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ABSTRACT 

This paper investigates how markanvisningar contribute to a fair construction market. It’s a 

method to exploit ground through construction companies and the municipality is responsible 

for the decision process. Markanvisningsförfarandet has faced criticism from actors meaning it’s 

not a transparent method to assign ground. The decision process is particularly questioned. In 

this paper the approach of Uppsala municipality is investigated with theories handling the 

conditions of the construction market and decisions. The approach has been developed in recent 

years and increased the number of assigned ground in Uppsala municipality. The result of the 

paper indicates that markanvisningar is a good way to satisfy the market and actors. When 

comparing construction companies in the decision process both objective and subjective 

decisions are made, but as long as the decisions are substantiated the actors remain satisfied.  
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1. INLEDNING 

För 200 år sedan bodde 90 procent av den svenska befolkningen på landsbygden. Idag 

är siffran omvänd och upp emot 85 procent bor i tätort (SCB, 2015). Detta fenomen 

kallas urbanisering och har medfört ett ökat behov av bostäder i redan exploaterade 

områden, framförallt bostäder med närhet till stadskärnor. Efterfrågan måste tillgodoses 

och aktörerna måste tillfredsställas trots att markinnehavet är värdefullt för alla 

inblandade parter på bostads- och byggmarknaden. Den svenska entreprenadmarknaden 

har historiskt karakteriserats av ett fåtal stora aktörer och ett stort antal små aktörer. 

Beroende på aktörernas storlek, varierar verksamheterna mellan allt från nationell till 

lokal nivå. Oavsett byggbolagets storlek är det dock av största vikt för dem att få 

tillgång till mark som är planlagd för bebyggelse, framförallt i kommuner där 

markinhavet är fördelat mellan få aktörer (SPK, 1990). Enligt lag skall kommunerna 

vara ansvariga för den lokala bostadsförsörjningen (Statskontoret, 2013). Uppsala 

kommun har satt upp det politiska målet att bygga 3000 nya bostäder per år för att 

kunna tillgodose stadens behov (Svensson, 2016). För att kunna uppfylla målsättningen 

krävs en effektiv marknad med motiverade och aktiva aktörer som bidrar till 

effektiviteten på marknaden. Enligt Boverket (2015) ska en policy för tillvägagångssätt 

finnas med i kommunernas riktlinjer för att främja byggherrarnas förutsättningar. 

Marknaden skall bestå av konkurrenssatta aktörer som oavsett namnkunnighet, storlek 

eller ekonomiska förutsättningar skall tvingas till att bemöta marknaden med kvalitet 

(Statskontoret, 2012). Ett sätt att utföra distributionen av kommunägd mark på ett 

konkurrenssatt vis är genom markanvisningsförfaranden. För att främja konkurrens och 

variation på bostadsmarknaden utgår förfarandena från kommun för att sedermera 

distribueras till det byggbolag som tilldelats markanvisningen. Dock har det påträffats 

brister bland avtalsvillkor, prissättning, transparens och argument för valet av byggherre 

som tilldelas markanvisningen enligt rapporter publicerade av Boverket, Statskontoret 

och Konkurrensverket (Statskontoret, 2012). Markanvisningsförfarandet har utvecklats 

och antagit lokala varianter de senaste åren. Frågan är om det har lett till ett förbättrat 

förfarande med avseende på de tidigare bristerna.  
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Arbetet syftar till att undersöka den påvisade bristande transparensen i 

markanvisningsförfaranden. Bland de brister som påvisats har bedömningen av 

byggherrars lämplighet att tilldelas marken varit en central del, då byggherrar inte 

konkurrenssatts i förfarandet. Arbetet undersöker det kommunspecifika 

tillvägagångssättet i Uppsala kommun, Uppsalamodellen, som introducerades år 2011 

för att se ifall det har bidragit till ett förbättrat markanvisningsförfarande med avseende 

på transparens.  

Arbetet utgörs av en empirisk undersökning över hur markanvisningarna tillämpats 

inom den geografiska begränsningen Uppsala kommun. Tre projekt i Rosendal, Östra 

Sala backe och Gunsta från åren 2011 och 2014 har undersökts. För att vidare besvara 

arbetets syfte är det relevant att undersöka hur planerings- och bedömningsprocessen 

genomförs i och med Uppsalamodellens införande. Följande frågeställningar är tänkt att 

konkretisera och svara till syftet:  

 Hur bidrar markanvisningsförfarandet till bostads- och byggmarknaden? 

 Hur underbyggs beslut och bedömning av byggherrarna i 

markanvisningsförfarandet? 

1.2 Bakgrund 

Markanvisningsförfaranden används när kommunen vill exploatera mark genom 

byggbolag som ägs av kommunen själv. Tilldelning av en markanvisning kan ske på 

olika sätt, men den gemensamma avsikten är att byggherrar med tillhörande byggbolag 

konkurrenssätts efter bestämda förutsättningar för att sedermera kunna tilldelas marken. 

En väl fungerande definition av markanvisningar, oavsett enskilda kommuners 

tillämpningar, finns att hämta från Stockholms stads markanvisningspolicy (Stockholm 

stad, 2015):  

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

förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse 

eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.”  
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Markanvisningar distribueras i Uppsala kommun primärt via direktanvisningar 

alternativt jämförelseanvisningar. Tillvägagångssätten medför varierade förutsättningar 

för byggbolagen. Simplifierat består direktanvisningar av rena anbudsförfaranden där 

köpesumman av anvisningen resulterar i tilldelning. I jämförelseförfaranden avgör inte 

köpesumman tilldelningen av anvisningen, utan tjänstemän bedömer anbudsgivares 

förutsättningar, till exempel hållbarhet, ekonomi, intresse för den specifika 

markanvisningen. Därefter genomförs en sammanvägd bedömning som renderar i ett 

beslut över vilken byggherre som ska tilldelas markanvisningen (Statskontoret, 2012). 

Uppsala kommuns tillvägagångssätt, sedan år 2011, kallas Uppsalamodellen och anses 

vara ett av de nationellt bäst fungerande tillvägagångssätten enligt Jonas Svensson, 

exploateringschef på Uppsala kommun. 

Uppsala kommun har ett förhållandevis litet markinnehav relativt andra jämförbara 

kommuner i Sverige (Statskontoret, 2012). Det sätter de lokala byggbolagen i en prekär 

sits, då de ofta är beroende av kommunal mark. Byggbolag lägger i och med detta ofta 

ner stora resurser på marknadsbearbetning, bostadsutveckling och planläggning för den 

mark som finns tillgänglig. Uppsala kommun har en årlig budget som är avsatt för att 

genomföra strategiska markförvärv å kommuns vägnar för att kunna förbättra deras 

förutsättningar (Svensson, 2016). Kommuner kan även använda sig av 

exploateringsavtal ifall de avser att bygga på mark som byggbolagen själva äger men 

inte än exploaterat (Statskontoret, 2012). 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare publicerad forskning som behandlar markanvisningar är en bristvara i 

akademiska artiklar och tidskrifter. Bristen kan bero på att fenomenet markanvisning är 

ett svenskt tillvägagångssätt som bedrivs av kommunerna vilket inte väcker intresse på 

den internationella scenen. Majoriteten av markanvisningsförfarandets granskning har 

kommunen själva stått för. Markanvisningsförfarandet har tidigare fått utstå kritik från 

de få utomstående granskarna och aktörerna, då flertalet brister anses finnas i 

förfarandet. Även om markanvisningsförfarandet har utvecklats i positiv riktning de 

senaste åren, anses transparensen vara det största rådande problemet i många kommuner 

(Statskontoret, 2012).  I Statskontorets rapport från år 2006 menas att det finns en 

otydlighet över hur byggherrar ska bli efterfrågade och att det var svårt för nya aktörer 

att komma in på marknaden med hjälp av markanvisningsförfarandet. År 2006 
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kommenterade även Statskontoret att beslutsunderlagen var kortfattade och att motiv för 

tilldelning ansågs vara bristfälliga (Statskontoret, 2012).  

2. METOD 

För att besvara frågeställningarna har en kvantitativ undersökning genomförts på 

dokumentationen för Uppsala kommuns markanvisningsförfarande. Detta för att 

undersöka vilka bedömningar som gjorts på byggherrarna. Källmaterial har inhämtats 

från dokument som begärts ut från Uppsala kommun som behandlar förfaranden och 

beslut. En kompletterande intervju medförde verifiering av dokumentationen som var 

formellt skriven, vilket gav en verklighetsapplicering av källmaterialet. Intervju bidrog 

även till en interaktionsvänligare förklaring av markanvisningsförfarandet som helhet. 

Källmaterialet som inhämtats genom en kvalitativ intervju förtydligade även 

beslutsfattarnas (läs: Uppsala kommun) syn på markanvisningsförfarandet och dess 

lokala tillvägagångssätt. Frågeställningarna analyserades utifrån en teoretisk grund 

baserad på konkurrensförhållanden inom byggsektorn, samt hur välgrundande 

bedömningar leder till beslut. 

2.1 Kvantitativ undersökning - Dokumentationsunderlag 

Frågeställningarna har besvarats genom att dokument som behandlar Uppsala kommuns 

riktlinjer, beslut och markanvisningar har undersökts. Dokumenten har begärts ut från 

Uppsala kommun och undersökts med en kvantitativ metod för att sammanställa vilka 

faktorer som inverkar på bedömningen som används i markanvisningsförfarandet och 

som sedermera leder till beslut. 

I en kvantitativ metod är det viktigt med en medvetenhet gällande vilken typ av data 

man vill finna och analysera. Det är även viktigt hur stort urval man bör ha för att en 

någorlunda korrekt slutsats ska kunna dras. Det påverkas även av hur stort tidsintervall 

man använder sig av (Bryman, 2001). I detta arbete har den kvantitativa undersökningen 

genomförts på markanvisningar från år 2011 och 2014, i och med införandet av 

Uppsalamodellen. Dokumenten begärdes ut från Uppsala kommun. Ett urval av tre 

markanvisningar med olika förutsättningar och tillvägagångssätt har undersökts för att 

ge olika perspektiv på förfarandet. Dokumentationen gav en empirisk utgångspunkt för 
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markanvisningsförfarandet, vilket möjliggjorde icke anvisningsspecifik undersökning 

av processen.   

Bortfall av data är möjligt vid användande av kvantitativ metod. I arbetets undersökning 

var en del motiv till beslut svåridentifierade i dokumenten. Då detta skedde kunde den 

kvalitativa intervjun medföra kompletterande data (Bryman, 2001). I och med att 

kommunal dokumentation är formellt skriven, utelämnas ofta detaljer kring 

bedömningsarbetet då endast det tagna beslutet explicit skrivs ut. 

Faktorer och/eller kategorier sammanställdes från dokumentationen för varje 

markanvisning. I och med att de kategorierna ofta var svårvärderade gentemot varandra 

har faktorerna undersökts likgiltigt i undersökningsarbetet. Vidare analys av de 

identifierade kategorierna och faktorerna gjordes sedan för att påvisa deras relevans för 

bedömningsprocessen (Bryman, 2001). Vidare undersöktes vilken typ av bedömning 

som gjordes för de olika förfarandena och ifall de kunde anses vara välgrundade.  

Problematik som uppstod med dokumentationsundersökningen var då 

dokumentationsunderlaget var så pass svårtolkat att det krävdes fackmän för tolkning 

och förklaring av dessa (Kvale, 1997). Då detta uppstod användes den kompletterande 

intervjun på det sätt som den kvalitativa metoden anger.  

2.2 Kvalitativ undersökning - Intervju 

För att besvara frågeställningarna som berör faktorer som har inverkan på bedömningar 

har intervju med en person som besitter kunskap kring bedömningsprocessen 

genomförts. Intervjun gjordes med Jonas Svensson, exploateringschef på Uppsala 

kommun. Den genomförda intervjun kompletterade och verifierade källmaterialet som 

inhämtats från dokumenten. 

Inom forskningsintervju kan den kvalitativa intervjun anta olika former. I detta arbete 

har den ostrukturerade, eller icke-standardiserade, intervjuformen använts (Kvale, 

1997).  Det kräver att många interaktiva beslut måste tas under den pågående intervjun, 

vilket kräver kunnande och skicklighet hos intervjuaren (Kvale, 1997). 

En forskningsintervju karaktäriseras av en metodologisk medvetenhet om frågeformer, 

fokus på det dynamiska spelet samt en uppmärksamhet över det som sägs. Detta medför 

en att intervju, till skillnad från ett vardagligt samtal, lätt blir en utfrågning av 
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intervjuobjektet med enkelriktat utbyte (Kvale, 1997). En forskningsintervju kan variera 

i struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen, då intervjuaren ställer en fråga och 

intervjuobjektet får fritt utveckla sitt svar efter dennes tycke. Motsatsen är en helt 

strukturerad intervju, då i förväg formulerade frågor ställs i en förutbestämd ordning 

(Lantz, 2007). Under arbetets intervju fick respondenten svara fritt på förberedda 

huvudfrågor om ämnet, tillsammans med inte på förhand planerade följdfrågor. 

För att besvara frågeställningarna behöver intervjun beröra ett fenomens kvaliteter 

enligt Lantz (2007). Fenomenet motsvarades i detta arbete av markanvisningar. 

Kvalitéerna definieras av intervjuaren och utgjordes i detta arbete av faktorerna som 

inverkar på bedömningsprocessen. Upprepade riktade öppna intervjuer inom samma 

tema används med fördel för att förstå fenomenets kvalitéer (Lantz, 2007). Upprepade 

intervjuer var tänkta att genomföras, men de tillfrågande personerna valde avstå. Den 

genomförda intervjun ansågs dock komplettera och verifiera dokumentationen 

tillräckligt för att besvara arbetets frågeställningar. 

Det intresseväckande i en intervju kan skilja sig beroende på vad undersökningen syftar 

till. Under arbetets gång ändras ofta syftet i och med att ny kunskap inhämtats, att 

undersökarens intresse förändras eller att det ursprungliga syftet visade sig vara 

ouppnåeligt. Det är dock viktigt att ta hänsyn till undersökningens övergripande syfte 

vid transkription och utredning av intervjumaterialet. Möjliga syften är att beskriva, att 

förklara, att besluta, att utvärdera och att förstå (Eriksson, 2006). Denna undersökning 

syftade till att i första hand att förstå bedömningen i en markanvisningsprocess. Detta 

syfte är svårt att konkretisera, men sågs under arbetet som en förståelse över varför en 

viss bedömning görs i markanvisningsförfarandet. Förståelsen beror på vilken 

vetenskapsuppfattning utredaren utgår ifrån (Eriksson, 2006). 

För att erhålla svar av hög kvalité är det viktigt att förklara det objektiva akademiska 

syftet med undersökningen exkluderat personligt ställningstagande för specifika beslut 

som tagits (Kvale, 1997). Vid intervjutillfället förklarades intervjuns syfte och att inget 

ställningstagande har gjorts på förhand. Respondenten svarade på frågorna utefter sina 

erfarenheter som vid ett senare tillfälle transkriberades till källmaterial. 

För att genomföra en fullgod forskningsintervju kan man använda sig av 

intervjuundersökningens sju stadier, formulerade av Steinar Kvale (1997).  



 

 

10 
 

 Tematisering – att formulera undersökningens syfte och delge denna innan 

intervjutillfället. Tematisering gjordes genom att skicka förberedande arbete på 

förhand till respondenten.  

 Planering – att planera med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och 

vilka moraliska konsekvenser det kan medföra. Planering motsvarades av 

efterforskning för att få en större insikt av ämnet. 

 Intervju – att genomföra intervju med reflekterande förhållningssätt till den 

eftersökta kunskapen samt den mänskliga relationen i intervjusituationen. 

Intervjun genomfördes med ett neutralt men kritiskt förhållningssätt, oberoende 

vad tidigare studier visat.  

 Utskrift – förberedelse för analys av intervjumaterialet, t.ex. överföra tal- till 

skriftspråk. Utskrift motsvarades av anteckning som sedan jämfördes med 

dokumentationens källmaterial. 

 Analys – vilka analysmetoder som bör användas till det inhämtade 

intervjumaterialet. Analys togs hänsyn till genom att respondenten ombads att 

specifikt förklara bedömningsprocessen.  

 Verifiering – fastställa intervjumaterialets generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet. Verifiering gjordes gentemot dokumentationen samt vice versa.  

 Rapportering – kombinera intervjumaterial med metod för att färdigställa en 

läsbar produkt. Rapportering motsvaras av arbetets empiri som utgörs av 

dokument och intervjuns källmaterial. 

Med hjälp av den kvalitativa metoden uppnåddes en förståelse över hur 

bedömningsprocessen går till i praktiken, samt vilka konkreta svårigheter som 

beslutsfattarna måste ta hänsyn till vid bedömning under markanvisningsförfarandet.  
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3. PLANERING MED VÄLGRUNDADE BESLUT 

För att närmare kunna undersöka det rådande konkurrensförhållandet för 

markanvisningsförfarandet krävs ett teoretiskt underlag att jämföra med Uppsala 

kommuns tillämpning av markanvisningar. Den nationella problematiken som historiskt 

funnits på byggmarknaden i Sverige kan även jämföras med markanvisningar och se om 

förfarandet bidrar till en förbättring på denna. I strävan mot att undersöka Uppsala 

kommuns tillämpning kommer en teoretisk grund att läggas med hjälp av Nigel Taylors  

teori Theory about the effects of planning från Urban Planning Theory Since 1945 

(1998). Dock kan boken anses relativt omodern i jämförelse med dagens samhälle. 

Därav kommer endast den avslutade delen som behandlar 1970-1990-talet att användas, 

där många av aspekterna kan appliceras på 2000-talets samhälle. Teorin undersöker 

markanvisningsprocessen och ger svar på den uppfyller kriterier som leder till att 

välgrundade beslut tas. Teorin komplettas med hjälp av Anders Lunanders perspektiv 

över hur beslut bör tas från Konsten att jämföra pris och kvaliteter (2004). För att 

undersöka hur bedömningar grundas används Nicolas Reschers förklaring av subjektiva 

kontra objektiva bedömningar från Studies in Value Theory (2006). Teorivalet används 

för att besvara vad som måste stå till svars för beslut i markanvisningsförfarandet.  

3.1 Theory about the effects of planning 

För att kunna genomföra processer innehållandes välmotiverade beslut och därmed en 

konkurrenssatt marknad, krävs det ett ramverk för hur planerings- och 

utvärderingsprocessen utformas. Processerna har sedan 1970-talet präglats av politisk 

inblandning. Vanligtvis har den politiska inblandningen figurerat i beslutsprocessen, då 

politiken kan ses som en gemensam instans där alla delar av samhället kan få gehör 

(Taylor, 1998). Det leder därmed till att rationella beslut tas. En beslutsfattare kan alltid 

underbygga sina beslut med stöd av sina egna eller andras tidigare handlingar (Rescher, 

2006). Den politiska inblandningen får dock utstå kritik om deras beslut saknar 

grundläggande argument för beslutsprocessen. Argumenten bör utforma hur planeringen 

ska ske i praktiken och vilka följder den valda praktiken skulle medföra. Det kan 

motsvaras av en policy, målformulering eller annat beskrivande dokument. Avsaknad 

av detta kan snarare ses som ett sociohistoriskt fenomen, vilket menas med att man 

agerar efter hur människor gått tillväga tidigare. De grundläggande argumenten bör 

också innehålla en plan för förvaltning efter avslutat arbete (Taylor, 1998). Dock 
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uppstår ofta problem vid formulering av detta. Hur och vem som formulerar 

spelreglerna är problematiskt ifall de inte ska baseras på ett sociohistoriskt perspektiv, 

vilket menas med att tidigare erfarenheter påverkar spelreglerna (Taylor, 1998). Man 

bör även basera det mänskliga handlandet med en underbyggd analys innehållandes 

överläggning och beslutsfattande. Man ska även kunna identifiera förklaringar till det 

beslut som tagits (Rascher, 2006)   

Planeringsprocessen måste utformas platsspecifikt. Ett vanligt misstag är enligt Taylor 

(1998) att man tittar på staden utan människor för att förstå den, istället för att se till 

vilka människor som bygger upp staden. Därmed utformas staden ofta utefter det 

instinktiva behovet i staden, snarare än människornas behov. För att kunna göra detta 

måste man ta hänsyn till människornas aktiviteter och intresseområden för den specifika 

plasten (Taylor, 1998). 

Planeringsprocessen påverkas av förhållandena på den tillhörande marknaden, där 

maktförhållandena speglas allt mindre på en friare marknad. En fri marknad är en 

förutsättning för konkurrens och utveckling på den berörda marknaden (Taylor, 1998). 

Oberoende av beslutsfattarens förhållande till makthierarkin kommer den ekonomiska 

faktorn alltid inverka på marknaden, oavsett den rådande statusen på marknaden och 

dess ekonomiska fördelning mellan aktörerna (Taylor, 1998). Lagen om offentlig 

upphandling är formulerad så att en upphandlande myndighet skall anta det anbud som 

är ekonomiskt mest fördelaktigt (Lunander, 2004). Dock utesluter inte denna 

formulering att anbud som inte kan matcha priset istället väger upp den ekonomiska 

faktorn tack vare en, exempelvis bättre kvalitet. För att kunna värdera vilket beslut som 

är det mest fördelaktiga är det vanligaste sättet att rangordna anbudsgivare sinsemellan. 

Antingen kan anbudsgivarens förutsättningar värderas utifrån en satt referensram, 

oberoende av de andra intressenterna. Alternativt så jämförs anbudsgivarna gentemot 

varandra (Lunander, 2004). 

För att kunna genomföra en effektiv planeringsprocess krävs det att beslutsfattarna är 

välutbildade inom kontakt, kommunikation och förhandling. Det medför ett nödvändigt 

överläge gentemot övriga parter. (Taylor, 1998) Därför bör beslutsfattaren formulera de 

mål som bör uppfyllas, och vilka som kan anses vara förhandlingsbara. (Taylor, 1998) 

För att alltid kunna ta hänsyn till den ekonomiska aspekten och säkerställa kvalitén kan 

myndigheten ansätta så kallade minimikrav som måste uppfyllas (Lunander, 2004).  
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Avslutningsvis är det viktigt att ta hänsyn till den hållbara utvecklingen redan i 

planeringsstadiet. Den hållbara utvecklingen kan innefattas i alla steg i en 

byggnadsprocess till exempel, från tidig planering till förvaltning. (Taylor, 1998) 

Hållbar utveckling kan ses som en svårkategoriserad faktor eftersom den inkluderar så 

pass många mindre områden, så som social eller miljömässig hållbarhet. Ifall den kan 

jämföras som fakta eller värdering varierar från fall till fall (Rescher, 2006). Beroende 

på om en faktor kan kategoriseras som fakta eller värdering, så måste olika parametrar 

stå till svars för bedömningen som görs.  

3.2 Objektiv eller subjektiv bedömning? 

I praktiken är det svårt, om inte omöjligt, att ta helt objektiva beslut. Dock kan ett taget 

beslut grundas från fakta eller en subjektiv värdering för att förenkla teoretisk 

undersökning. Ifall en faktor kan likställas som fakta eller ses som en värdering beror på 

vilket synsätt som beslutsfattaren tillämpar, enligt Rescher (2006). I Reschers Studies in 

Value Theory (2006) definieras fyra olika synsätt, som täcker alla synsätt som kan 

tänkas tillämpas vid en bedömning. 

1. Värderingsnaturalism: Värderingen kan (åtminstone oftast) härledas direkt 

från strikt fakta. 

2. Värderingsreduktionism: Värderingen kan alltid nedbantas (eller 

omdefinieras) till strikt fakta. 

3. Värderingssubjektivism: Utvärdering av frågor är aldrig objektivt. En specifik 

fråga är i princip aldrig lösbar om den begränsas av objektiva överväganden. 

4. Faktaobjektivism: Faktafrågor är alltid objektivt lösbara. 

Synsätten kan kombineras då komplexa bedömningar sällan kan lösas med hjälp av ett 

av synsätten. Följande förhållanden gäller: Tillämpas 2 – accepteras även 1. Tillämpas 1 

och 4 - accepteras inte 3. Tillämpas 2 och 4 – accepteras inte 3 (Rescher, 2006). 

Ifall man felaktigt kombinerar dessa synsätt kan bedömningen ses som en jämförelse 

mellan äpplen och päron. Det medför att trovärdigheten för beslutet minskar, då 

bedömningen varken kan anses vara objektiv eller subjektiv. Beslutsfattarna i 

markanvisningsprocessen måste kunna underbygga sina beslut för att minimera risken 

med missnöjda aktörer på marknaden. Blandas de olika synsätten vid bedömning i 

markanvisningsförfarandet riskerar besluten att ifrågasättas i större utsträckning, än om 
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bedömningen genomförs med ett och samma synsätt. Skulle ett synsätt tillämpas vet 

aktörerna förutsättningarna för bedömningen. 

3.3 Nationell problematik på byggmarknaden 

På den nationella byggmarknaden i Sverige har det historiskt upplevts en rad problem 

som begränsar den fria marknaden enligt Konkurrenskommittén (1990). Undersökning 

av följande påståenden är relevanta att applicera på det område som arbetet syftar till att 

undersöka - Uppsala Kommuns markanvisningsförfarande (Konkurrenskommittén, 

1990). 

 Relationer - Nära relationer mellan aktörer i leden (markanvisningsförfarandet) 

medför att nya alternativ av aktörer aldrig får möjlighet att medverka. Det är 

viktigt att de som tar besluten ställer sig opartiska oavsett tidigare erfarenheter, 

för att ge möjligheten att konkurrera till mindre och/eller nya aktörer. 

 Konkurrens - Bristande utländsk konkurrens på marknaden kan leda till onödigt 

höga kostnader och en snabb prisutveckling på grund av de stora aktörernas 

möjlighet att eliminera mindre aktörer på den nationella marknaden. Den fria 

marknaden kan råda även fast den är nationellt begränsad, men kräver politiska 

beslut för att reglera marknaden.  

 Projektantal - En allt mindre andel byggprojekt exploateras genom kommunen, 

utan istället bebyggs privatägd mark direkt genom byggbolagen. Därmed 

minskar konkurrensen, då byggbolag med ett litet markinnehav inte har 

möjlighet att konkurrera om marken. Privatägd mark svarar inte heller mot 

samma regler som statlig eller kommunalägd mark och därmed försvinner 

konkurrenssättningen av byggherrar. 

 Kontroll - Kontroll från statliga myndigheter och kommunala organ gör 

processen tidsödande. Det kontrollerande organet ska sträva efter en effektiv 

beslutsprocess, vilket skulle förenkla för alla inblandade aktörer. 

 Markbrist - Ifall det är brist på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse riskerar 

den kvarvarande marken att vara mycket eftertraktad. I sådana fall trissas 

priserna upp mindre aktörer elimineras från marknaden. Privatägd mark skapar 

återigen svårigheter, då aktörer som äger marken inte är tvingade till att 

exploatera den även om behovet finns.   
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4. MARKANVISNINGSFÖRFARANDET I UPPSALA KOMMUN 

Arbetets empiri utgörs av en inledande del som behandlar Uppsala kommuns arbete 

med markanvisningar de senaste åren, för att vidare övergå till en beskrivning av 

enskilda markanvisningsförfaranden. Källmaterialet baseras på Statskontorets 

granskningar, kommunala dokument och intervju med Jonas Svensson. Kommunen 

förändrade markanvisningsförfarandet vid årsskiftet 2011/2012 för att öka effektivitet 

och kvalitet i förfarandet. Denna förändring är arbetets empiriska utgångspunkt. 

Förändringen är tänkt att förbättra markanvisningsförfarandet och gynna både kommun 

och byggbolag i förfarandet (Svensson, 2016).  

4.1 Uppsala kommuns strategi 

Uppsala kommun har ett relativt litet markinnehav i jämförelse med storleksmässigt (yta 

och/eller invånare) likartade kommuner, men arbetar ständigt med att öka tillgången 

(Statskontoret, 2012). De har en årlig budget avsatt för att göra strategiska förvärv, 

vilket enligt Svensson (2016) ska stärka markinnehavet samt se till att den exploaterbara 

kommunalägda marken inte tar slut. Uppsala kommun har satt upp en markstrategi för 

perioden mellan åren 2014 och 2017, som behandlar exploateringsbar mark, i likhet 

med markanvisningars ändamål. Enligt strategin ska det komplexa samhällsbyggandet 

underlättas när kommunen går in som en drivande part. Samhällsbyggandet ska utgöras 

av många aktörer av varierande storlek. Det ska medföra en ökad variation av 

bebyggelse och verksamheter. Specifikt för markanvisningar är att dem ska kunna 

introducera nya byggherrar till Uppsalas bostadsmarknad och därmed bidra till en ökad 

konkurrenssättning på marknaden (Uppsala kommun, 2013). Uppfylls den uppsatta 

strategin med hjälp av markanvisningsförfarandet kan det anses vara ett väl fungerande 

sätt att bidra till en fungerande marknad. 

4.2 Uppsala kommuns tillämpning 

Innan år 2010 hade Uppsala kommun tillämpat näst intill uteslutande direktanvisningar 

(Svensson, 2016). Det gav en väldigt stillastående byggmarknad, då endast de stora, 

ofta nationellt aktiva, byggbolagen tilldelades markanvisningar i och med att deras 

ekonomiska förutsättningar möjliggjorde markköp. Det medförde även att mark som 

tilldelats via markanvisningar stod orörd i väntan på att andra pågående projekt skulle 

färdigställas. Det ledde till att effektiviteten blev lidande då stora byggbolag inte hade 
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nog med anställda för att försörja alla projekt, samtidigt som de mindre byggbolagen 

saknade tillgång till mark (Statskontoret, 2012).  

Under de senaste åren har Uppsala kommun ändrat tillvägagångssättet för användandet 

av markavisningar. Den senaste förändringen, vilket ledde till den aktuella 

tillämpningen, togs det beslut om år 2010 och trädde i kraft år 2011 (Uppsala kommun, 

2010). Den inspirerades av tillvägagångssätt som användes i delar av 

Stockholmområdet (Svensson, 2016). I de nya riktlinjerna uttrycks tydligt att det ska 

förekomma rimliga konkurrensförhållanden på marknaden där alla aktörer kan 

konkurrera utefter deras förutsättningar. Det ska leda till att enskilda byggherrar inte ska 

kunna få monopolställning på marknaden (Statskontoret, 2012). Det nya 

tillvägagångssättet medförde att man tillämpar jämförelseförfarande i så stor 

utsträckning som möjligt, vilket menas med att byggherrarna alltid konkurrenssätts om 

marken. Det gör att ett stort markinnehav och/eller många redan tilldelade 

markanvisningar kan påverka bedömningen och argumentera emot de ledande 

byggbolagen (Statskontoret, 2012).   

Det första jämförelseförfarandet i Uppsala applicerades på Hammarparken i Eriksberg. 

Fastighetskontoret arbetade fram ett underlag att utgå ifrån. Jämförelsen förslogs att 

genomföras med avseende på högsta pris och med ett antal minimikrav som skulle 

uppfyllas. Om inte de på förhand satta kraven uppfylldes förkastades budet. Dessa var 

krav på hyresrätter, exploateringsgrad, god gestaltning, energieffektivitet, parkering och 

tillfredställa behov av övriga lokaler/specialbostäder. Jämförelseförfarandet tar även 

hänsyn till referensobjekt och anbudsgivarens ekonomiska förutsättningar (Uppsala 

kommun, 2010). Enligt beslutet måste de kommunala styrdokumenten följas vid 

markanvisningsförfarandet, där fastighetskontoret och övriga berörda förvaltningar står 

för bedömning av inkomna bud (Svensson, 2016). Nya riktlinjer för Uppsala kommun 

kommer att offentliggöras under maj 2016.  

4.3 Uppsalamodellen 

Den tillämpning som anammades har fått namnet Uppsalamodellen och anses vara ett 

framgångsrikt sätt att exploatera mark i flera andra kommuner i Sverige, i och med att 

flera kommuner planerar att ta efter tillvägagångssättet. Uppsalamodellen innebär 

följande enligt Svensson (2016): 
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 Det finns en färdig generell detaljplan för markanvisningen. 

 Köp av marken sker efter bygglov, dessförinnan endast exploateringsavtal 

mellan parterna. 

 Mindre tomtytor än tidigare tillämpningar, vilket ger fler och mindre aktörer. 

Enligt Svensson (2016) har detta har lett till att förfarandet går fortare och är effektivare 

relativt andra tillämpningar. Dock kan förfarandet kosta mer för aktörerna, då Uppsala 

kommun ser till att ersättas för den icke exploaterade tiden. Införandet av 

Uppsalamodellen har även minskat osäkerheten för alla inblandade parter. Förfarandet 

innehåller nu färre dåligt grundade beslut, enligt Svensson (2016).  

Det nya tillvägagångssättet, Uppsalamodellen, har medfört en ökning från cirka fem 

större aktörer på byggmarknaden, till ett 50-tal aktörer av varierande storlek (Svensson, 

2016). Uppsalamodellen ska även bidra till en ökad planberedskap, en ökning av det 

kommunala markinnehavet, ett utökat utbud av hyresrätter, reglering av byggkostnader 

och en ökning av tillgängligheten av information till aktörerna på bostadsmarknaden 

(Statskontoret, 2012). I samband med att markanvisningen tilldelas tvingas byggherren 

betala en avgift som ska täcka kommunens kostnader för den tiden som marken inte 

bebyggs. Avgiften används framförallt som incitament för att byggherrar inte ska äga 

mark som inte planläggs att bebyggas inom en bestämd framtid (Statskontoret, 2012).  

Numera använder sig Uppsala kommun av direktanvisningar endast i undantagsfall 

enligt Svensson (2016). Det görs ifall Uppsala kommun inte ser någon fördel i att 

tillämpa en jämförelseanvisning, alternativt att en tidigare uppgörelse har medfört dessa 

omständigheter. Till exempel har direktanvisning använts om ett byggbolag ansetts bra 

nog att tilldelas en anvisning, men som av någon anledning inte kan tilldelas i den 

aktuella anvisningen utan kan tilldelas en framtida anvisning (Svensson, 2016). 

Vid en kommande anvisning av tomter i Ulleåker, kommer Uppsala kommun testa en 

kombination av de olika förfarandena (Svensson, 2016). Markanvisningsförfarandet 

inleds med ett anbudsförfarande, med samma tillvägagångssätt som direktanvisning 

tillämpas, som följs av en jämförelseanvisning. Det ger en ekonomisk selektering, då de 

ekonomiska förutsättningarna anses vara viktiga i den specifika markanvisningen enligt 

Svensson (2016). Svensson menar att kombinationen av förfaranden neutralisera ett av 
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de problem som uppstår vid användande av jämförelseanvisning, då markpriset sätts på 

förhand fastän det är svårt att uppskatta markens värde.  

4.4 Markanvisningsförfarandet 

Idéer till projekt inleds av både kommunen och av byggherrar. Skulle byggherren i fråga 

komma in med ett anbud som uppfyller de förutsättningar som politiker och berörda 

tjänstemän granskar kan ett samarbete inledas. I dessa fall leder samarbetet till en 

direktanvisning (Statskontoret, 2012). Direktanvisningar kan även användas då 

kommunen anser att den övriga marknadens intresse är lågt, samtidigt som redan 

inkomna idéer bedöms vara bra. En byggherre kan endast tillhandahålla en 

direktanvisning i taget (Uppsala kommun, 2009). Uppsala kommun vill undvika att 

byggbolag själva letar tillgänglig mark, vilket sker i andra kommuner, då det leder till 

orättvisa förutsättningar. Ett stort företag kan ha anställda som endast letar exploaterbar 

mark och utformar förslag därefter, vilket mindre företag inte har kapacitet för (Svensk 

Byggtjänst, 2015). Vid användande av jämförelseanvisning agerar Uppsala kommun 

initiativtagare och nya projekt utannonseras i fackpress och på kommunens hemsida. 

Den berörda förvaltningen inom kommunen tillkännager nya projekt löpande för 

aktuella markanvisningar inom en femårsperiod (Statskontoret, 2012). För ett projekt 

där jämförelseförfarande tillämpas, utformas ett förfrågningsunderlag. Detta underlag 

innehåller vilka förutsättningar som intressenterna behöver ta hänsyn till och sedermera 

kommer att bedömas efter. Utvärderingsgrunden ska även vara formulerad i 

förfrågningsunderlaget för att förtydliga relevansen av dessa vid bedömning (Uppsala 

kommun, 2009). 

Ifall varken direkt- eller jämförelseanvisningar lämpas för en markanvisning kan 

Uppsala kommun använda sig av markanvisningstävlingar (Svensson, 2016). Ofta 

anordnas markanvisningstävlingar på attraktiva tomter för att locka intresse från 

byggherrar. Till skillnad från jämförelseanvisningar så kan särskilda parametrar vara 

extra viktiga för det specifika projektet. Exempelvis kan arkitekturen vara direkt 

avgörande för tilldelningen, utan hänsyn till ekologisk eller social hålbarhet (Uppsala 

kommun, 2009). 

Noterbart är att byggherre som tilldelats en markanvisning inte äger marken, utan denne 

har bara tilldelats rätten att exploatera den. I Uppsala kommun tas fullständiga 
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detaljplaner fram efter tilldelad markanvisning enligt de villkor som satts upp under 

anvisningsförfarandet (Svensson, 2016). Skulle de uppsatta villkoren uppfyllas tecknas 

ett köpeavtal som möjliggör genomförandet av exploateringen (Statskontoret, 2012) 

Byggherrar som deltar i markanvisningsförfarandet måste rätta sig efter allmänna 

villkor som formulerats oavsett typ av anvisning (Statskontoret, 2012).  Enligt beslut av 

Uppsala kommun dokumentation (2009) gäller följande: Markanvisningen är normalt 

tidbegränsad till två år från och med att beslut om tilldelning tas. Om inte bindande 

köpeavtal skrivits kan kommunen markanvisa marken igen. Dock kan en förlängning av 

tidsbegränsningen beviljas, till exempel om byggherren inte kan påverka förseningen. 

Projektet ska genomföras utefter de formulerade förutsättningarna. Skulle 

markanvisningen återtas, har inte byggherren rätt till ersättning. Projekt som avbryts på 

grund av förändrande detaljplansförutsättningar eller myndighetsbeslut ger inte rätt till 

ny markanvisning eller ekonomisk ersättning. Trots en viss ekonomisk belastning ska 

byggherren tillhandahålla specialbostäder, så som äldreboende eller förskolelokal, på 

kommunens begäran. Kommunens inomhusmiljöprogram ska följas. Även andra 

program och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige ska följas. Den ekonomiska 

risken i samband med detaljplanarbetet står byggherren för. Eventuella 

myndighetsbeslut som förändrar villkoren belastar byggherren. 

4.5 Bedömningsprocessen  

Vid ett markanvisningsförfarande ansvarar en sammansättning av personer för 

processen från exploateringsunderlag till anbud (Svensson, 2016). Denna 

sammansättning består av tjänstemän från ansvariga förvaltningar, men kan även 

utgöras av politiker eller arkitekter. Oavsett vilka personer som utgör sammansättningen 

ser man till att alltid innefatta alla nödvändiga kompetenser utefter vilka områden som 

ska bedömas.  

Enligt Svensson (2016) inleds förfarandet med att sammansättningen av personer tar 

fram ett underlag för den mark som ska exploateras. De beslutar vilka faktorer som ska 

finnas med och hur dessa ska värderas. Underlaget kan skilja mellan olika 

markanvisningsförfaranden och det kan även komma direktiv från exempelvis politiska 

beslut. Många kategorier kan rangordnas och bedömas inbördes, så som nyckeltal för 

ekonomi och energianvändning. Då kan faktorerna även värderas gentemot varandra. 
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Det finns alltid faktorer som värderas efter subjektiva bedömningar, så som 

arkitektonisk design och innovationsfokus. Dock ligger svårigheten oftast inte i att 

bedöma samma faktor mellan byggherrar, utan snarare i att jämföra faktorer mellan 

varandra. Till exempel hur man bedömer framstående arkitektonisk design gentemot 

miljömässiga aspekter (Svensson, 2016). 

I och med den svårbedömda viktningen av faktorer har Uppsala frångått ett 

poängbaserat system till ett textbaserat utlåtande allteftersom Uppsalamodellen brukats 

(Svensson, 2016). Det har bidragit till en värdering som är svårare att explicit läsa ut 

från beslutsdokument, men ger ett utförligare utlåtande. Vid användande av 

poängsystem kunde byggherrar som ej tilldelats anvisningen lätt identifiera vilka 

faktorer som hade behövts förbättras.  De textbaserade utlåtandena kräver återkoppling i 

form av tydligare förklaringar av vilka faktorer som behövdes förbättras relativt andra 

byggherrar. Dock har det senaste alternativet lett till en ökad förståelse för beslut bland 

byggherrarna enligt Svensson (2016).  

Ofta består en markanvisning av fler än en tomt. Det möjliggör tilldelning av 

markanvisningar till fler byggbolag vid ett förfarande. Den undre gränsen för antalet 

byggherrar som tilldelas markanvisningen sätts av den sammansatta konstellationen av 

kompetenser. Skulle fler byggbolag anses vara lämpliga än vad det finns tomter i ett 

förfarande så kan byggherren lovas tilldelning i en framtida markanvisning förutsätt att 

de fortsatt uppfyller de krav som formuleras. Då använder Uppsala kommun sig av 

direktanvisning mot den berörda byggherren (Svensson, 2016).  

Uppsala kommun bedriver ett eget utvärderingsarbete av markanvisningsförfarandet, 

även om det görs med en viss inblandning av externa konsulter. Framförallt består 

feedback av återkoppling från byggbolag som medverkat i markanvisningsförfarandet. 

Dock bör återkopplingen kontrolleras då missnöje kan inverka på denna, enligt 

Svensson (2016). 

Ett tydligt tecken på att användbarheten av markanvisningar går åt rätt håll är det ökade 

antalet tilldelningar de senaste åren. Mellan åren 2007 och 2011: 3 anvisningar, 2012: 5 

anvisningar, 2013: 10 anvisningar, 2014: 20 anvisningar. Siffrorna väntas stiga 

ytterligare för nästkommande år (Svensson, 2016). 
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4.6 Dokumentation 

Dokumentationen varierar mellan olika markanvisningsförfaranden. Generellt finns 

utförligare information tillgänglig vid genomförande av jämförelseförfarande, i och med 

att beslutsunderlaget är av större vikt än vid direktanvisning. För att beskriva och 

sedermera kunna undersöka Uppsala kommuns tillämpning av jämförelseanvisningar 

(Uppsalamodellen), så kommer tre projekt i Rosendal, Östra Sala backe och Gunsta att 

beskrivas. De tre projekten medför olika förutsättningar, sammansättningar av 

kompetenser och tillvägagångssätt för bedömning. Varje anvisning är sammanställd 

utifrån respektive tjänsteutlåtande, bedömnings- och beslutsunderlag. I och med 

dokumentens omfattning har inte dessa bifogats, men går att begära ut från Uppsala 

kommun. 

4.6.1 Rosendal, etapp 1 

Uppsala kommun utlyste hösten år 2012 att Rosendal skulle markanvisas. Projektet 

omfattade två etapper, där inledande Rosendal 1 (etapp 1) fick in tio ansökningar 

tävlandes om en tilldelning. Beslut om tilldelning togs i februari år 2013 2014 (Uppsala 

kommun, 2013). 

Beslutsprocessen i Rosendal 1 utgjordes av en utvärderingsgrupp och en styrgrupp. 

Följande kompetenser fanns tillgängliga i de olika grupperna i Rosendal 1. 

Utvärderingsgruppen bestod av: tjänstemän från projektledare - exploatering, 

planarkitekt, bostadsstrateg, processledare - mark- och exploatering. Styrgruppen bestod 

av: en mark- och exploateringschef, en planeringschef samt en bygglovschef. Alla 

kompetenser tillhörde Kontoret för samhällsutveckling (KSU) eller 

kommunledningskontoret (KLK) (Uppsala kommun, 2013). 

Bedömning av de inkomna förslagen gjordes utifrån hur väl bidragen svarar på 

projektets idé- och innehållsmässiga utmaningar och hur detta kan kopplas till ett 

genomförande. Alla bidrag fick ett utlåtande där samma kriterier behandlades i varje 

projekt. Tre av de tio bidragen ansågs vara i en högre grad genomarbetade än de övriga, 

varav ett bidrag av de tre tilldelades markanvisningen (Uppsala kommun, 2013). 
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4.6.2 Rosendal, etapp 2 

Rosendal 2 (etapp 2) omfattades av nio tilldelningstomter. Anvisningen utlystes under 

våren år 2014 och hade fått in 48 bidrag från 32 olika byggföretag när 

ansökningsperioden avslutades i september. Bidragen är fördelade över tre till åtta 

inkomna förslag per tomt. Beslut om tilldelning togs i december 2014 (Uppsala 

kommun, 2014). 

Beslutsprocessen i Rosendal 2 utgjordes, i likhet med Rosendal 1 av en 

utvärderingsgrupp och en styrgrupp. Utvärderingsgruppen bestod av projektledare – 

exploatering, planarkitekt, arkitekt och hållbarhetschef, landskapsarkitekt, ekolog, 

energistrateg, marknadsansvarig – hållbar utveckling samt bygglovshandläggare. 

Styrgruppen bestod av en mark- och fastighetschef, en planeringschef, en bygglovschef. 

I denna etapp var kompetenserna inhämtade från Uppsala kommun, WSP och Tengbom 

(Uppsala kommun, 2014). 

Bedömningskriterierna i Rosendal 2 formulerades utförligare än Rosendal 1. Alla 48 

inkomna bidrag har uppfyllt de obligatoriska generella kraven och kunde därmed 

bedömas vidare. Bedömningen har delats in i tre huvudkategorier som viktas lika 

gentemot varandra. Kategorierna är innovation och gestaltning, social hållbarhet samt 

ekologisk hållbarhet. Vad som inkluderas under varje kategori framgår väl i en 

tillhörande beskrivning. Varje bidrag har bedömts och utvärderats i textform.  Skäl till 

varför byggherren tilldelats tomten i jämförelse med de andra bidragen saknas i 

bedömningsunderlaget (Uppsala kommun, 2015). 

En noterbar förutsättning för utvärderingsarbetet var att en byggherre endast kunde 

vinna med ett bidrag. Dock bedömdes ingen byggherre vara bäst för mer än ett 

tilldelningsområde (Uppsala kommun, 2014).  

4.6.3 Östra Sala backe, etapp 1 

Under våren år 2011 beslutade Uppsala kommun att markanvisa Östra Sala backe etapp 

1 (ÖSB1). En anvisning med bostadshus med möjlighet för ”diverse andra 

verksamheter”, samt ett bostadshus med möjlighet för vårdboende i kombination med 

förskola. Totalt kom 36 ansökningar in för bostäder med inslag av ”diverse 

verksamheter” och åtta ansökningar för vårdboende och förskola. Beslut om tilldelning 

togs under hösten 2011 (Uppsala kommun, 2011). 
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Bedömningen av ansökningarna för ÖSB1 genomfördes av en tjänstemannagrupp från 

Uppsala kommun under ledning av fastighetskontoret, tillsammans med projektets 

styrgrupp och politisk referensgrupp. Bedömningsgruppen utgjordes av projektledare – 

fastighetskontoret, exploateringsingenjör – fastighetskontoret, planarkitekt – 

stadsbyggnadskontoret, bostadsstrateg – kommunledningskontoret (KLK), 

näringslivsstrateg – KLK, energistrateg – fastighetskontoret och klimatstrateg – KLK. 

Styrgruppen bestod chefstjänstemän från fastighetskontoret, en stadsbyggnadskontoret, 

gatu- och trafikkontoret samt fritids- och naturkontoret. Den politiska referensgruppen 

bestod av representanter för fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, gatu- och 

trafiknämnden samt fritids- och naturvårdsnämnden (Uppsala kommun, 2011). 

Bedömningen genomfördes med fokus på kvalitet och relevans i förhållande till 

utvecklingen av visionen
1
 för Östra Sala backe. Övriga väsentliga aspekter som 

bedömdes var främjande av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, skapandet av 

mångfald och variation med avseende på stadsbild och gestaltning, generering av 

stadsliv och bidragande till det offentliga rummet samt ifall de utvalda aktörerna 

bedöms ha kapacitet att uppnå sina målsättningar för området. I ansökningarna som 

behandlar utveckling och förvaltning av vårdboende och förskola har bedömningen 

även inkluderat storlek av verksamheter, ytor för utevistelse och samarbete mellan 

verksamheterna. Markanbudets konkurrenskraft har även tagits hänsyn till (Uppsala 

kommun, 2011).  

Bedömningsunderlaget för ÖSB1 utgjordes av ett sammanvägt omdöme för 

kategorierna: innovativa kvalitets- och hållbarhetslösningar, hållbarhet och kvalitet 

(socialt, ekologisk och stadsbild/gestaltning), syn på lokaler med olika funktioner i 

området, ansökan som helhet. Varje kategori rangordnas enligt skalan: saknas - tveksam 

- bra - mycket bra. Bidragen erhåller även en kortare kommentar från 

bedömningsgruppen. Noterbart är att företagsnamnen har hållits anonyma vid 

bedömning (Uppsala kommun, 2011). 

4.6.4 Östra Sala backe, etapp 2 

Under våren år 2014 beslutades att Östra Sala backe etapp 2 (ÖSB2) skulle anvisas. 

ÖSB2 omfattade fyra kvarter med totalt elva tilldelningsområden. Sammanlagt inkom 

                                                           
1
 http://ostrasalabacke.uppsala.se/sv/om--projektet/vision/ 
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46 bidrag från 24 olika byggherrar fördelat över tio av tilldelningsområdena samt en 

ansökan för verksamhetslokaler. Beslut om tilldelning togs i oktober 2014. (Uppsala 

kommun A, 2014) 

I dokumenten som undersöks kan det inte explicit utläsas vilka kompetenser som 

deltagit i bedömnings- och beslutsprocess (Uppsala kommun, 2014).  

De inkomna tävlingsbidragen förband sig till att uppfylla de kvalitets- och 

hållbarhetskriterier som kommunen ställt. Bidragen utvärderades därefter med hjälp av 

ett poängsystem med fokus på stadsbyggnads- och gestaltningskvaliteter (Uppsala 

kommun, 2014). 

Poängsystemet baseras på underkategorier till huvudkategorierna social hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet samt innovation och gestaltning. Dock viktas inte 

huvudkategorierna lika då poängfördelningen är 19 (social hållbarhet), 29 (ekologisk 

hållbarhet) och 15 (innovation och gestaltning) av sammanlagt 63 poäng. Även 

underkategorierna viktas olika gentemot varandra. Exempelvis fördelas den maximala 

poängen för social hållbarhet enligt 3 (lokaler/kontor), 5 (smarta små lägenheter), 4 

(möten inom kvarteret), 2 (ljudklass A) och 5 (utvecklat koncept) (Uppsala kommun, 

2014).   

Två av tilldelningsområdena ansågs sakna kvalificerade bidrag och därmed 

rekommenderades kommunstyrelsen att avvakta tilldelning för de två berörda 

anvisningarna.  

4.6.5 Gunsta 

Mark- och exploateringsutskottet beslutade under våren 2012 att markanvisa ett cirka 

nio hektar stort område sydväst om Gunsta. Sammanlagt sex byggherrar lämnade in 

ansökningar. Beslut om tilldelning togs i december 2012 (Uppsala kommun, 2012). 

Bedömningsprocessen genomfördes av en grupp tjänstemän inom kontoret för 

samhällsutveckling (KSU). Ansökningarna utvärderades under kategorierna markpris, 

stadsbild/gestaltning och hållbarhetslösningar för miljö, klimat och energihushållning. 

Tilldelning av anvisningen avgjordes sedan efter en sammanvägd bedömning av 

kategorierna (Uppsala kommun, 2012). 
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Bedömningsunderlaget utgjordes av tre delar. Inledningsvis jämförs de olika 

ansökningarna i textform där viktiga kriterier granskas. Dock inte nödvändigtvis kopplat 

till specifika byggherrar.  Kriterierna som granskas är energianvändning, transporter och 

ambitionsnivå i redovisningen av hållbarhetsaspekter. I den andra delen värderas 

kategorierna markpris, gestaltning samt klimat och hållbarhet. Byggherrarna rangordnas 

inbördes för varje kategori och ett sammanvägt resultat ger en slutgiltig rangordning. I 

den tredje delen görs en bedömning av totalt energi- och effektbehov (energibedömning, 

effektförbrukning och energiåtervinning), tänkta energikällor, transporter för boende 

och övriga aspekter (individuell mätning, ambitionsnivå, övrigt). Dessa kategorier 

värderas 4, 2, 2 respektive 2 av 10 maximala poäng (Uppsala kommun, 2012). 

5. DISKUSSION 

För att markanvisningsförfarandet ska bidra till en konkurrenssatt marknad där alla 

byggherrar har rätt att konkurrera efter deras förutsättningar måste 

markanvisningsprocessen innehålla välmotiverade beslut vid bedömning. 

5.1 Välmotiverade beslut 

Enligt Theory about the effects of planning av Taylor (1998) bör en process innehålla 

ramverk för hur planerings- och utvärderingsprocesser sker. Detta ramverk kan jämföras 

med Uppsala kommuns Tillämpning av riktlinjer (Uppsala kommun, 2010) där 

tillvägagångssättet för markanvisningar beskrivs. Dock saknas ett explicit klargörande 

över hur utvärderingsprocessen ska ske, i och med att denna varierar mellan fall till fall. 

Utvärderingsprocessen beskrivs i anvisningens tillhörande inbjudan samt efter beslut i 

tjänsteutlåtandet.  

De undersökta markanvisningarna visar på en varierad politisk inblandning (Taylor, 

1998). Beslutsprocessen består alltid av tjänstemän från ansvariga förvaltningar med 

kommunal koppling. Politisk inblandning i Rosendal 1 utgörs av personer från Kontoret 

för samhällsutveckling och Kommunledningskontoret, i Rosendal 2 av representanter 

från Uppsala kommun, i Östra Sala backe 1 av kommunledningskontoret samt en 

politisk referensgrupp bestående av diverse nämndemän samt i Gunsta av Kontoret för 

samhällsutveckling. I och med den betydande politiska inblandningen bör rationella 

beslut (Taylor, 1998) tas i bedömningsprocessen för markanvisningar. 
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Under beslutsprocessen bör beslut underbyggda med hjälp av tidigare handlingar 

undvikas (Rescher, 2006), då byggherrar skall ansöka om i nya anvisningar med samma 

förutsättningar oberoende av historik. Ett bevis på detta är Östra Sala backe där 

byggherrarna bedömdes anonymt. Anonymiteten bidrar till en ökad objektivitet i 

besluten enligt Svensson (2016). För nya markanvisningar formuleras även nya 

förutsättningar utefter anvisningens tilldelningssyfte. 

Uppsalamodellen medför en tvådelad process där kommunen utformar en generell 

detaljplan för anvisningen och därefter utformar byggherren en fullständig detaljplan 

enligt anvisningens förutsättningar. Därefter kan byggherren köpa och börja exploatera 

marken. Detta tillvägagångssätt medför, enligt Taylor (1998) teori, en välkontrollerad 

process i och med att förvaltningen efter taget beslut och tilldelning kontrolleras av 

Uppsala kommun och inte utav byggherrarna. Skulle förvaltningen riskera att brista, kan 

kommunen besluta emot byggherren efter att denne utformat sin egen detaljplan.   

För att kunna genomföra en lyckosam process bör planeringen utformas platsspecifikt 

(Taylor, 1998). Hänsyn till människors tilltänka intressen och aktiviteter ska tas. Detta 

görs inom markanvisningsförfarandet i och med att varje ny anvisning formuleras 

utefter nya kriterier, till exempel lösningar kring vårdboende och förskola i Östra Sala 

backe etapp 1. Ett alternativt intresse kan vara byggnadens arkitektoniska attraktivitet, 

vilket Östra Sala backe etapp 2 fokuserar bedömningen på.    

Ifall markanvisningar i sig bidrar till en bredare och friare marknad, likt Taylors (1998) 

teori, går inte att explicit att svara på. Däremot kan Uppsala kommun tydligt se en 

skillnad i och med införandet av Uppsalamodellen, då antalet aktörer på marknaden har 

gått från cirka fem till ett 50-tal. De större markanvisningarna, där fler än en byggherre 

tilldelas mark, bidrar även till en friare marknad med fler aktiva aktörer eftersom alla 

aktörer konkurrerar utifrån sina förutsättningar.  

Inom markanvisningsförfarandet (jämförelseanvisningar) finns det inget standardiserat 

tillvägagångssätt över hur man rangordnar inkomna bidrag, i likhet med Taylor (1998) 

som menar att det bör variera beroende på projektens förutsättningar.  För att nå det 

mest fördelaktiga beslutet, som Lunander (2004) argumenterar för, har olika 

tillvägagångssätt använts. I Rosendal 1 jämfördes bidragen inbördes i textform. I 

Rosendal 2 krävdes uppfyllda minimikrav och därefter genomfördes en inbördes 

jämförelse mellan bidragen i textform. I Östra Sala backe etapp 1 värderades sex 
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kriterier mot en referensram och bedömdes enligt saknas – tveksam - bra - mycket bra. I 

Östra Sala backe etapp 2 värderades kriterier enligt ett poängsystem, där totalpoängen 

avgjorde bidragens kvalitet. Återigen gjordes ingen inbördes jämförelse, men två av 

tilldelningstomterna ansågs sakna kvalitativa bidrag och kommunen rekommenderades 

att avvakta med tilldelningen av dem. Enligt Svensson (2016) har inbördes jämförelser 

mellan specifika kriterier varit mest fördelaktigt för markanvisningsförfarandet, likt 

tillvägagångssättet i Rosendal 1 och Rosendal 2. Detta för att det är lättare att 

underbygga ett beslut med jämförelse mellan bidrag, snarare än mot på förhand satta 

referenser.  

Sett till de undersökta markanvisningarna finns det kompetenser inom mark, 

exploatering, arkitektur, strategi, hållbarhet, marknad och energi. Det finns kompetens 

för varje kriterium som skall bedömas. Sammansättningen av kompetenser varierar 

något mellan de olika anvisningar på grund av vad som skall bedömas i den specifika 

markanvisningen. Enigt Taylor (1998) kan inte tjänstemännens kompetenser ifrågasättas 

som ett hållbart argument vid ett, enligt byggherre, felaktigt beslut. De förutbestämda 

krav som kan ansättas vid markanvisning ger också ett nödvändigt överläge för 

beslutsfattarna gentemot byggherrarna (Taylor, 1998).  

Hållbar utveckling anses vara en nödvändig aspekt i varje steg i en process (Taylor, 

1998). I alla av de undersökta markanvisningarna har det gjorts en bedömning över 

social och ekologisk hållbarhet. Det finns svårigheter i att bedöma hållbar utveckling 

(Rescher, 2006). Hållbara visioner är svåra att värdera då de ofta är prediktiva och 

saknar nyckeltal. Endast explicita siffror kan värderas mot en referens, vilket också är 

svårt att ansätta. Att bedöma hållbarhet är lättare att göra inbördes mellan bidrag, vilket 

gjorts i Rosendal 1, Rosendal 2 och Gunsta (del 1). Då kan man jämföra visioners 

sannolikhet att realiseras och vilka som kan anses vara mest fördelaktiga, i likhet med 

Lunanders (2004) teori.   

5.2 Objektiv eller subjektiv bedömning? 

Enligt Reschers (2006) Studies in Value Theory är det av stor vikt att kunna skilja på om 

en bedömning grundas från fakta eller subjektiva bedömningar. För att kunna göra detta 

måste beslutsfattare anta synsätt som stödjer deras bedömningar. 
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Beslutsfattarna i markanvisningsprocessen tillämpar primärt värderingsnaturalism och 

värderingsreduktionism enligt Reschers (2006) teori. Det innebär att bedömningen som 

genomförs under markanvisningen antingen kan härledas direkt till strikt fakta, 

alternativt bantas ner eller omformuleras till fakta. Dock är detta relativt svårapplicerat 

på flertalet av de kriterier som bedöms, då till exempel arkitektonisk design inte kan 

anses härledas från fakta. Från de undersökta anvisningarna kan det utläsas att 

ekonomisk hållbarhet, energianvändning, transport och markpris bedöms på dessa två 

sätt. Kriterier baseras ofta på, eller kan omformuleras till nyckeltal som kan värderas. 

Detta synsätt ger en objektiv bedömning som underbygger beslutet, vilket minimerar 

risken för ifrågasättande av kompetens i efterhand (Rescher, 2006). 

Värderingssubjektivism och faktaobjektivism tillämpas då en helt objektiv bedömning 

inte går att genomföra (Rescher, 2006). Detta är nödvändigt då kategorier inte kan 

relateras till fakta och innebär att beslutfattarnas kompetens kommer att stå till svars för 

bedömningen. Från de undersökta anvisningarna kan vi utläsa innovation, gestaltning, 

social hållbarhet, generering av stadsliv samt bidrag till det offentliga rummet som 

bedöms på detta sätt. Beslut som tas med detta synsätt kan ifrågasättas som subjektiva 

bedömningar. Då krävs ett nödvändigt överläge för beslutsfattarna enligt Taylor (1998), 

vilket beslutsfattarna har som experter på deras kompetensområden. 

Vissa kriterier är svårkategoriserade mellan de olika synsätten. Till exempel är 

ekologisk hållbarhet i sin helhet svårbedömd, men med satta referenser kan delar av 

kategorin bedömas och värderas som fakta, enligt Rescher (2006). I sådana fall kan 

värderingsnaturalism och värderingsreduktionism tillämpas. Dock saknar de undersökta 

markanvisningar en fragmentering av kategorin.    

5.3 Den nationella problematiken  

Hur ställer sig markanvisningsförfarandet till den nationella problematik som kan 

appliceras på byggmarknaden, enligt Konkurrenskommittén (1990)? För att möjliggöra 

en förbättring bör förfarandet ta hänsyn till relationer, konkurrens, projektantal, kontroll 

och markbrist. 

Anvisningsförfarandet bidrar till en marknad där nya aktörer har chansen att delta. 

Beslutfattarna, som representeras av en sammansättning av tjänstemän, är opartiska då 

de inte har någon koppling till byggbolagen. Därmed är deras relation till aktörerna 
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minimal. Markanvisningar minimerar den ekonomiska problematiken med omotiverat 

höga markkostnader och snabba prisutvecklingar i vinstsyfte på grund av en stängd 

marknad, då alla aktörer har rätt att konkurrera om marken. Ofta sätts markpriset på 

förhand vilket leder till ett högre anbud inte skulle påverka bedömningen av 

byggherren. Markanvisningar i Uppsala kommun utannonseras enligt marknadspris, 

även om ett exakt markpris är svårt att avgöra. I de undersökta anvisningarna har 

antingen ett fast pris bestämts på förhand alternativt att ett anbud på marken medräknas 

i den totala bedömningen. Ifall anbudet medräknas i bedömningen har alla aktörer 

möjlighet att konkurrera utefter sina förutsättningar och därmed bidrar markanvisningar 

till en mindre stängd marknad. Uppsala kommun ser till att genomföra markförvärv för 

att regelbundet kunna bibehålla projektantalet och förhindra markbristen på marknaden. 

Eftersom markanvisningsförfarandet kan appliceras väl till Taylors (1998) Theory about 

the effects of planning leder det till en aktiv och konkurrenssatt marknad. Efter att 

tilldelning av anvisningen genomförts, har byggherren en tidsbegränsad period att 

färdigställa planeringen för att få köpa marken. Detta gör processen kontrollerbar och 

bidrar till aktiva byggherrar. 

6. SLUTSATS 

Beslutsfattarna står inför en prekär situation när de ska bedöma inkomna bidrag i ett 

markanvisningsförfarande. Deras kompetens får stå till svars för mestadels av den 

bedömning som görs. Beslutsfattarna får själva forma spelreglerna vilket ger en fördel 

vid bedömningen byggherrarna, då beslutsfattarna kan bestämma hur de ska ta ställning 

till olika faktorer. Beslutsfattarna ska ta det mest fördelaktiga beslutet, baserat på den 

bedömning som gjorts mellan byggherrarna för att bidra till en konkurrenssatt marknad. 

För att ta det mest fördelaktiga beslutet tillgodoser markanvisningsförfarandet 

byggmarknadens behov aktivitet och differentiering, vilket vidare leder till en marknad 

med nöjda aktörer. Markanvisningsförfarandet i Uppsala kommun bidrar till en 

förbättrad bostads- och byggmarknad, där alla aktörer kan konkurrera utefter deras 

förutsättningar. 

I markanvisningsförfarandet bedöms byggherrarna antingen inbördes eller mot en satt 

referens för att kunna rangordnas. En inbördes bedömning bidrar oftare till en tydligare 

rangordning, men innehåller fler subjektiva bedömningar jämfört med en bedömning 
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mot referens. En bedömning mot en referens leder oftare till en objektiv bedömning, 

men istället kan referensen ifrågasättas då den kan anses sättas med hjälp av subjektiva 

åsikter. Det har visat sig att en inbördes bedömning har accepteras i större uträckning av 

byggherrarna. Det har gjort att markanvisningsförfarandet i Uppsala kommun har 

utvecklats mot att framförallt inbördes jämförelser planeras användas i kommande 

förfaranden. I praktiken underbyggs beslutsfattarnas bedömningar av både objektiva och 

subjektiva bedömningar. Undersökningen har visat att subjektiva bedömningar svarar 

mot beslutsfattarnas kompetens, medan objektiva bedömningar alltid kan hänvisas till 

strikt fakta vilket motsvaras nyckeltal i bedömningsprocessen. 

6.1 Vidare forskning 

Detta arbete har undersökt ifall Uppsala kommuns tillämpning av markanvisningar, 

Uppsalamodellen, kan anses vara ett väl fungerande tillvägagångssätt att distribuera 

mark. Granskningen har gjorts med hjälp av teoretiskt styrkta utgångspunkter som 

undersökt ifall markanvisningsförfarandet kan anses innehålla väl underbyggda beslut 

som bidrar till en konkurrenssatt marknad. För vidare forskning inom ämnet kan en 

jämförelse mellan olika kommuners tillämpningar vara intressant att undersöka. 

Utredning av detta kan medföra ett förslag till en norm över hur 

markanvisningsförfarandet bör genomföras på nationell nivå. Skulle ett gemensamt 

tillvägagångssätt användas kommuner emellan kan osäkerheten för nationellt aktiva 

aktörer komma att minska.    
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