkoret i saneringsområden 
uttalade departementschefen följande (prop 1982/83:118, sid 5): 

"Att återinföra markvillkoren i fråga om bostadslån för ny- och 
ombyggnad i saneringsområden bör närmast ses som en markering av 
det kommunala inflytandet över hur marken i sådana områden skall 
användas. För att uppnå detta syfte är det dock inte nödvändigt att 
ställa ett absolut krav på att marken faktiskt har upplåtits av 
kommunen. Det är enligt min mening tillräckligt att kommunen ges 
möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på lånefrågan i de fall 
marken har förvärvats från annan än kommunen. Detta bör ske genom 
att huvudregeln om markvillkoren kombineras med en regel om att 
länsbostadsnämnden skall ge dispens från markvillkoret om 
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kommunen tillstyrker att dispens ges. I annat fall skall dispensansökan 
avslås." 

2 Undantag 
2.1 Enligt övergångsbestämmelserna till SFS 1981:588 samt enligt 
SFS 1982:427 och 1983:525 skall markvillkoret inte tillämpas i 
ärenden som avser bostadslån för småhus som skall bebos av 
lånesökanden om beslut om bostadslån meddelas under tiden 1 juli 
1981-30 juni 1985. 

3 Tillämpning 
...Om fastighet för styckebyggt småhus överlåts sedan lånebeslut 
meddelats men innan lånet utbetalats skall, vid härav föranledd ny 
ansökan om lån, frågan om markvillkoret utgör hinder för lån prövas bl 
a med hänsyn tagen till om säljaren kan betraktas som byggintressent 
eller ej. 

Med byggintressent avses enligt förarbetena (prop 1974:150, sid 382) 
"bl. a. byggnadsentreprenör, t. ex. kataloghusleverantör. Med 
byggintressent bör jämställas dels företag eller person som har ett 
ägarintresse som inte är endast obetydligt i byggintressentföretag, dels 
företag i vilket byggintressent har ett inte obetydligt ägarintresse". 

Byggintressent är i detta sammanhang bl. a. även markexploatör, 
yrkesmässig småhusförsäljare eller annan person/annat företag som 
köper och säljer mark för byggintressentföretags räkning. 

Kommunen (förmedlingsorganet) skall i sitt yttrande över ansökan 
om lån ange huruvida köparens upphandling av material och 
byggnadsarbeten i samband med förvärvet bundits till viss bygg-
intressent. Vid överlåtelse sedan lånebeslut meddelats men innan lånet 
utbetalats skall förmedlingsorganet i sitt yttrande ange om säljaren är 
byggintressent. 
3.3 Med område utan samlad äldre bebyggelse - exploateringsområde - 
avses område som i huvudsak är obebyggt eller område under 
utbyggnad. Område med samlad äldre bebyggelse - saneringsområde - 
förutsätts ha sammanhängande bebyggelse, med undantag för eventuella 
luckor, resttomter. 

7 § Bostadslån för nybyggnad lämnas under förutsättning att det kan 
antas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och lokaler som avses 
med lånet... 
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9 a 5 Bostadslån lämnas under förutsättning att huset ansluts till en 
befintlig fjärrvärmeanläggning eller annan kollektiv värmeanläggning 
eller till ett befintligt gasnät avsett för distribution av naturgas, om sådan 
anslutning är möjlig och särskilda skäl mot anslutningen inte föreligger. 
(1979:620, 1981:1274) 

11 5 Bostadslån för nybyggnad av annat hus än småhus som skall bebos 
av lånesökanden utgår endast om byggnadsarbetena upphandlats genom 
infordrande av anbud och genom prövning och antagande av anbud utan 
föregående förhandling med anbudsgivande. 

(16 5 upphävd genom SFS 1982:641) 
(16 a 5 Bostadslån för ny- eller ombyggnad lämnas inte, om det pris till 
vilket fastigheten eller tomträtten har förvärvats enligt förmed-
lingsorganets bedömning inte är godtagbart. 

Inte heller lämnas bostadslån för ny- eller ombyggnad i områden med 
äldre samlad bebyggelse, om lägenhetsfördelningen avviker från den 
som förmedlingsorganet finner lämplig. Detsamma gäller om 
gårdssanering inte genomförs i de fall där förmedlingsorganet finner att 
så bör ske. 

Om det finns särskilda skäl får lån beviljas utan hinder av första och 
andra styckena. (1981:588, 1982:641) 
17 5 Bostadslån för nybyggnad av småhus lämnas, om inte annat följer 
av andra stycket, endast under förutsättning att husets bruksarea inte 
överstiger 180 kvadratmeter för ett enfamiljshus eller för någon av 
lägenheterna i ett tvåfamiljshus. Därvid skall dock i fråga om utrymmen 
som är belägna i källare endast hälften av utrymmets area beaktas. 

Större hus än som anges i första stycket får godtas om lånesökanden 
behöver särskilt stor bostad på grund av att han har stort hushåll eller om 
det annars finns särskilda skäl. 

Bostadslån för ombyggnad av småhus, som medför att husets 
bruksarea ökar, lämnas endast om huset efter ombyggnaden inte blir 
större än vad som kan godtas enligt första eller andra stycket. (1978: 735, 
1982:641, 1983:1019) 
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Bilaga 3. Markvillkoret enligt 
nybyggnadslåneförordningen 

för bostäder 

Utdrag ur nybyggnadslåneförordningen SFS 1986:692 

Särskilda krav om fastigheten inte har förvärvats  
från kommunen 

10 § Om fastigheten inte har förvärvats från kommunen för genomförande 
av byggnadsprojektet, krävs att kommunen har medgett att bostadslån 
lämnas utan hinder av detta. Som villkor för sådant medgivande får 
kommunen ställa de krav på projektet som behövs för att främja kommunens 
mål för bostadsförsörjningen. Vid tillämpningen av första stycket skall med 
förvärv från kommunen jämställas sådana förvärv som har skett från 
landstingskommunen eller ett aktiebolag som helt ägs av kommunen eller 
landstingskommunen och vars verksamhet uteslutande består i att förvärva 
eller förvalta mark. 

Om fastigheten har förvärvats från kommunen eller från någon som 
anges i andra stycket för genomförande av byggnadsprojektet och om 
fastigheten efter förvärvet övergår till ny ägare, gäller inte kravet i första 
stycket om den nye ägaren har förvärvat fastigheten på något av följande 
sätt: 

1. Förvärv på exekutiv auktion 
2. Förvärv genom arv, gåva, testamente eller bodelning 
3. Förvärv genom fusion eller förvärv som med hänsyn till parternas 

inbördes förhållande bör jämställas med fusionsförvärv 
4. En bostadsrättsförenings förvärv, om förvärvet sker från den 

riksorganisation som föreningen tillhör eller från en medlem av 
organisationen eller från en förening inom organisationens ram. 

Med förvärv av fastighet jämställs i denna paragraf förvärv eller 
upplåtelse av tomträtt. 

1 fråga om lån för låntagarbyggda egnahem gäller första stycket endast 
om lånesökandens köp av fastigheten är förenat med villkor som binder 
sökanden till en viss byggintressent vid upphandling av material eller 
byggnadsarbeten. 
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Bilaga 4. Kommunurval 

Lit Benton, 1988, "From market competition to  
monopoly and from monopoly to 

market competition" 

Studien avser följande elva kommuner i västra Skåne under perioden 1970-
1980: Burlöv, Helsingborg, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Kommunbeskrivningarna 
utfördes 1982-83, redovisas på svenska och är godkända av kommunerna 
(Benton 1988, References:1; brev L Benton t E Vedung 15/12 92). 
Byggintressenters och kommuners markinnehav år 1970-71 i samma 
kommuner framläggs också i bilaga till bygg-konkurrensutredningen (SOU 
1972:40). 

Bostadsstyrelsen, 1981, Utvärdering, av mark-  
och konkurrensvillkorets effekter 

Utvärderingen baseras bl a på en enkät till 66 kommuner. Frågefor-
muläret skickades till den befolkningsmässigt största kommunen i varje 
län (24 st), urval av kommuner med mer än 50 000 invånare (13 st; 
kommuner som hamnat i grupp ett undantagna) samt ett slumpmässigt 
urval på sammanlagt 29 kommuner med färre än 50 000 invånare (BoS 
1981a:9f). 

De kommuner som erbjöds tillfälle att besvara enkäten redovisas i 
bilagan Kommunenkät 1980-01-16 till BoS 1981b. De som verkligen 
svarat räknas däremot inte upp i slutrapporterna. För att få fram de 
senare har jag gått till själva de inkomna enkäterna (BoS 1980). De 
kommuner som erbjöds tillfälle att svara respektive kom in med svar 
framgår av följande uppräkning (kommuner som svarat är kursiverade): 

AB-län: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Nynäshamn, Solna, Stockholm, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands-
Väsby; C-län: Tierp, Uppsala; D-län: Eskilstuna, Flen, Nyköping; E-län: 
Kinda, Linköping, Norrköping; F-län: Gislaved, Jönköping; G-län: 
Tingsryd, Växjö; H-län: Kalmar, Mörbylånga; I-län: Gotland; K-län: 
Karlshamn, Karlskrona; L-län: Kristianstad, Tomelilla; M-län: 
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Helsingborg, Lund, Malmö, Skurup, Vellinge; N-län: Falkenberg, 
Halmstad, Kungsbacka; O-län: Göteborg, Munkedal, Tjörn; P-län: 
Borås, Vårgårda; R-län: Habo, Skövde, S-län: Karlstad, Torsby; T-län: 
Degerfors, Örebro; U-län: Heby, Västerås; W-län: Falun, Gagnef;  X-
län: Gävle, Ovanåker; Y-län: Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik; Z-
län: Krokoro, Östersund; AC-län: Robertsfors, Skellefteå, Umeå; BD-
län: Jokkmokk, Luleå. 

Den ofullständiga redovisningen beror på att enkätmaterialet (BoS 1980) 
delvis har förkommit. 

Lindell, Annika, 1989, "Mark- och konkurrens-  
villkoren" 

Studien inleddes av Per-Olov Almqvist och slutfördes av Annika Lindell. 
En enkät skickades ut 1984 till 117 kommuner. Enkäten återsändes av 66 
kommuner och besvarades därvid mer eller mindre fullständigt av 62.1 
slutrapporten (Lindell 1989:5) redovisas varken kommunurvalet eller de 
svarande kommunerna. De 62 svarande kommunerna kan emellertid 
fastställas på grundval av de ifyllda enkäterna, som bevarats (Lindell 1984, 
otryckt). Tack vare anteckningar i Lindens bakgrundsmaterial har jag också 
lyckats få fram till vilka kommuner enkäten skickades. Följande 
uppställning visar samtliga kommuner som erbjöds svara samt den mindre 
grupp som svarade. De senare har kursiverats. 

AB-län: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Täby, Upplands Bro, Upplands 
Väsby; C-län: Enköping, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar; D-län: Eskilstuna, 
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs; E-län: Finspång, Linköping, 
Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping; F-län: Gislaved, Jönköping, Säv.sjö, 
Vaggeryd; G-län: Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Växjö; H-län: Kalmar, 
Oskarshamn, Torsås, Västervik; 1-län: Gotland; K-län: Karlskrona, Ronneby, 
Sölvesborg; L-län: Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm, Ö Göinge; M-län: 
Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Staffan-storp, Trelleborg, 
Ystad; N-län: Falkenberg, Halmstad, Laholm, Varberg; O-län: Göteborg, 
Kungälv, Lysekil, Mölndal, Partille, Stenungsund, Uddevalla; P-län: Borås, 
Lerum, Lilla Edet, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg; R-län: Falköping, 
Lidköping, Skara, Skövde; S-län: Arvika, Forshaga, Karlstad, Kristinehamn, 
Säffle; T-län: Degerfors, Karlskoga, Lindesberg, Örebro; U-län: Hallstahammar 
Köping, Sala, Västerås; W-län: Borlänge, Falun, Ludvika, Malung, Mora; X-
län: Gävle, Hofors, Sandviken, Söderhamn; Y-län: Härnösand, Kramfors, 
Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik; Z-län: Strömsund, Åre, Östersund; AC-län: 
Lycksele, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina; BD-län: Kiruna, Luleå, 
Piteå, Älvsbyn. 

2 8 3  



Tom Miller 1991, "Markvillkoret och kommunal  
markpolitik" 

Studien, som utfördes på uppdrag av konkurrenskommittén, bygger på 
djupintervjuer med tjänstemän ansvariga för mark- och exploate-
ringsverksamheten i 20 kommuner. Som underlag för kommunurvalet 
användes bl a Svenska kommunförbundets indelning i 8 ortstyper. 
Kommunerna valdes ut slumpmässigt inom varje ortsgrupp. Intervjuerna 
genomfördes under hösten 1990. 

Storstad (2 av 3 eller 66%): Göteborg, Malmö 
Förortskommuner (4 av 36 eller 11%): Burlöv, Salem, Sollentuna, 

Tyresö 
Större städer (4 av 26 eller 15%): Eskilstuna, Helsingborg, Linköping, 

Västerås 
Mellanstora städer (3 av 38 eller 38 %): Kiruna, Sandviken, Strängnäs 
Bruksort (1 av 16 eller 6%): Surahammar 
Normalkommuner (4 av 100 eller 4%): Bollnäs, Leksand, Stenung-  

sund, Vetlanda 
Glesbygdskommun (1 av 29 eller 3%): Vindeln 
Landsbygdskommun (1 av 36 eller 3%): Tingsryd 

Ovanstående data om kommunurval är helt hämtade från slutrapporten 
Miller 1991:2ff. 

Boverket, 1991, studie av markvillkoret och dess  
tillämpning 

Utvärderingen utfördes på Boverkets uppdrag av konsulten Gunnar Stahre. 
Även Leif Colleen och Peter Bengtsson, båda anställda vid Boverket, deltog 
i arbetet. 

Uppgifterna om i vilken utsträckning markvillkoret varit uppfyllt och 
omfattningen av kommunernas dispensgivning har i huvudsak hämtats 
ur Statistiska Centralbyråns grundmaterial för låneobjekts-statistiken, 
som visar utvecklingen i riket. Uppgifterna har bearbetats av Gunnar 
Stahre (Bo 1991:4). 

Den enkät som Boverket utformade i samråd med Svenska Kom-
munförbundet sändes till 76 kommuner. 1 detta urval ingick samtliga 
kommuner över 100 000 invånare samt ett slumpmässigt urval av 
kommuner i de tre storleksklasserna 50 000-100 000 invånare, 20 000-
50 000 invånare samt mindre än 20 000 invånare. 75 kommuner svarade 
på enkäten sägs det i utvärderingen (Bo 1991:4). 
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Enkätformuläret redovisas i Bo 1991 (som bilaga). Däremot redovisas 
inte vilka kommuner som fick enkäten respektive besvarade den. 

Enligt uppgift i telefonsamtal (G Stahre t E Vedung 29/12 92) var 
Älvdalen den kommun som inte svarade. Av Boverkets diarium 
framgår att enkätsvar kom in från 73 kommuner. Egentligen finns 74 
kommunanteckningar men Sundsvall är nämnt två gånger (samma svar 
skickades in två gånger). Dessutom vet vi från bevarade enkäter att 
svar inkommit även från Täby, Emmaboda, Lerum, Munkfors och 
Karlstad, trots att dessa inte finns nämnda i diariet. Det skulle alltså 
ha kommit in svar från 78 kommuner, inte 75 som sägs i slutrapporten. 
Eftersom en kommun inte svarat måste enkäten ha skickats till 79 
kommuner, inte 76 som sägs i slutrapporten. De 79 kommunerna är: 

AB-län: Huddinge, Järfälla, Nacka, Salem, Stockholm, Sundbyberg, 
Södertälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm; C:län: Älvkarleby, Enköping, 
Uppsala; E-län: Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Åtvi-
daberg; F-län: Jönköping, Nässjö; G-län: Alvesta; H-län: Emmaboda, Kal-
mar; I-län: Gotland; L-län: Simrishamn; M-län: Burlöv, Helsingborg, 
Hässleholm, Höganäs, Malmö, Staffanstorp; N-län: Halmstad, Kungsbac-
ka; O-län: Göteborg, Härryda, Tjörn; P-län: Ale, Bengtsfors, Borås, Dals-
Ed, Herrljunga, Kinna, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Ulricehamn, Trane-
mo; R-län: Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde; S-län: Forshaga, Karl-
stad, Munkfors, Torsby; T-län: Karlskoga, Lindesberg, Örebro; U-län: 
Köping, Sala, Västerås; W-län: Älvdalen; X-län: Gävle, Ljusdal, Nordan-
stig; Y-län: Härnösand, Sundsvall, Åsele; Z-län: Bräcke, Åre; AC-län: 
Umeå; BD-län: Gällivare, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Överkalix, 
Övertorneå. 

Enligt diariet kom beskedet från regeringen om utvärderingsuppdraget 
den 2/7 1990, enkäten skickades ut den 23/11 1990, det första svaret kom 
in den 5/12 1990 och slutrapporten expedierades till bostadsdepartementet 
den 27/2 1991. 

Eget urval för djupstudier 
Kommunurvalet har gjorts i syfte att komplettera, fördjupa och bredda 
den bild som framträder i ovanstående undersökningar. 

Ovanstående undersökningar ger vid handen att Sveriges kommuner 
tillämpat markvillkoret på två sätt. En mindre del av kommunerna har drivit 
en aktiv markvillkorspolitik och ställt upp egna krav för att ge dispens från 
markvillkoret. Den stora majoriteten har fört en passiv markvillkors-politik 
och gett dispens omedelbart och utan villkor. Mina tre fall har 
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valts utifrån denna iakttagelse. Jag har också valt kommuner med högt bo-
stadsbyggande där markvillkoret i princip skulle kunna tänkas fylla en 
funktion. Stockholm har valts som exempel på en kommun som aktivt brukat 
markvillkoret som ett styrinstrument och ställt upp och tillämpat egna krav 
för att ge dispens. Uppsala och Umeå har valts som exempel på den större 
grupp kommuner, som i princip beviljat dispens omedelbart och villkorslöst. 
Tanken har alltså varit att närmare undersöka hur markvillkorspolitiken sett 
ut i de två huvudfallen. Hur och var har villkoren utformats? Har kommuner 
som i princip inte ställt upp villkor överhuvudtaget aldrig tillämpat 
markvillkoret enligt huvudfallet? Har de drivit markpolitik med andra 
styrmedel? Tidsperiod: 1 jan 1974-1 jan 1992. Informationsunderlaget utgörs 
av statistik, bevarat textmaterial och intervjuer. Se Referenser, Otryckt 
material. 
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Markvillkorets kalendarium 

1 9 6 9 
12 dec Regeringen Erlander bemyndigar inrikesminister Eric 

Holmquist att tillkalla en sakkunnig för att utreda konkur-
rensförutsättningarna inom bostadsbyggandet mm. 

30 dec Som sakkunnig tillkallas statssekreteraren i civildeparte-
mentet Göte Svenson. 

1 9 7 2 
19 apr Bostadspolitisk debatt i riksdagen. S avvisar borgerliga 

krav på konkurrens i byggandet. 

11 maj Miljömarsch i Stockholm, på årsdagen av almstriden i 
Kungsträdgården. "Nej till de människofientliga 
jättesovstäderna" (DN 12/5). 

29 maj Byggkonkurrensutredningen undertecknas. 

10 juni Debatten om byggkonkurrensutredningen börjar i 
pressen, se tex FK, NK samt HD 13/6. 

19 juni Konkurrensutredningen görs offentlig. Några dagars 
pressdebatt. 

15 dec Riksdagen antar ny expropriationslag. Pressdebatt. 

1 9 7 3 
6 mars Skånska Cementgjuteriet sätter in helsidesannons i DN 

och andra dagstidningar ang. mv. Debatt i DN om 
annonsen 10-27 mars. 

7 juni Eric Svensson, chef för HSB, kräver inrikesminister Eric 
Holmquists avgång. För dyra hyror. Folk vill inte flytta in. 

1 nov Bostadsdepartement bildas. Inrikesdepartementet klyvs i 
två. Ingvar Carlsson bostadsminister. Lovar ta ett stort 
grepp (Arb 2 nov). 
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1 9 7 4 
Jan M kräver i motion att förköpslagen och expropriations-

lagen skall bort samt att glesbygdsrätten skall återin-
föras. 

S juni Fps arbetsgrupp presenterar förslag till bostadspolitiskt 
program. 

24 aug En pressdebatt utbryter om mv. Se DN och FÖ 24/8, 
GP, SkD 25/8, BLT 26/8, NA, UNT 27/8, HD 29/8. 
DN har snappat upp en regeringspromemoria. Fram till 
detta datum har det i stort sett varit tyst om mv sedan 
Skånska Cementgjuteriets annonskampanj. 

2 okt Bostadspolitiska propositionen presenteras för S:s riks-
dagsgrupp. 

3 okt Pressen meddelar huvudinnehållet i propositionen. Mv tas 
knappast upp. Se tex Expr och FK. 

22 okt P 1974:50: Riktlinjer för bostadspolitiken läggs i riksda-
gen. Omfattande pressdebatt. 

7 nov Motioner om mv (M 1974:1908 och 1902 m, 1907 fp, 
1904 c) 

3 dec Kompromiss i civilutskottet om mv offentliggörs. 
S+vpk+c+fp mot m (CU 1974:36) 

11 dec Mv införs. Bakom står s+vpk+c+fp. M går emot. SFS 
1974:946 utfärdas 13 dec. 

1 9 7 5 
1 jan Mv träder i kraft. 

17 jan M motionerar om att mv skall avskaffas (M 1975:301). 
Ingen pressdebatt uppstår. 

18 mars Med fyra partier mot ett avslås m:s motion i utskottet 
(CU 1975:7). 

2 apr Fyrpartifronten avslår m-motionen (RD 1975:46). Ingen 
pressdebatt uppstår. 

2 8 8  



1 9 7 6 
27 jan M väcker stor markmotion (M 1975/76:2037. Ingen 

pressdebatt. 

8 apr Motionen avslås i utskottet. Ingen pressdebatt. 

5 maj M-motionen avslås av fyrpartifronten i kammaren (RD 
1975/76:117:58 ff). 

Sep-okt De borgerliga vinner valet. Trepartiregeringen Fälldin 
bildas. 

1 9 7 7 
Jan Reg. Fälldin I lägger i sin första statsv.prop. inget förslag om 

mv:s avskaffande men föreslår bl a att styckebyggda småhus 
inte bör omfattas av mv. 

22 mars Förslaget får stöd av enigt utskott. 

31 mars Förslaget röstas igenom av enig riksdag. Börjar gälla 1 
juli. 

1 9 7 8 
23 feb Regeringen Fälldin I undertecknar prop. ang ansvars-

fördelningen inom bostadsförsörjningen. Förslag: Beslut om 
dispens från mv i san.områden bör decentraliseras från 
regeringen till länsbostadsnämnderna. Beslut om dispens i 
expl.områden bör flyttas från regeringen till BoS. P 
1977/78:93:172,187f. Se även M 1977/78:1679, CU 
1977/78:27:23f,48(mom 9). 

20 apr Enigt CU (1977/78:28:15) godkänner reg:s förslag. 

3 maj Enig riksdag godkänner CUs förslag (RD 
1977/78:135:21ff,115mom 9). I kraft 1 juli. 

5 okt Trepartiregeringen Fälldin I spricker på kärnkraften och 
lämnar in avskedsansökan. 

Dec Nya fp-regeringen anmodar Bostadsstyrelsen att belysa 
effekterna av mv. 

1979 
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Sep De borgerliga vinner valet. M +18 mandat, fp -1, c - 22, s 
+2, vpk +3. 175-174 mellan blocken. 

Okt Trepartiregeringen Fälldin II tillträder. 

1 9 8 1 
21 jan BoS avlämnar sin utvärdering t regeringen. I pressen 

talas om nedgång i byggandet. 

23 apr Den andra trepartiregeringen lägger fram en särskild prop 
om mv och konkurrensvillkoret. Förslag: mv slopas helt i 
san.områden; övergångstiden för undantag från mv 
förlängs från juli 84 till juli 87 vad gäller mark i 
expl.områden som innehas från före 1 nov 74; mv 
upphävs temporärt vid nybyggnad av styckebyggda 
småhus i expl.områden mellan 1 juli 81 och 30 juni 82. 

23-24 apr Den underbara natten: c och fp kommer överens med s i 
skattefrågan. 

5 maj Andra trepartiregeringen spricker genom att m lämnar 
den på grund av den underbara natten. 

14 maj S och vpk opponerar sig mot trepartiregeringens förslag i 
my-frågan (M 1980/81:2194, 2201). 

21 maj CU-majoritet godtar regeringens förslag med 156 mot 
153. S reserverar sig (CU 1980/81:40:9 ff). Ingen press 
debatt. 

3 juni Riksdagen antar trepartiregeringens förslag, s röstar mot 
(RD 1980/81:156,113 ff). Nya bestämmelser i kraft 1 juli 
(SFS 1981:588, 471). 

1 9 8 2 
Jan C+fp-regeringen Fälldin föreslår (P 1981/82:100, bil 

16:48) att undantaget från mv för styckebyggda småhus i 
expl.områden skall förlängas med ännu ett år till 1 juli 
1983. 

20 jan M motionerar (1981/82:658, 2067) om att mv helt skall 
avskaffas. 

21 jan S motsätter sig mittenregeringens förslag. 
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övergångstiden bör i vissa fall minskas från 1 juli 1987 
till 1 juli 1985 (M 1981/82:657). 

1 apr Mittenförslaget segrar i utskottet (CU 1981/82:24). 

21 apr Mittenförslaget accepteras av riksdagen (RD 
1981/82:125:4ff,48 f). 

Sep-okt S segrar i valet. Regeringen Fälldin III ersätts av ny 
regering Palme (s). 

1 9 8 3 
17 jan M-motion (1982/83:360,14) att mv skall avskaffas. 

3 mars I särskild prop (1982/83:118) föreslår s att mv skall åter 
införas i san.områden. Länsbostadsnämnden kan ge dispens 
om kommun tillstyrker. Beträffande dispens i expl.områden 
borde villkoret Starka skäl tas bort. Länsbostadsnämnder 
borde kunna lämna dispens om kommun tillstyrkt med 
andra ord. Undantaget för stycke-byggda småhus borde 
förlängas från1 juli 1983 till 1 juli 1985. 

24 mars C, fp och m yrkar avslag på att mv ska återinföras i 
san.områden samt att övergångstiden ska förkortas. M 
1982/83:2246 (fp), 2248 (c), 2249 (m). 

28 apr Riksdagen tar s:s förslag (RD 1982/83:133:127ff, CU  
259).1 kraft 1 juli (SFS1983:521,525). 

1 9 8 4 
20 jan M-motion om att mv helt slopas. 

27 apr Kammaren avstyrker motionen. C, fp reserv. för bortta-
gande av mv i san.områden. 

27 sep 1 kort särsk. prop. (84/85:15) föreslår s att det temp. 
undantaget för styckebyggda småhus förlängs från 1 juli 
85 till 1 juli 87. 

17 okt M, c, fp vill i motioner (1984/85:53, 54, 55) avskaffa mv 
helt för styckebyggda småhus. Vpk yrkar avslag på reg:s 
förslag (M 1984/85:49). 
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7 nov BoU (1984/85:5) avstyrker reg:s förslag o uttalar sig för 
mv:s avskaffande för styckebyggda småhus från 1 jan 85. 

21 nov Kammaren går på regeringens linje (RD 1984/85:33:144ff; 
SFS 1984:1020). 

1 9 8 6 
13 nov Regeringen (P 1986/87:67) föreslår förlängning av tem-

porära undantager för styckebyggda småhus (låntagar-  
byggda egnahem) från 1 juli 87 till 1 juli 88. 

28 nov Fp uttalar sig första gången för mv:s avskaffande (MBo 
1986/87:258). 

3 dec C kräver mv upphävs helt för låntagarbyggda egnahem 
(MBo 1986/87:124). 

4 dec M motionerar om mv:s avskaffande (MBo 1986/87:125). 

1 9 8 7 
Jan M och fp motionerar om mv:s avskaffande. 

Apr I BoU reserverar sig m, fp och c unisont för mv:s avskaf-
fande (BoU 1986/87:10,44ff,89ff,119f). Även c går alltså 
över till gamla moderatlinjen. 

14 maj S-förslaget segrar i kammaren med stöd av vpk (RD 
1986/87:123,9,15,45,63). 

1 9 8 8 
Jan M, fp och c kräver i motioner mv:s avskaffande (MBo 

1987/88:211, 248, 249, 258, 424). 

24 mars S och vpk går i utskottet emot kraven på avskaffande. 
De borgerliga reserverar sig (BoU1987/88:10,42,98). 

29 apr De borgerliga röstas ner av s och vpk (RD 1987/88:111,9). 

Sep Miljöpartiet (mp) vinner för första gången representa-  
tion i Sveriges riksdag. 

1 9 8 9 
Jan S föreslår i prop (1988/89:100,bil 13:23) att undantaget 
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för låntagarbyggda egnahem skall gälla ytterligare ett år. 
M, fp och c kräver i motioner mv:s avskaffande 
(MBo 1988/89:247, 405, 409, 220). 

2 feb Regeringen Carlsson beslutar om kommitté för att utre-
da hur konkurrenspolitiken kan förstärkas (SOU 
1990:62). 

16 mars I BoU uppstår ny allians mp+s+vpk för mv; m+c+fp rös-
tas ner (BoU 7:43,113). 

20 apr S-förslaget bifalles av kammaren med stöd av vpk och 
mp (RD 1988/89:100:5K55). 

1 9 9 0 
Jan S föreslår i prop (1989/90:100,bil 13) att undantaget för 

låntagarbyggda egnahem skall upphöra. I en s-motion 
(MBo 1989/90:225) föreslås en särskild studie av mv. De 
borgerliga motionerar (MBo 249, 403, 423) om mv:s 
avskaffande. 

30 mars S-förslagen (inkl. särskilda studien) segrar i riksdagen 
tack vare stöd från vpk och mp. RD 96:38ff,97,3, BoU 
13: 34 f,85f. 

14 jun Konkurrenskommittén meddelar i delbetänkande (SOU 
1990:62,126-130) att den kommer att undersöka mv:s 
tillämpning. 

1 9 9 1 
Sep De borgerliga vinner valet. Ny demokrati och kds 

erhåller representation. Fyrpartiregeringen 
m+fp+c+kds bildas av Carl Bildt. 

27 sep En arbetsgrupp inom bo.dep föreslår av mv avskaffas och att 
kommunerna i planliknande former ges möjlighet att stäl la 
preciserade villkor för bostadsbyggande med statligt stöd. 

24 okt Fyrpartiregeringen Bildt föreslår att mv avskaffas (P 
1991/92:56). 

31 okt Regeringen meddelar på presskonferens att bostadsde-  
partementet avskaffas den 1 december. 
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Markfrågorna förs över till miljödepartementet. 

17 dec Riksdagen beslutar avskaffa markvillkoret med siffrorna 
174 ja, 138 nej, 0 avstår och 37 frånvarande. 

M+fp+c+kds+nyd för avskaffande, s+v mot. 

31 dec Markvillkoret upphör. 
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Ordlista 

Ordlistan upptar några facktermer som används i mark- och bostads-
politiken. 

Allmännyttigt bostadsföretag: bostadsföretag som tillämpar 
självkostnadsprincipen samt arbetar under medverkan med och tillsyn 
av vederbörande kommun. Självkostnadsprincipen innebär att man tar 
ut hyra som täcker de fulla kostnaderna men som inte ger någon vinst. 
De flesta allmännyttiga bostadsföretag i Sverige ägs helt av kommunen. 
Det finns dock företag som till minst 51 % ägs av kommunen och där 
antingen HSB, Riksbyggen eller annat företag skjutit till resten av 
grundkapitalet. Exempel på allmännyttiga bostadsföretag är Stiftelsen 
Bostaden i Umeå, Stiftelsen Uppsalahem i Uppsala, AB Svenska 
Bostäder i Stockholm och Stiftelsen Telgebostäder i Södertälje. 

Bostadsrätt: upplåtelseform som förekommer i kooperativt ägda 
bostadsföretag. Två typer av pris förekommer på bostadsrätten: det 
löpande pris bostadsrättsinnnehavaren betalar och det pris bostads-
rättsinnehavaren betalar vid tillträdet till bostadsrätten (grundavgift eller 
överlåtelsepris). 

Bruksvärdeprincipen: enligt bruksvärdereglerna anses den av 
hyresvärden fordrade hyran oskälig om den väsentligen överstiger hy-
ran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är lika. Bruks-
värdereglerna innebär i princip att jämförbara lägenheter får lika höga 
hyror. De allmännyttiga bostadsföretagen har därvid en prisledande 
funktion. Detta motiveras med att allmännyttan tillämpar 
självkostnadsprincipen. 

Byggföretag: firma som bygger hus, broar, vägar, tunnlar mm. 
Byggföretag skall inte förväxlas med byggherre. Byggföretag kan i 
och för sig uppträda som byggherrar på den svenska bostadsmark-
naden och därvid också utföra själva byggnadsarbetet (se Egenregi-
bygge). Men byggföretag tar naturligtvis också entreprenaduppdrag 
av andra byggherrar. 

Byggherre: enligt den officiella definitionen en myndighet, ett företag, en 
organisation eller en enskild person för vars räkning ett bygg-  
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nadsarbete utförs. Byggherren är alltid den lagfarne ägaren till fas-
tigheten eller den inskrivne tomträttsinnehavaren (Statistiska Medde-
landen 1977:5.2, BBÅ 1981:38f). En byggherre får inte förväxlas med 
en byggare, byggföretagare, byggfirma eller byggnadsentreprenör. 

På bostadsmarknaden skiljer man mellan enskilda, kooperativa och 
allmännyttiga byggherrar. Som enskilda byggherrar räknas dels 
privata byggnadsbolag, dels enskilda människor. En enskild person 
uppträder som byggherre när hon låter uppföra exempelvis en villa åt 
sig själv och sin familj, även om hela byggandet läggs ut på en 
byggfirma, som i sin tur anlitar underentreprenörer för markarbeten, 
inmontering av el, rörläggning för avlopp eller målerisysslor. Bygg-
firman räknas i detta fall som byggentreprenör, inte som byggherre. 
Änkan Frida-Stina Johansson, som äger en hyresfastighet, blir alltså 
byggherre, när hon för sin räkning låter en byggfirma renovera huset. 
Om hon själv utför renoveringsarbetet rör det sig inte längre om ett 
entreprenadbygge utan om ett egenregibygge. 

Byggföretag som exempelvis Skanska (tidigare AB Skånska 
Cement-gjuteriet), BPA Byggproduktion AB, JM Bygg (tidigare John 
Mattsson Byggnads AB), Byggnads AB Hallström & Nisses, Bygg-
paul AB eller ABV Vägförbättringar AB har emellertid iklätt och 
ikläder sig fortfarande rollen som lagfarna ägare till fastigheter och kan 
då komma att uppträda som byggherrar både vad gäller småhus och 
flerbostadshus. Till yttermera visso kan de i sådana fall även uppföra 
husen, varvid byggherrerollen och byggarrollen sammanfaller. Detta 
egenregibyggande sågs som ett missförhållande av markvillkorets 
tillskyndare 1974. 

Kooperativa byggherrar är HSB och Riksbyggen. Men det finns 
också andra t.ex. Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). 
Allmännyttigt är det bostadsföretag som arbetar utan enskilt vinstsyfte 
samt under medverkan med och tillsyn av vederbörande kommun. Se 
Allmännyttigt bostadsföretag. Ett allmännyttigt eller ett kooperativt 
bostadsföretag blir byggherre om det är lagfaren ägare till en fastighet 
och där för sin räkning låter uppföra ett bostadshus, även om själva 
byggandet läggs ut på byggfirmor. 

Byggintressent: enligt officiellt språkbruk dels individuella byggföre-
tag, byggnadsentreprenörer, materialleverantörer till byggen samt 
byggherreföretag som ägdes av enskilda, dels företag eller personer som 
har ett inte obetydligt ägarintresse i byggintresseföretag, företag i vilket 
byggintressent har ett icke obetydligt ägarintresse samt markexploatörer, 
yrkesmässiga småhusförsäljare eller andra personer/ företag, som köper 
och säljer mark för byggintressenters räkning. 
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I vissa sammanhang räknas även exploateringsbolag o d som ägs gemensamt 
av kommunen och privata intressen som byggintressent (BoS 1981b; jfr P 
1974:150:382; BOFS 1984:16 6 5 3.2 se Bilaga 2). 

Byggnadsföretag: se Byggföretag. 

Egenregibygge: ett byggnadsarbete, t.ex. uppförande av ett flerbostadshus, 
som utförs av byggherren själv. De politiskt mest omstridda egen-regibyggena 
har varit när ett byggföretag, exempelvis Skanska, har köpt upp mark och på 
denna mark i egen regi byggt bostäder. Byggföretaget har då uppträtt både som 
byggherre och byggare. Motsats: Entreprenadbygge. 

Entreprenadbygge: ett byggnadsarbete, som byggherren låter byggnads-
entreprenörer, t.ex. en byggfirma, utföra. Motsats: Egenregibygge. 

Exploateringsområde: ett område utan tidigare sammanhängande 
bebyggelse, som kommunen i plan avsatt för tätbebyggelse. 

Expropriation: förfarande varigenom det offentliga tvångsvis men mot 
ersättning tar fast egendom i anspråk för att tillgodose visst allmännyttigt 
ändamål. 

Flerbostadshus: enligt officiell terminologi ett hus som innehåller fler 
bostäder än två. En äldre benämning är flerfamiljshus. Motsats: småhus, se 
d:o. 

Förköp: institut som ger kommunen rätt att träda i köparens ställe vid 
överlåtelse av fastighet. Sedan säljaren av egendomen och den hugade 
köparen kommit överens om ett pris kan kommunen gå in och säga att den 
vill träda i köparens ställe och förvärva fastigheten till det pris som säljaren 
och den ursprungliga potentielle köparen kommit överens om. Förköpslagen 
trädde i kraft den 1 januari 1968. 

Gruppbyggt småhus: se Styckebyggt småhus. 

Konkurrensvillkoret: en bestämmelse i den statliga bostadsfinansie-
ringsförordningen vars huvudsakliga innebörd var att statliga bostadslån för 
nybyggnad av annat hus än småhus endast utgick till anbuds-upphandlade 
projekt. Konkurrensvillkoret beslutades av riksdagen den 11/12 1974, 
började gälla den 1/1 1975 och avskaffades genom riksdagsbeslut den 19/12 
1991 med verkan från 1/1 1992. 
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Låntagarbyggt egnahem: ett styckebyggt småhus vars byggherre är 
den person som själv ämnar bo i huset (Prop 1986/87:67:3). Se 
Byggherre och Styckebyggt småhus. 

Markförvärvslåneinefonden: statlig fond ur vilken kommuner på 
förmånliga villkor kunde få låna pengar för förvärv av sådan fast 
egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. M. infördes 
den 1 juli 1968 och avskaffades från sista juni 1981. 

Markvillkoret: en bestämmelse som infördes i den statliga bostads-
finansieringsförordningen 1974 och vars huvudsakliga innebörd var att 
statliga bostadslån endast utgick till sådana byggherrar till vilka 
bostadsmarken överlåtits av kommunen. Den lånsökande kunde ha 
erhållit marken av kommunen med tomträtt eller med äganderätt. 
Markvillkoret syftade bl. a. till att stoppa möjligheten för byggföretag 
och andra byggintressenter att köpa upp bostadsmark direkt från icke-
kommunala markägare och sedan med hjälp av statliga lån bebygga den 
med bostäder. Liksom konkurrensvillkoret beslutades markvillkoret av 
riksdagen 11/12 1974, började gälla den 1/1 1975, beslutades bli 
avskaffat den 19/12 1991 och upphörde att gälla den 111 1992. Se även 
Bilaga 1-3. 

Modernisering: vidtagande av standardhöjande åtgärder i befintliga 
bostadshus. 

Planmonopolet: institut som ger kommunerna ensamrätt att bestämma 
var tätortsbebyggelse får komma till stånd. Planmonopolet innebar när 
det infördes 1947 att den enskilde markägarens dittillsvarande rätt att 
nyttja sin mark för bland annat bebyggelse ersattes med rätt för 
kommunen att bestämma var bebyggelse får komma till stånd och hur 
denna bebyggelse skall se ut. Planmonopolet, som är begränsat till 
tätbebyggelse, infördes 1947 men har djupa historiska rötter. Kallas 
även kommunala planmonopolet. 

Rikskooperativa bostadsföretag: sammanfattande benämning på 
HSB och Riksbyggen, som bygger och förvaltar bostäder över hela 
landet. 

Sanering: sammanfattande begrepp för förnyelse av bostadsbestånd 
antingen genom rivning och nybyggnad (totalsanering) eller genom 
modernisering. Se Totalsanering, Modernisering. Även 2.12 ovan. 
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Saneringsområde: ett område med sammanhängande bebyggelse, dvs. 
i princip en del av en tätort, där kommunen i plan bestämt att husen ska 
rivas och nya hus uppföras. 

Självkostnadsbärande bostads företag: sammanfattande benämning på 
rikskooperativa och allmännyttiga bostadsföretag. Även "själv-
kostnadsbestämda". 

Småhus: i officiell terminologi beteckning på en- eller tvåfamiljshus, 
som antingen är friliggande eller sammanbyggda till radhus eller 
kedjehus (SFS 1974:946 § 4; BOFS 1984:16, BFF 295 § 4). 

Styckebyggt småhus: ett en- eller tvåfamiljshus, friliggande eller sam-
manbyggt till radhus eller kedjehus, som inte uppförs i serie utan som 
separat bygge. Ett styckebyggt småhus kan uppföras av en byggfirma 
som ett egenregibygge men också av en enskild, som lägger ut byggandet 
på entreprenad. Motsats: gruppbyggt småhus. 

Tomträtt: nyttjanderätt under obestämd tid till mark som ägs av stat, 
kommun eller annan offentligrättslig person mot att tomt-rättshavaren 
betalar en (årlig) avgift, en tomträttsavgäld. Byggnad som uppförs på 
mark som nyttjas med tomträtt sägs också vara uppförd på ofri grund. 

"Redan under 1300-talet förekom i fråga om tomter, som tillhörde 
kronan, städer eller kyrkliga stiftelser icke blott upplåtelse av 
nyttjanderätt på viss tid, utan även avtal om ständig besittningsrätt mot 
erläggande av tomtlega eller tomtöre... Inom doktrinen under 1600-
talet konstruerades tomträtten i stad i enlighet med det tyskromerska 
institutet superficies. Detta medförde bl.a., att staden ansågs hava 
dominium direktum [högre rätt av delad äganderätt, utövad av t.ex. 
kronan eller staden] och tomtinnehavaren dominium utile [lägre form 
av delad äganderätt] över tomten... Genom 1875 års lagfartsförordning 
förklarades att lagfart kunde erhållas för byggnad å ofri grund" 
(Dravnieks 1988:289). 

Totalsanering: förnyelse av bostadsbestånd genom rivning och 
uppförande av nya hus. Se Modernisering. 
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Efterord: 16 uppmärksamhetspunkter 
 
 
Vedung, Evert, 1993, Statens markpolitik, kommunerna och historiens 
ironi (National Housing Land Policy, the Municipalities, and the 
Irony of History) 
[Medverkande i projektet: Anne-Christine Christiansson, Karin 
Edholm, Annika Nordlander] 
 
Bok. 323 pp; text 1-273; bil 1, 2. 3 m författningar 274-281; bil 4 
Kommunurval med motiveringar: fyra befintliga studier av många 
kommuner utförda andra; ett kompletterande eget urval av tre: Uppsala, 
Umeå och Stockholm, 282-286. Markvillkorets kalendarium 287-294. 
Ordlista 295-299. Fylligt register 314-323. 
 
Uppmärksamhetspunkter.  
Handlar om ett ekonomiskt bostadspolitiskt styrmedel. 1974-1971. För att 
få fördelaktiga statliga bostadslån måste man bygga på tomtmark, 
förmedlad av kommunen. Markvillkoret.   
Monopsoni, sid 14 f, 148, 207, 211, 221 
 
1 Texten behandlar en hel policyprocess tillkomst--avskaffande. 
Ovanligt. Ge mig andra exempel! 
Tillkomst 1974 →Innehåll → Implementering →Utfall 
→Uppföljning/Utvärdering →Avskaffande 1991 
[Formation 1974 →Contents →Implementation →Outcome 
→Monitoring/Evaluation →Termination 1991] 
 
2 Äganderätt, begreppet  
Gaffeldiagram sid 58, sid 52-59  
 
3 Funktionssocialism, äganderätt som ett knippe funktioner 
Gaffeldiagram sid 58, sid 52-59  
 
4 Ägarlinje—funktionssocialism, inom socialdemokratin 
Sid 48-49, 52, 55, 59, 62, 66 f, 69, 71 ff, 91 ff, 95, 103 ff, 115ff, 127-30, 
254 f 
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5 Styrmedel (policy instruments) 
Triaden käpp, morot, predikan (reglerande, ekonomiska och informativa) 
styrmedel 
Sid 131-147; Fig 5.1 sid 133. Fig 5.2 sid 137. Fig 5.6 Stora 
bostadspolitiska styrsystemet 
 
6 Implementering av offentlig politik 
Implementeringsteori, generell, sid 28-39 
 
7 Implementering som frontbyråkratiska strider 
Fallet Stockholm, sid 183-195, 208-209 
 
8 Implementering som frontkreativ verksamhet 
Fallet Stockholm, sid 183-195, 208-209 
 
9 Programteori, interventionsteori 
Programteori f markvillkoret, 16-26 
Perversa effekter och bieffekter, 26-28 
 
10 Ironi, historisk ironi, eirone’a 
Sid 6, 7, 16, 27, 39 f, 158 f, 206, 210, 252 f, 255 f, 258 f 
 
11 Historiska ironin och dess förklaring 
Sid 252 ff 
 
12 Undantag som regel, en styrteknik 
Implementering sker genom ständiga dispenser från huvudbestämmelsen, 
dvs markvillkoret 
Sid 171 ff, 178, 182, 259, 273; se också Anckar, Dag,  
 
13 Partisystemet, fempartisyndromet; konstellation fyra partier mot 
ett  
Riket: v+s+c+fp — m, sid 87-130 
Stockholm: v+s — c+f+m, sid 185, 188-195 
 
14 Miljonprogrammet 1965-1974: en miljon bostäder på tio år 
Startar triumfatoriskt (ingenstans i världen byggs så många etc), sid 70 ff: 
slutar lakoniskt och dämpat, sid. 84  
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15 Byalag, miljögrupper och grön planeringskritik mot 
miljonprogrammet 
Nya folkrörelser från 1967 och framåt: sid 80-86. 
 
16 Diskursiv strid om språkliga benämningar 
Marksocialisering, socialisering, kommunalt markmonopol sid 12; 
markspekulation, markägarnas byggmonopol sid 12; aktiv markpolitik sid 
69, 71, 258; totalsanering, saneringsområden, modernisering sid 77 ff; 
paralysie générale sid 85.  
Diskursiv fejd, 12-13. Etikettering sid 253.  
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Evert Vedung 
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