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Sammanfattning 

Den svenska byggbranschen beskrivs många gånger som en oligopolmarknad med låg 

utvecklingsgrad. I takt med Stockholms befolkningsökning fortsätter priserna på bostäder i 

Stockholm stad att öka. I Sverige gäller strikta restriktioner för mark genom kommunalt 

planmonopol och reglerna för nya byggprojekt följer den rådande Plan- och bygglagen (PBL). 

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för vilken betydelse planmonopolet och planprocessen har 

på medelstora byggföretag i Stockholm med avseende på konkurrens om byggprojekt med stora 

byggföretag samt att undersöka den effekt ledtidsprocessens längd har på kostnader, effektivitet 

och nyproduktionens omfattning för dessa företag. För att besvara uppsatsens frågeställningar 

använder sig författarna av kvalitativa intervjuer med sju medelstora byggföretag som 

representerar det empiriska materialet i studien. Uppsatsens teoridel är indelad i två 

forskningsområden där det första området är en genomgång av fyra teorier som samtliga är 

knutna till marknader och dess struktur. Andra området utgörs av en teori som behandlar 

planprocessens effektivitet. Empirin visar att fallföretagen ur ett finansiellt perspektiv anser sig 

påverkas i större omfattning än de stora företagen vad gäller PBLs bestämmelser angående den 

rådande planprocessens utformning och föga av det kommunala planmonopolet. Fallföretagen 

tycks inte ha lika stor möjlighet att hantera oförutsedda avvikelser och kostnader under 

planprocessen gång än de stora aktörerna, detta har på grund av mindre kapital. Däremot är 

samtliga fallföretag överens om att små företag är den grupp på marknaden som svårast berörs av 

dessa frågor, betydligt hårdare än representerade fallföretag. Vad gäller ledtidsprocessen står det 

klart att företagens kostnader ökar parallellt med processens längd, men trots detta upplever inte 

företagen att dessa kostnadsökningar utgör ett konkurshot. Däremot anser studiens fallföretag att 

landets lagar och långa ledtidsprocess hämmar nyproduktionens effektivitet samt huvudstadens 

tillväxt då bostadsbristen är ett uttalat problem för den växande befolkning. Analysen tyder på att 

förändringar i processen bör göras för att ge fler företag möjligheten att etablera sig på 

marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The Swedish construction industry is often described as oligopolistic, with a low level of 

development. As Stockholm’s population growth continues housing prices continue to escalate. 

Sweden has strict restrictions on the sale of land through its use of the municipal planning 

monopoly and the rules for construction projects resulting from the existing Planning and 

Building Act (PBL). This essay aims to gain an understanding of the effect municipal planning 

license and plan process regulations has on medium sized building constructors in Stockholm in 

relation to competition with large construction firms on construction projects, and to investigate 

the effect plan process length has on costs, efficiency and scale. The authors use qualitative 

interviews to answer the questions of this essay, where seven medium sized construction 

companies represent its empirical part and titled case businesses further in the essay. The 

theoretical framework is divided into two fields of research, whereas the first field consists of 

four theories concerning markets and its structure, the second field covers the effectiveness of the 

plan process phase. The empirical data shows that the case businesses consider themselves to be 

influenced to a greater extent from a financial perspective than the large companies in terms of 

PBL provisions relating to the current plan design of the process and the municipal planning 

monopoly. Medium sized businesses seem to have less ability to withstand adverse deviations 

and expenses during the planning process phase than the majors. These businesses also have less 

ability to invest large sums of money for a long period of time.  They all agree that small 

construction companies are most affected by these issues. An increase in the time during the 

process plan phase correlates to an increase in the cost involved. In spite of this businesses do not 

believe that an increase in cost will affect their competitiveness. However, the study considers 

appropriate undertakings to the country's laws and the long lead time process inhibits new 

production efficiency and growth when the capital's housing crisis is a pronounced problem for 

the city's growing population. The analysis indicates that changes in the process is should be done 

to give more companies the opportunity to enter the market. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Definitionslista  
 

Byggherre 

Enligt Plan- och bygglagen är byggherren den som genom en byggentreprenör eller byggmästare, 

för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbete.
1
 

 

Exploateringskontoret  

Exploateringskontoret har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det 

renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm.
2
 De ska 

erbjudas goda villkor i näringslivet och hänsyn ska tas till ekologiska aspekter vid planering och 

utförande. Exploateringskontoret handlar i huvudsak som en beställarorganisation, vilket innebär 

att arbetet av det praktiska genomförandet sker i konkurrens mellan företagen.
3
 

 

Medelstora företag 

Företag som sysselsätter fler än 49 personer men färre än 250 personer och vars årsomsättning 

inte överstiger mer än 50 miljoner euro.
4
 

 

Planmonopol 

Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen i Sverige, vilket innebär att dessa 

helt och hållet bestämmer var, vad, hur tätt och hur högt det ska byggas. Detta enligt politikernas 

direktiv. Planmonopolet infördes för att öka kommunernas ansvar av markplaneringen och gavs 

till kommunerna i 1947 års byggnadslagstiftning, numera Plan- och bygglagen.
5
 

 

Plan- och bygglagen (PBL)  

Den nya PBL trädde i kraft 1 juli 1987 och ersatte därmed den tidigare Byggnadslagstiftningen. 

Syftet med reformen var att förenkla och modernisera den gamla strukturen som ansågs föråldrad 

samt att ge kommuner mer inflytande över egen mark. Lagen ansågs även innehålla  för 

komplicerade byggnadslovsbestämmelser och för lite medborgarinflytande. Långa 

byggnadsförbud var ett annat problem som PBL hade till syfte att åtgärda.
6
 Den 21 juni 2010 

                                                      
1 Plan- och bygglagen. (1996). s.11 

2 www.Stockholm.se [1]  

3 Ibdi [2]   

4 www.europa.eu  [1] 

5 Roos, B. & Gelotte H. (2004) .”Hej bostad –om bostadsbyggandet i StorStockholm 1961 – 1975.” s. 10.  

6 Plan- och bygglagen. (1996). s.9 

http://www.stockholm.se/


 

 

 

beslutade riksdagen om ännu en ny PBL som börjar gälla från 2 maj 2011.
7
 En av de viktigaste 

ändringarna är bland annat att förändra de långa ledtiderna i byggplanprocessen. Vad som ska 

göras för att effektivisera processen är fortfarande oklart, fokus ligger i att man inom kommunen 

måste planera om så att arbetet med planprocessen sker snabbare.
8
 Andra nyheter inom PBL är att 

besked om bygglovsansökan ska ges inom tio veckor och att en exploatör inom fyra månader ska 

få besked om kommunen har för syfte att utföra eller inte utföra en detaljplan för ett visst 

område.
9
 

 

Projektutvecklarföretag 

Dessa företag är inom byggbranschen aktiva byggherrar som leder och utvecklar projektet under 

alla process faser. De agerar således som byggherre och byggentreprenör, och sträcker därmed 

över hela fältet från köp av råmark till färdigställande och förädling av bostäder. 

 

Små företag 

Företag som sysselsätter mellan 10 och 49 personer och vars årsomsättning understiger sju 

miljoner euro.
10

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret har som uppdrag att ta fram markplaner, bevilja bygglov och upprätta 

kartor inför byggnation. Dessutom förmedlar kontoret bidrag för bostadsanpassning till personer 

med funktionsnedsättning.
11

 På Stadsbyggnadskontoret tas underlag fram vid olika aspekter av 

stadsbyggande. Bland deras viktigaste uppgifter är att verka för en attraktiv och välfungerande 

stad med vackra och ändamålsenliga byggnader och stadsmiljöer. Stadsbyggnadskontoret 

ansvarar vidare för grönstrukturplaneringen, energiplaneringen samt arbetar tillsammans med 

trafikkontoret i den övergripande trafikplaneringen.
12

 Ansvaret för översiktsplan och detaljplaner 

för alla bebyggelser i Stockholm ligger hos Stadsbyggnadskontoret, det är även hos dem som 

bygglov godkänns och bygganmälan görs.
13

 

 

 

                                                      
7 www.boverket.se [1]  

8 www.stadsbyggnad.org  

9 www.boverket.se [2]  

10 www.europa.eu  [1] 

11 www.Stockholm.se [3]  

12 Ibid. 

13 Ibid.[4] 



 

 

 

Stora företag 

Företag som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 

miljoner euro.
14

 

 

Suprimelån 

Subprimelån riktar sig till mindre kreditvärdiga låntagare. På dessa lån ställs inte lika höga krav 

på säkerheter som bankerna vanligtvis kräver, ingen bedömning görs heller av låntagarens 

betalningsförmåga. Många banker i USA som gav suprimelån till sina kunder mellan 2002 och 

2008, drabbades därefter av stora kreditförluster och finansiella problem då kunderna inte kunde 

återbetala sina lån.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14www.europa.eu  [1]  

15 www.nytimes.com 
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1. Introduktion  

Detta kapitel avser att ge läsaren en inledande genomgång av uppsatsämnets bakgrund samt 

beskriva studiens syfte, problemformulering och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund   

Mellan 1996 och 2003 steg bostadspriserna i USA i genomsnitt med 45 procent, för att hastigt 

sjunka under 2007.
16

 Situationen påverkade hela världsekonomin och många anser att det var den 

amerikanska bostadsmarknaden med dess utnyttjande av subprimelån
17

 som utlöste den 

världsomfattande finanskrisen 2008.
18 

Bostadsmarknaden är kontroversiell i merparten länder då 

dess situation influerar landets välstånd och tillväxt, detta även i Sverige där diskussioner om 

huruvida nyproduktion av bostäder i Stockholm lever upp till rådande befolkningsökning är 

särskilt omdebatterad.
19

 Stockholm befolkning förväntas i genomsnitt växa med 0,9 procent 

årligen, en ökning med 600 000-800 000 invånare fram till 2030.
20

 Under åren 2007-2009 ökade 

befolkningen i Stockholms län med över 100 000 invånare medan den påbörjade nyproduktionen 

under dessa år endast täckte en femtedel av den befolkningsökningen,
21

 detta trots att 

översiktsplanen indikerade att det fanns byggklar mark för över 80 000 nya lägenheter i 

Stockholm.
22

 Rådande befolkningsökning ställer höga krav på nyproduktion av bostäder i 

Stockholm och bostadsmarknaden påverkar påtagligt landets ekonomi då huvudstaden är en 

viktig källa till landets samhällsekonomiska tillväxt.
23

   

 

Figur1: Antal påbörjade 

bostäder och befolkningsökning 

i Stockholms län, 

åren 1975- 2009. 

Källa: SCB och Länsstyrelsen
24

 

                                                      
16 Chen, Z., Cho, S., Poudyal, N. & Roberts, R. (2009). “Forecasting housing prices under different market segmentationaAssumptions.”  s.167 

17Se definitionslista  

18 Rosén, H. (2008). ”Så funkar finanskrisen.” Ekonomi s. 14 

19 Ball, M. (2010). ”Housing Market Developments in Europe.” s. 219 

20 ”Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen- framtida behov och förväntat byggande.” (2004).  s. 6 

21 ”Läget i länet- bostadsmarknade i Sockholms län 2010.” (2010).  s. 8 

22 Pemer, M.  (2006) ”Stockholm bygger 06.” ss. 41-46 

23 ”Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen- framtida behov och förväntad byggnade”  (2004). s. 9  

24 ”Läget i länet- bostadsmarknade i Sockholms län 2010.” (2010).  s. 8 
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1.2 Den svenska bostadsmarknadens historia  

Under 1600-talet utsågs Stockholm till Sveriges huvudstad och därmed växte kraven på 

Stockholm som en representativ storstad växte. Stadsplaneringen som dessförinnan varit fri 

krävde en omfattande nyproduktion av bostäder under ordnade former.
25

 Huvudstaden växte 

explosionsartat under 1600-talet och likaså produktionen av bostäder. Tillväxten kom att stagnera 

under 1700-talet på grund av ett flertal krig kombinerat med statsfinansiella problem samt pesten 

som skördade många liv.
26

 Under 1800-talet började Stockholm på nytt att växa, varför stadens 

ledning ansåg det återigen nödvändigt att planera huvudstadens tillväxt. Byggmästarna 

organiserade sig för att uppfylla stadens bostadsplanering efter arkitektoniska riktlinjer utarbetade 

av då kända arkitekter och Stockholm kom i kommande sekelskifte att betraktas som en storstad 

av omvärlden.
27

 Efter andra världskriget var bostadsbristen stor och Stadsplanekontoret varnade 

därför folk för inflyttning till huvudstaden. Förorter till Stockholm växte fram med nya 

bostadsområden och arbetsmöjligheter. Bostadspolitiken utvecklades och subventioner samt 

generösa bostadsbidrag introducerades.
28

 Från andra världskriget fram till år 1992 var en epok 

med en starkt subventionerad bostadssektor där storskalighet och prefabrikation dominerade 

genom svenska lagar. Stora företag
29

 gynnades naturligt av situationen, varför merparten små
30

 

och medelstora
31

 byggbolag slogs ut ur marknaden.
32

 Systemet har sakta avvecklats och idag är 

bostadsmarknaden inte längre en statlig kostnad, utan en statlig intäktskälla, bland annat på grund 

av den eskalerade fastighetsskatten.
33

 Restriktioner gällande utformning och utbredning efterföljs 

idag genom Plan- och bygglagen (PBL)
34

 och kommunalt planmonopol.
35

 Dessförinnan 

ansvarade staten för landets bebyggelse, men i och med planmonopolet tilldelades i 1947 års 

byggnadslagstiftning ansvaret till kommunerna.
36

 Kommunerna kom därefter att få en betydande 

roll för nyproduktionens omfattning, pris och utformning.
37

 Sakägare, myndigheter, förvaltningar 

och andra intresseorganisationer gavs i demokratisk anda möjlighet att påverka verkställandet och 

utformningen av närliggande bostäder,
38

 vilket har gett dessa grupper fördelen att sätta sina egna 

                                                      
25 Pemer, M. (2006) ”Stockholm bygger 06.” s. 15 

26 Hultin, O., Österling, O. & Perlmutter, M. (1998). ”Guide till Stockholms arkitektur.” s. 284 

27 Bedoire, F. & Andersson, H. (1977). ”Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm” s. 19 

28 Lindbom, A. (2001). ”Den nya bostadspolitiken.” s. 142, 192 

29 Se definitionslista 

30 Ibid. 

31 Ibid. 

32 Lindbom, A. (2001). ”Den nya bostadspolitiken.” s. 142, 192 

33 Ibid. 

34 Se definitionslista 

35 Ibid.   

36 Turner, B. (1999). ”Social housing in finance in Sweden.” s. 684 

37 www.notisum .se , 5 kap 25 paragraf i PBL 

38 Ibid. 
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kortsiktiga intressen främst.
39

 I takt med Stockholms tillväxt har marken kommit att bli den i 

särklass dyraste komponenten i byggprojektet.
40

 Under finanskrisen 2008 sjönk bostadspriserna i 

samtliga europeiska länder, en utveckling som i de flesta länder fortsatte under 2009.
41

 Sverige 

var dock ett av fem länder vars bostadspriser istället ökade under samma år.
42

 

1.3 Problemdiskussion 

Sveriges bostadsbyggande har domineras av ett fåtal kapitalstarka företag som utan svårigheter 

hanterat det stora kapitalbehovet som bostadsproduktionen kräver.
43

 Hans Lind och Stellan 

Lundström menar att det ur ett konkurrensperspektiv är viktigt att på marknaden underlätta för 

medelstora och små företag med lägre grad av kapital.
44

 Den svenska byggbranschen beskrivs 

ofta som en oligopolmarknad och de tre största aktörerna dominerade 2009 över 75 procent av 

byggmarknaden.
45

 Byggsektorn befinner sig därmed i en statisk konkurrenssituation utan någon 

högre grad av utveckling
46

 då låg grad av konkurrens enligt Konkurrensverket minskar 

valmöjligheter, genererar bristfällig kvalitet och innovation samt höjer priserna.
47

 Bostadspriserna 

i Stockholm fortsätter att öka enligt Mikael Atterhög och Lind, vilket lett till att priserna har 

kommit att överstiga bostadens faktiska värde och därmed resulterat i att bostadskostnaderna i 

Sverige kommit att ligga 20 procent över EU:s genomsnittspris. Situationen beror på bristande 

konkurrens på den mycket kapitalkrävande nyproduktionsmarknaden,
48

 som endast utgör en 

mycket liten del av bostadsmarknaden.
49

 Ökande priser relaterar till obalans i efterfrågan och 

utbud, vilket resulterar i dyra råmarkpriser då korrelationen mellan dyra markpriser och 

befolkningsökning är ett faktum.
50

 Arthur Grimes och Andrew Aitken menar vidare att höga 

markpriser äter upp byggbolagens vinstmarginal, varför byggföretaget avböjer projekt eller tar ett 

högre pris mot slutkund för en möjlighet att genomföra vinstgivande projekt.
51

   

 

                                                      
39 Lind, H., Lundström, S. (2007). ”Bostäder på marknadens villkor.” s.53 

40 www.sydsvenskan.se 

41 Ball, M. (2010). ”Housing Market Developments in Europe.” s.219 

42 Ibid. ss. 219-220 

43 Lind, H., Lundström, S. (2007). ”Bostäder på marknadens villkor.” s.53 

44 Ibid. 

45 Se bilaga 2. 

46 Näringslivspublikationer. (2004). Exempel på god praxis bland små och medelstora företag i Europa. s. 7 

47 www.kkv.se 

48 Atterhög, M. & Lind, H. (2004). “How does increased competition on the housing market affects rents? An Empirical Study concerning 

Sweden.” s. 107 

49 Lind, H. & Lundström, S. (2007) . ”Bostäder på marknadens villkor. ” s .53 

50 Capozza, D. R. & Helsley, R. W. (1989). “The fundamentals of land prices and urban growth.”  s. 296 

51 Grimes, A. & Aitken, A. (2010). “Housing supply, Land cost and Price Adjustment”.  Ss. 349-351 
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Bostadsbristen under tidigt 2000-tal i USA, var ett resultat av långa ledtider och svårigheter att få 

igenom bygglov.
52

 Även i Sverige är planprocessen
53

 lång och osäker och att tidsspannet från idé 

till färdigställd byggnad tar tio år är inget ovanligt.
54

 Företagens kostnader ökar enligt Michael 

Porter i takt med processens längd
55

 och skapar ett försprång för välerfarna och kapitalstarka 

aktörer på marknaden.
56

 PBL med rådande plan- och byggprocess är omdebatterad, kritiserad och 

har omarbetats åtskilliga gånger då den begränsar mångfalden och gynnar stora företag med 

upparbetade kontaktvägar inom kommunen. Den anses heller inte ha en tillräcklig snabb 

anpassningsförmåga till den höga bostadsefterfrågan.
57

 Fram till 1990-talet slogs medelstora 

byggherrar ut ur marknaden på grund av ofördelaktiga subventioner, vilka avvecklades för en mer 

marknadsmässig konkurrens. Istället har en ny bostadspolitik utvecklats, som innefattar höga 

kostnader och långa ledtider.
58

 Huruvida medelstora byggherrar drabbas hårdare av förfarandet än 

de stora aktörerna, då marknaden ter sig oligopolistisk och är kapitalkrävande, återstår att se.  

1.4 Frågeställning och syfte  

- Försvårar rådande byggplanprocess och planmonopol för medelstora byggföretag i 

konkurrensen om nyproduktionsprojekt med stora byggföretag? 

- Påverkar rådande planprocess bostadsmarknadens effektivitet, gällande nyproduktionens 

omfattning i Stockholm? 

 

Genom ovanstående frågeställningar syftar studien till att öka förståelsen för vilken betydelse 

planprocessens komplexitet och planmonopolet har på medelstora byggherreföretag i Stockholm 

beträffande konkurrens om byggprojekt med stora företag
59

 samt den effekt planprocessens längd 

har på kostnader, effektivitet och nyproduktionens omfattning i staden. 

1.5 Avgränsning  

Studien avgränsas genom syfte och frågeställning till att enbart granska problematiken kring 

rådande planmonopol och planprocess för medelstora byggföretag, då dessa aktörer tillsammans 

med de stora aktörerna främst berörs av byggplanprocessen. Studien ämnar studera sju 

fallföretags synsätt på Stockholms bostadsmarknad. Dessa valda företag representerar gruppen 
                                                      
52 Glaeser, E., Gyourko, J. & Saiz, A. (2008). ”Housing supply and Housing bubbles.” ss. 198-203 

53 Se bilaga 1. 

54 Lind, H. & Lundström, S. (2007) ”Bostäder på markmadens villkor.” s.53 

55 Porter, M. E. (1976) ”How competition forces shape strategy.” s. 61 

56 Lind, H. & Lundström, S. (2007) ”Bostäder på marknadens villkor.” s.53 

57 Ibid. s.62 

58 Olander, S. (2005). ”Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder?” s. 4 

59 Se definitionslista. 
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medelstora företag gällande synen på konkurrens om byggprojekt med stora företag, hur 

byggplanprocessen påverkar nyproduktionens effektivitet med tanke på Stockholms stora 

befolkningsökning samt huruvida processens längd är befogad eller inte.  

1.6 Forskningsbidrag 

Fokus i tidigare gjorda studier har inte legat på medelstora byggherreföretag utan på små och 

stora byggaktörer, varför forskningsbidraget enligt författarna av denna studie anses vara att öka 

förståelsen för de medelstora företagens uppfattning om bostadsmarknaden. Dessa aktörer 

betraktas vara viktiga då de är den grupp av byggare som främst konkurrerar om 

nyproduktionsprojekt med de stora företagen. Denna grupp tillsammans med de stora aktörerna 

berörs mest av planprocessen och planmonpolet då små företag normalt ägnar sig år mindre 

byggnationer samt reparationer. Bostadsmarknaden och bostadsbristen är ett hett diskuterat ämne 

i Stockholm, vilket gör det intressant att få byggherrarnas synpunkt om omfattningen av dagens 

nyproduktion av bostäder samt de problem som kan uppstå under processens gång. Vidare har 

författarna inte hittat någon studie som med belägg kallat bostadsmarknaden oligopolistisk, vilket 

genom teorin Herfindahl index bevisats i denna studie. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs det vetenskapliga synsätt som ligger till grund för hur undersökningen 

har utförts. Vidare tydliggörs vilken forskningsansats som valts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Avsnittet har för avsikt att öka förståelsen för studiens utförande och 

tillvägagångssätt. 

2.1 Vetenskapsperspektiv 

Utgångspunkten för studien är att utifrån valda teoretiska modeller göra en tolkning av 

medelstora byggföretags subjektiva uppfattning av verkligheten. Likt positivistisk ideologi står 

författarna i yttre relation till forskningen och fastställer således enbart informanternas 

uppfattning.
60

 Författarna eftersträvar trovärdighet genom att sätta kritiskt tänkande i fokus och 

hålla egna föreställningar utanför resultatet.  

2 2.Metodval  

Val av metod avgörs beroende på hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera 

insamlat material.
61

 Metodvalet syftar erhålla en ökad förståelse genom tolkning av utvalda 

fallföretags respons och utifrån dessa besvara uppsatsens frågeställning. En studie som tenderar åt 

positivistiska synsättet brukar likställas med kvantitativ metoden, men kan även erhållas med en 

kvalitativ metod.
62

 För att besvara studiens frågeställningar anser författarna att kvalitativa 

intervjuer är bäst lämpat då förfarandet ger utrymme för informationsrikare svar samt följdfrågor. 

Den kvalitativa forskningen lägger betoning på ord och författarna vill genom tolkning förstå den 

sociala verkligheten.
63

   

2.3 Forskningsansats 

Deduktion innebär att en hypotes ställs utifrån vedertagen teori för att sedan testa hypotesen mot 

insamlad data.
64

 Dess motpol är induktion som innebär att forskaren objektivt utgår från insamlad 

data i form av observationer och resultat, som i sin tur bildar synteser och formar ny teori.
65

 

Uppsatsen forskningsansats är en hybrid av de två ovanstående synsätten och går därmed under 

                                                      
60 Andersson, S. (1976). ” Positivism kontra Hermeneutik” s. 22, 73  

61 Patel, R. & Davidson, B. (2007).  ”Forskningsmetodikens grunder.” s. 14 

62 Ibid. s. 12 

63 Widerberg, K.(2002). ”Kvalitativ forskning I praktiken.” s. 17 

64 Lewis-Beck, M. S., Bryman, A. &  Liao, T. F. (2004). “The SAGE encyclopedia of social science research methods.” s. 243 

65 Ibid. s. 486 
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benämningen abduktion. Abduktion utgår likt induktion från empiri, men tar enligt deduktion 

stöd från vedertagen teori.
66

 Författarna utgår från sekundära källor i form av befintlig litteratur 

och forskning samt av vedertagna teorier som grund inför den empiriska undersökningen. Det 

empiriska materialet kommer sedan att påverka val av teorier för att tillsammans bilda en syntes. 

2.4 Urval  

Sju utvalda medelstora fallbyggföretag, verksamma inom Stockholm och dess kranskommuner, 

representerar studiens empiriska material. Val av fallföretag grundar sig på likheter dem emellan 

beträffande storlek, personal och produktionsvolym. Dessa har i enlighet med Ulf Lundahls och 

Per-Hugo Skärvads beskrivning av fallstudier studerats förhållandevis grundligt och i flera olika 

dimensioner.
67

 Val av företag grundas på att de medelstora företagen framförallt är den målgrupp 

som tillsammans med stora byggföretag konkurrerar om byggprojekt och därmed berörs av 

forskningsfrågan gällande planprocessen och det kommunala planmonopole. Initialt kontaktas 

även Stadsbyggnadskontoret
68

 och Exploateringskontoret
69

 för att erhålla både byggherrarnas och 

Stockholm stads åsikter.  

2.5 Genomförande 

Semi-strukturerade intervjuer genomförs för att lämna utrymme för följdfrågor och mer 

uttömmande svar.
70

 För möjlighet till förberedelse postas frågorna via e-post till informanten en 

vecka innan utsatt tid för intervju. Författarna har studerat befintlig litteratur om intervjuteknik 

och har tagit särskild hänsyn till vikten av att som intervjuare vara neutral och undvika ledande 

frågor.
71

 Vetenskapsrådets etiska huvudkrav informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav,
72

 beaktas genomgående under studiens gång. Fallföretagen nämns inte vid namn 

då frågorna till viss del kan anses känsliga. Samtliga intervjuer spelas in på diktafon som sedan 

transkriberas och för att öka det empiriska materialets trovärdighet
73

 tar informanterna del av 

transkriberat material för att bekräfta att författarna tolkat situationen rätt. Citat ur intervjuerna 

som används i empiridelen refereras ordagrant och minut på bandet har anges. Eftersom en stor 

mängd empiri samlas in under intervjuerna, väljer författarna att ta ut de delar som bäst besvarar 

studiens frågeställningar. 
                                                      
66 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). ”Tolkning och reflektion- Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.” s. 41 

67 Lundahl, U. & Skärvad, P.H. (1999). ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.” s. 53 

68 Se definitionslista 

69 Ibid. 

70 Bryman, A. (2002) . ”Samhällsvetenskapliga metoder” s. 363 

71 Ejvegård, R. (2002). ”Vetenskaplig metod.” s. 52 

72 www.ve.se 

73 Bryman, A. (2002) . ”Samhällsvetenskapliga metoder”  s. 5 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs som ett mått på förmågan att undersöka det man avser att undersöka och 

reliabilitet som ett mått på hur tillförlitlig och generaliserbar studien är.
74

 Författarna eftersträvar 

validitet genom att noggrant utforma intervjufrågor som genererar relevanta svar till studiens 

forskningsfråga. Studien baseras på valda fallföretags subjektiva uppfattningar och för att uppnå 

en högre reliabilitet bestäms inte antalet intervjuer i förväg. Val av antal företag sätts då en 

empirisk mättnad observeras. Resultatet från en fallstudie kan inte statistiskt generaliseras att 

gälla en hel population, men det kan skapa generella teorier som kan användas för att se mönster 

och för att jämföra befintliga teorier.
75

 Förhållandet äventyrar dock studiens överförbarhet till 

andra bostadsmarknader i Sverige, men anses generella till den grad att resultatet eventuellt kan 

appliceras på andra län så som Skåne och Södermanland eftersom dessa marknader i vissa delar 

uppvisar liknande tendenser som Stockholms bostadsmarknad.
76

 

2.7 Metod- och källkritik  

Vid sekundärkällor är källkritik av särskild vikt då källan kan vara vinklad, partisk, ofullständig 

eller innehålla osäkra urval.
77

 För att söka fastställa källans tillförlitlighet anser Torsten Thurén 

att fyra kriterier ska uppfyllas.
78

 Första kriteriet är äkthet, det vill säga att källan inte utger sig 

vara något den inte är genom förfalskning. Andra kriteriet är tidssamband som syftar till att källan 

ska vara aktuell, källan anses mer trovärdig ju nyare den är. Tredje och fjärde kriterierna är 

oberoende och tendensfrihet. En oberoende källa är en källa utan vidarereferering till andra 

källor. Finner författaren vidare ingen misstanke om att källan färgats av personliga, ekonomiska 

eller politiska intressen anses källan ha tendensfrihet.
79

 Uppsatsen baseras i huvudsak på 

vetenskapliga artiklar, vilka betraktas pålitliga med tanke på proceduren artikeln går igenom 

innan publicering. Att artiklarna är skrivna på engelska kan till viss del riskera studiens äkthet då 

en mindre risk för misstolkningar i översättningen föreligger. Gällande tidssamband är samtliga 

artiklarna i möjligaste mån aktuella. Författarna använder sig i möjligaste mån av ursprungskällan 

för insamling av litteratur. Ur litteraturen finner författarna ingen anledning till misstankar. 

Studiens primära källor löper dock en betydligt större risk att färgas av informantens personliga 

intressen och preferenser. Författarna är väl medvetna om att informanterna eventuellt formulerar 

svaren ur eget intresse och intar därför ett kritiskt förhållningssätt. Vid en flerfallstudie blir det på 

                                                      
74 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). “Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.” s. 94 

75 Lundahl, U. & Skärvad, P.H. (1999). ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.” s. 195 

76 www.dn.se 

77 Ibid. s. 134 

78 Thurén, T. (2005). ”Källkritik”. s. 29 

79 Ibid. 
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grund av mångfald av synvinklar och begränsat material svårt att dra entydiga slutsatser. 

Poängteras bör göras att uträkningen av teorin Herfindahl index baseras på omsättningen för de 

50 största byggföretag i Sverige räknat på omsättning, då information för enbart Stockholm läns 

byggföretag inte finns tillgängligt. 
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3. Teoretisk referensram 

Följande kapitel kommer att redogöra för fem teorier som ligger till grund för studien. Teorierna 

är indelade i två forskningsområden. Första området utgörs av fyra teorier; oreglerad marknad, 

reglerad marknad, Porters femkraftsmodell och Herfindahl index, där samtliga är knutna till 

marknaden och dess struktur. Andra området utgörs av uppsatsens femte och sista teori; 

processeffektivisering, som behandlar planprocessens effektivitet. Teorierna sätts samman i slutet 

av kapitlet till en syntesmodell som förklarar teoriernas relevans för uppsatsen, som därefter 

används som underlag för uppsatsens analys och slutsats.  

 

3.1 Oreglerad marknad 

I början på 1700-talet använde Adam Smith begreppet ”den osynliga handen” vid beskrivning av 

hur en effektiv oreglerad marknad uppstår genom frihet och själviskhet.
80

 Smith förespråkade en 

öppen och fri marknad där staten höll sig undan genom att riva regler istället för att resa hinder.
81

 

Han angrep lagar som minskade rörligheten och ansåg att tullar skulle avskaffas för fri 

konkurrens även internationellt.
82

 Smith talade inte för monopol- eller kartellförbud, utan för en 

fullständig avreglering på en marknad som sköter sig själv.
83

 Han menade att om utrymme för 

investeringar fanns och kapital inte hämmades genom exempelvis höga skatter skulle en 

självgenererande process med varaktig tillväxt och ett mer förmöget samhälle bildas.
84

 

Marknadsteorins mest centrala begrepp är utbud och efterfrågan. Vid perfekt konkurrens fastställs 

priset vid jämviktspunkten, det vill säga där utbud och efterfrågan möts, vilket leder till 

samhällsekonomisk effektivitet då priset sätts av marknaden. När varje motpart har flera 

avtalskontrahenter att välja mellan kan ingen aktör på marknaden ensam påverka priset.
85

 En 

marknad med ofullständig konkurrens däremot, vid monopol och oligopol, avviker prissättningen 

från jämviktspunkten. Förhållandet leder till att färre enheter produceras till ett högre pris för 

slutkunden.
86

  

                                                      
80 Copley, S., & Sutherland, K. (1995).  ”Adam Smith's Wealth of nations: new interdisciplinary essays.” s. 24 

81 Ibid. s. 49 

82 Ibid. ss. 26-30 

83 Ibid. s. 47 

84 Ibid. s. 24 

85 Werin, L. (1979). ”Ekonomi och rättssystem.” s. 67 

86 Ibid. s. 68 
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3.2 Reglerad marknad 

Smith talade varken för statliga regleringar eller världsfärdsprogram, något Charles Edward 

Lindblom kritiserar då han menar att ett låt-gå-systemet inte existerar i nutid
87

 då marknaden 

numera är tungt belastad av statlig inblandning.
88

 Även Mats Persson menar att marknader inte 

går att hantera på ett ekonomiskt effektivt sätt utan att den offentliga sektorn träder in.
89

 

Kollektiva varor och tjänster är exempel på sådant som sällan vid privatägande blir ekonomiskt 

lönsamma då konsumenten oftast inte betalar för varan. Statens eller kommunens uppgift blir vid 

dessa situationer att med fasta styrregler träda in som ägare och därmed eftersträva vinst för 

medborgarna.
90

 I sin bok ”Marknad och samhälle” diskuterar Lindblom ett marknadssystem 

grundad på ömsesidig anpassning och samordning.
91

 Författaren kritiserar Smiths filosofi om en 

marknad som helt och hållet sköter sig själv samt quid pro quo regeln, vilket betyder att individen 

ska få lika mycket som denne ger. Lindblom menar att utan välgörenhet och välfärdsstat skulle 

såväl barn som vuxna människor med bristfällig förstånd och tillgångar utblottas.
92

 Staten har 

därmed en reglerande, stödjande och omfördelande roll
93

 då den beskattar, förbjuder och lånar in 

och ut likvider.
94

  Statliga ingripanden är nödvändiga enligt Lindblom, men han påpekar även att 

marknaden kan hindras av dessa. Grundlagar och politiska ramverk kan vara utformade på ett sätt 

som inte är anpassade till dagens marknad eller till en specifik marknad. Detta leder till 

ineffektivisering och bör därför i somliga fall omarbetas.
95

  

3.3 Porters femkraftsmodell 

Enligt Michael Porter är marknadens struktur ett resultat av fem grundläggande krafter.  Redan 

existerande företag, nya aktörer, kunder, leverantörer samt substitut och de influerar det enskilda 

företaget i olika omfattning beroende på den aktuella marknaden.
96

 Porters femkraftsmodell 

beaktar externa faktorer utanför en specifik marknad som influerar konkurrensklimatet inom 

den.
97

 

 

 

                                                      
87 Lindblom, E. C. (2003) ”Marknad och samhälle”. S. 9-13 

88 Ibid. s. 18 

89 Sohlman, M. & Viotti, S. et al. (1997).  ”Vem styr-Politikerna eller marknaden?” s. 63 

90 Ibid. 

91 Lindblom, E. C. (2003) ”Marknad och samhälle.”  s. 9-13 

92 Ibid. s. 120 

93 Ibid. s. 247 

94 Ibid. s. 18 

95 Ibid. s. 171 

96 Porter, M. E. (2008). “The five competitive forces that shape strategy”.  s. 80f 

97 Ibid. 
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Figur 2. Porters femkraftsmodell med dess fem krafter; existerande företag, nya aktörer, kunder, 

leverantörer och substitut. Källa: Porter, M (1979) How competition forces shape strategy s.141  

 

Graden av hot som potentiellt nya aktörer utgör beror enligt Porter på marknadens 

inträdesbarriärer och etableringshinder. Dessa innefattar lagar och regeringsbeslut men kan även 

vara ett initialt behov av stort kapital eller avsaknaden av skalfördelar.
98

 Substitutionsprodukter 

tillfredsställer samma behov för kunden och sätter ofta ett pristak som ur företagens perspektiv 

kan begränsa deras tillväxtmöjlighet på marknadens. Ju enklare kunderna kan övergå till 

substitut, desto starkare konkurrens är säljaren utsatt för.
99

 Rivalitet bland existerande företag kan 

anta olika former, företag konkurrerar emellertid oftast genom prisnedsättning. Konkurrens 

skapar som regel marknadsmässiga priser och fler valalternativ, vilket gör att marknaden 

tillgodoser konsumenters olika behov i större utsträckning.
100

 Leverantörer kan utöva 

förhandlingsmakt om produkten de levererar är unik eller svåråtkomlig, något som ofta ökar det 

slutliga priset på varan. Även köparen besitter en väsentlig makt då denna har möjlighet att ställa 

krav på bättre kvalitet och service.
101

 

 

                                                      
98 Porter, M. E. (2008). “The five competitive forces that shape strategy”.  ss. 80-82 

99 Werin, L. (1979). “Ekonomi och rättssystem.”  s. 67 

100 Porter, M. E. (2008). “The five competitive forces that shape strategy” ss.  84-85 

101 Ibid. 
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3.4 Herfindahl index 

Herfindahl index mäter respektive företags marknadsandel i relation till hela marknaden och 

konkurrenskoncentrationen dem emellan.
102

 Vid uträkningen multipliceras samtliga företags 

marknadsandelar i kvadrat enligt nedanstående formel, där Si är marknadsandelen som företag i 

innehar och N är totala antalet företag på marknaden.
103

   

 
 

Nedan följer exempel på två fall med totalt sexton aktörer på marknaden. Första fallet förklarar 

en marknad med hög konkurrens och andra fallet en monopolistisk marknad, vilket kan utläsas i 

tabell 1 nedan. 

 

Fall 1: Här antas sex stora aktörer inneha nittio procent av marknadsandelarna och tio mindre 

aktörer står för resterande tio procent. Där marknadsstrukturen sedan kan avläsas i  

Herfindahl index = 6 * 0.15
2
 + 10 * 0.01

2
 = 0.136 

Fall 2: Ett företag innehar 80 procent av marknadsandelarna, fem företag besitter två procent var 

och tio företag har en procent var.
104

 

Herfindahl index = 0.80
2
 + 5 * 0.02

2
 + 10 * 0.01

2
 = 0.643 

 

Tabell 1. Tre olika marknadsstrukturtyper enligt Herfindahl index. Källa: Besanko, D., Dranove, K., 

Shanley, M & Schaefer,S. (2007). Economies of strategy. s.208 

 

                                                      
102 Kwoka, J. (1998). “Herfindahl concentration with an import fringe and supply constraints.”  ss. 401-402  

103 Richards, D., Norman, G. & Pepall, L. (1999) “Industrial organization- Contemporaty theory and practice with economic applications” s. 251 

104 Ibid ss. 254-255 
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Herfindahl index antar ett värde mellan noll och ett, där värdet noll indikerar fullständig 

konkurrens och värdet ett visar en marknad bestående av endast ett företag. När index visar 

värdet 0.2 och uppåt är marknaden koncentrerad och konkurrensen låg och varje aktör har 

därmed en högre maktgrad och ett stort inflytande på utbud och pris på marknaden.
105

 Normalt 

innebär ett fåtal aktörer på marknaden högre priser på varan. David Besanko, David Dranove, 

Mark Shanley och Scott Schaefer menar däremot att det finns oligopolistiska marknader där 

priset inte endast påverkas av antalet aktörer, utan även externa omständigheter som exempelvis 

inträdeshinder på den specifika marknaden måste tas i beaktning
106

 

3.5 Processeffektivisering 

Effektivitet har i närmare tre decennier utgjort en nyckelroll i organisationers spelregler.
107

 

Chefer och arbetsledare har genom erfarenhet upptäckt att den processorienterade 

organisationsstrukturen är en företeelse som påvisats vara både tids- och kostnadseffektiv då den 

effektiviserar arbetsprocessen.
108

 Till skillnad från den typiska hierarkiska och funktionsindelade 

organisationen som påvisats leda till ineffektiv produktion då arbetsprocessen är bristfälligt 

organiserad
109

 med separata avdelningar, otydliga ansvarsområden och otillfredsställande 

helhetssyn, är den processorienterade organisationsstrukturen uppdelad i små enheter som enkelt 

kan hanteras.
110

 Processen står då som utgångspunkt, vilket gör hela organisationsformen mer 

effektiv.
111

 Med process menas ett upprepat nätverk av sammanlänkade aktiviteter
112

 där 

samarbete och integration mellan delaktiga medarbetare anses mest central för att uppnå bättre 

resursutnyttjande.
113

 I stora drag kan processens steg förklaras som att information och resurser 

används för att bearbeta ett objekt till ett annat i de olika stegen. Ett färdigbearbetat ”objekt-in” 

förs in i ett moment i processen där det med resurser och information bearbetas för att sedan 

skickas vidare som ”objekt-ut” in till nästa steg i processen. När alla steg i processen är klara är 

objektet färdigställd i form av en tjänst eller vara.
114
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113 Edwards, P., Peters, M. & Sharman, G. (2001). “The effectiveness of information system in supporting the extended supply chain.”  ss.1-2 

114 Ljungberg, A. &  Larsson, E. (2010).  ”processbaserad  verksamhetsutveckling.” s. 44 
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Figur 3. Processöversikt av färdigställandet av ett objekt till en tjänst/vara. Källa: Egen 

 

För att processeffektivisering ska vara möjligt, måste en processanalys göras där processens 

viktigaste egenskaper såsom syfte, utseende och innehåll belyses. På så sätt kan mindre effektiva 

steg identifieras och kartläggas för att sedan förbättras eller tas bort.
115

 När detta utförts görs en 

ledtidsanalys för att närmare granska tidsåtgång för varje enskilt steg i processen. Då kostnader 

genereras av olika aktiviteter och moment i processen kan en sådan analys resultera i 

tidsreduceringar och därmed stora kostnadsbesparingar.
116

 Ofta leder brist på kvalitet och 

försening i ett steg till förseningar genom hela processen. Genom en ledtidsanalys kan en 

helhetsbild av tidsåtgången erhållas och synliggöra kostnaderna som uppstår på grund av 

processens kvalitetsbrister.
117

 Kvalitetsbristkostnader är merkostnader som påverkar slutpriset av 

den framtagna tjänsten eller varan och de kan exempelvis uppkomma på grund av bristfällig 

kompetens, dålig kommunikation, överflödigt arbete, förseningar i arbetsprocessen samt 

effektivitetsbrist.
118

 

3.6 Syntesmodell  

I det första teoriområdet som behandlar olika marknadssystem ingår bland annat Smiths teori
119

 

som grundar sig på att marknaden klarar sig bäst när den är oreglerad och utan statliga 

inblandningar. Teorin utgör en god grund för att på ett okomplicerat sätt förstå vad en fri 

                                                      
115 Edwards, P., Peters, M. & Sharman, G. (2001). “The effectiveness of information system in supporting the extended supply chain.”  ss.1-2 

116 Porter, M. E. (2008). “The five competitive forces that shape strategy”.  s. 61 
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118 Sörqvist, L. (2001). ”Kvalitetsbristkostnader- ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling” ss.70-75 

119 Copley, S., & Sutherland, K. (1995).  ”Adam Smith's Wealth of nations: new interdisciplinary essays.” s. 49 
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marknad där perfekt konkurrens råder innebär. Lindblom å andra sidan
120

 visar en mer 

moderniserad bild av verklighet där en viss statlig inblandning är nödvändig för en effektiv 

marknad och ökad välfärd. Då ingen av presenterade marknadsteorier tar hänsyn till de viktiga 

säregna aspekter som kan kopplas till byggbranschen kompletteras dessa med Porters 

femkraftsmodell.
121

 Denna teori har valts att användas i uppsatsen då dessa krafter tar externa 

aspekter i aktning som kan påverka marknaden, byggbranschen och företagets inre struktur. 

Vidare har författarna valt att endast behandla fyra av de totalt fem krafterna ur Porters modell. 

Kunder bortses ifrån då dessa för uppsatsens inte anses ha en avgörande roll då uppsatsens 

frågeställning inte är ställd ur ett kundperspektiv. Leverantörer, företag i branschen och substitut 

anses däremot av författarna vara aspekter som kan påverka konkurrensen och därmed besvara 

uppsatsens första delfråga. Leverantörer har makt i den mån att de kan påverka priset på 

slutprodukten, samtidigt som substitut och företag i branschen kan tvinga företag att hålla 

priserna på en rimlig nivå och begränsa tillväxtmöjligheterna för företaget. Vidare används 

Herfindahl index
122

 för fastställandet av vilken strukturtyp bostadsmarknaden tillhör.
123

  

 

Figur 4: Syntesmodell. Källa: Egen 

 

Det andra teoriområdet bearbetar processeffektivitet och betydelsen av den processorienterade 

organisationsstrukturen. Processeffektiviseringsteorin menar att organisationer med rätt 

                                                      
120 Lindblom, E. C. (2003). ” Marknad och samhälle”. ss. 9-13 

121 Porter, M. E. (2008). “The five competitive forces that shape strategy”.  s. 61 

122 Kwoka, J. (1998). “Herfindahl concentration with an import fringe and supply constraints.”  ss. 401-402 

123 Se bilaga 2 
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ledtidsstruktur både kan effektivisera sina processer och sänka sina kostnader,
124

 vilket bedöms 

relevant då uppsatsens andra delfråga kritiskt bearbetar planprocessen och 

marknadseffektiviteten. Teorin stärks med porters fjärde kraft nya aktörer för att fastställa om den 

nuvarande ledtidsprocessen utgör inträdesbarriärer för nya aktörer som vill träda in på 

marknaden. Med dessa teorier som utgångspunkt har författarna anlagt en praktiskt tillämpar 

grund för att besvara studiens forskningsfråga. 

3.7 Kritisk reflektion av presenterade teorier 

Presenterade teorier täcker inte uppsatsens forskningsfråga fullständigt då de inte initialt 

utformats för byggbranschen och nyproduktionsmarknaden. ”Den osynliga handen” är drygt 300 

år gammal och enligt många inaktuell i modern tid. Författarna ställer sig kritiska till Smiths teori 

gällande perfekt och fullständig konkurrens och resonerar kring om förhållandet överhuvudtaget 

existerar eller om begreppet i själva verket bara är en teoretisk konstruktion. Lindbloms 

marknadssyn förefaller enligt författarna vara mest brukbar på nutida marknadsförhållandet. 

Lindblom menar vidare att statliga ingripanden kan påverka marknaden negativ såvida inte lagar 

anpassas efter marknaden. Vad gäller Herfindahl index anser författarna att diagrammets 

marknadsintervaller perfekt konkurrens, oligopol och monopol kan anses för grova och generella 

då de inte tar hänsyn till individuella skillnader mellan marknader. Vidare ignorerar teorin 

marknadens externa omständigheter som visar marknadsmakten och som påverkar prissättning.
 

Exempelvis inträdeshinder och asymmetrin av kostnad och efterfrågan, vilket gör Herfindahl 

index oförlitlig.
125

 Porters femkraftsmodell beaktar externa effekter som kan påverka det enskilda 

företaget situation på marknaden. Man kan diskutera om dessa krafter är fulländade eller om 

marknaden skulle påverkats annorlunda ifall andra krafter hade valts till modellen. Teorin om 

processeffektivisering belyser vikten av effektivt samarbete mellan parterna i en organisation 

men beaktar inte att en process som utgör en effektiv funktion inom en marknad inte 

nödvändigtvis har samma effekt på en annan marknad.  
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18 

4. Empiri  

I detta kapitel behandlas för uppsatsen relevanta delar av genomförda intervjuer. För att 

underlätta för läsaren delas frågorna upp i tolv olika teman som först uppmärksammas ur 

byggherrarnas perspektiv och sedan kortfattat ur Stadsbyggnads- och Exploateringskontorets 

perspektiv. 

4.1 Rådande bostadsbrist  

- Vilka faktorer beror Stockholms bostadsbrist på, enligt informanterna? 

 

”Det får inte bli för mycket, inte bli för högt, man ska spara träd med mera. Ibland kan man 

känna att herregud det är stor bostadsbrist och vi ska bygga en storstad här liksom, då får man 

ju avvara lite grann på vissa utav naturvärden och man måste ta och bygga lite högre på vissa 

ställen och bredda lite på andra”.
126

 

 

Förutom den stora inflyttningen till Stockholm delar företagen samma uppfattning om att 

Stadsbyggnads- och Exploateringskontorets hantering av byggplanprocessen och dess detaljerade 

restriktioner resulterar i en lång planprocess som förhalar bostadsbyggandet. Företag D och F 

anser bestämmelserna i PBL och behandlingen av planprocessen vara huvudanledningen till att 

fler bostäder inte produceras och påstår sig mäkta med att dubblera sin nuvarande produktion om 

den statliga delen av processen förenklas. Företag B och G håller med företag D och F om att 

hanteringen av planprocessen orsakar fördröjningar i byggandet, men bedömer den inte som 

avgörande för det antal projekt som årligen tillfaller företagen. Landets politiska situation anses 

däremot utgöra en avgörande faktor till graden av nyproduktion enligt dessa två företag, som 

menar att det som idag byggs i Stockholm är projekt som vunnit laga kraft under förrförra 

mandatperioden när Socialdemokraterna regerade. Dessa hade enligt informanterna en mer 

konsekvent bostadspolitik än den nuvarande regeringen. Enligt några av fallföretagen utgör även 

reglerna beträffande det kommunala planmonopolet som ingår i PBL problem för företagen.  

 

Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret å andra sidan är eniga om att inflyttningen till 

Stockholm är den främsta anledningen till dagens bostadsbrist. Stadsbyggnadskontoret antyder 
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dock att den omdebatterade bostadsbristen är överdriven då folk upplever stor bostadsbrist på 

grund av ökad levnadsstandard.  

 

”Det är såklart en definitionsfråga vad som är bostadsbrist, men folk blir provocerade om man 

säger att det inte är någon brist med tanke på bostadsköerna och bostadspriserna. 

Singelhushållen ökar ständigt, folk vill ha större boyta med mera.”
127

 

4.2 Kommunalt planmonopol  

- Vad anses informanterna om det kommunala planmonopolet? 

 

Skilda åsikter finns bland fallföretagen angående den plananläggning av mark som sköts av 

kommunen. Företag B, C och E anser att utdelningen av mark sköts på ett betryggande sätt med 

kommunalt ägande och att planmonopol är det bästa alternativet då privat ägarskap endast 

resulterar i högre priser än dagens metod, där vinst för privatpersoner är målet. Företag A, D, F 

och G är å andra sidan emot det kommunala planmonopolet och menar att en ensam ägare sällan 

gynnar marknaden. Företag A och F menar vidare att planmonopolet tydligt leder till ökade 

markpriser. Samtliga företag är dock överens om att medelstora företag i ytterst liten grad 

påverkas mer av planmonopolet än de stora byggföretagen med större kapital då reglerna som 

gäller är densamma för företag i alla storlekar  

 

”Fler privata ägare skulle öka konkurrensen och därför kanske till och med sänka 

markpriset”.
128

  

 

Fallföretagen upplever dock inte att de behandlas mer orättvis än stora företag gällande 

planmonopolet, då utbudet av mark påverkar alla konkurrenter på lika sätt och inget företag har 

möjlighet att påverka resultatet. Företag A, D och G anser att planmonopolet bidrar till ökade 

kostnader för alla företag då kommunen tillåter sig själv att lägga in extrauppgifter i form av 

nybyggnation av en väg eller omplacering av en rondell på byggföretagens bekostnad när 

byggnationen påbörjats.  

 

”Fokus ligger endast i kommunens egna affärer”
129

 

                                                      
127Stadsbyggnadskontoret, Band 8, Min 20:15 

128 Företag F, Band 6, Min 22:45 

129 Företag G, Band 7. Min 17:46 
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Gällande mark anser både Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret att kommunalt 

planmonopol är det bästa sättet att lösa ägandet på. På det viset kan man se till att marken 

förvaltas på bästa möjliga sätt för invånarna. Exploateringskontoret menar att privata ägare endast 

vill främja sig själva och att fokus inte ligger på att förvalta marken för samhällets och 

medborgarnas bästa. Angående extrakostnader i form av rondell- och vägarbete går 

Exploateringskontoret emot företagen och menar att alla överenskommelser från början står i 

exploateringsavtalet och att inga tillägg görs utan godkännande från båda parterna. 

4.3 Markbrist och markpriser 

- Vad har informanterna för syn på markbrist och rådande markpriser? 

 

”Egentligen är det ingen markbrist, utan brist på mark som man är villig att exploatera på”.
130

 

 

Huruvida det är markbrist i Stockholm eller inte råder det delade meningar om bland 

fallföretagen. Företag C och E uttrycker tydligt att det råder markbrist konstant i Stockholm. 

Resterande företag menar istället att kartan över Stockholm är full av grönområden. Problemet 

anses enligt dessa vara det kommunala planmonopolet som råder, vilket ger kommunerna rätten 

att fördela ut marken i sin egen takt samt Exploateringskontorets försiktiga försäljningsförfarande 

av den befintliga marken. Samtliga företag är överens om att mer exploaterbar mark måste tas 

fram för att avhjälpa bostadsbristen i Stockholm men håller även med om att byggherrar generellt 

är kräsna och inte benägna att bygga varsomhelst.  

 

Sex av fallföretagen anser att markpriserna är extremt höga och skyller detta på 

Exploateringskontoret och dess försäljningssätt av mark. Företag E håller med om att 

markpriserna är höga men menar att det är befogat med tanke på bostadsmarknadens eskalerande 

priser. 

 

”Jag har full förståelse för att kommunerna precis som företagen vill göra en bra affär”.
131

 

 

Samtliga företag är ense om att markpriset ställer höga krav på egen finansiering och till viss grad 

lånemöjligheterna för verksamheten då stora summor pengar måste investeras innan 
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byggprocessen är realiserad. Företagen anser även att medelstora företag påverkas i större 

utsträckning än stora företag på grund av den kapitalsatsning som måste göras i förhand då 

tillgångarna för de medelstora företagen är mer begränsade. Samtliga fallföretag är dock överens 

om att de små företagen är de som påverkas mest av de höga markpriserna. Företag B, C, E, som 

tillhör de tre företagen med minst erfarenhet i branschen bland fallföretagen, menar att dessa 

förhandsinvesteringar påverkar företag i etableringsfas svårt då företaget de första 

verksamhetsåren har stora kostnader och knappa intäkter.  

 

”Första åren är det bara pengar som rullar ut från företaget och man vet aldrig riktigt när 

företaget kommer börja generera vinst”.
132

 

 

Vad gäller den uppfattade bristen på mark är Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret 

övertygade om att markbrist inte råder än på ett tag. Angående priset på mark är 

Exploateringskontoret medveten om vad byggföretagen anser om de höga priserna, men menar 

att då bostäder säljs på en befintlig marknad som avgör priset skulle billigare mark inte resultera i 

billigare bostäder utan skulle endast innebära större vinst till byggherrarna.  

 

”Även om vi ger bort marken så kommer byggföretagen sälja på en befintlig marknad. Så om vi 

säger att om ni får köpa marken billigare, så vill vi att ni säljer billigare. Aldrig i helvete, hur ska 

vi kunna kontrollera det? Om vi börjar kasta mark efter byggföretagen så skulle de göra bra 

vinster, men bostadskonsumenten skulle fortfarande betala samma priser och det är inte vad 

skattebetalarna vill att vi gör.”
133

 

 

Stadsbyggnadskontoret påpekar nyproduktionens höga priser men menar att priset på mark inte är 

avgörande för slutpriset på varan. Att befolkningen i Stockholm drastiskt ökar gör att 

byggherrarna kan höja sina priser hur de behagar. Stadsbyggnadskontoret ifrågasätter även 

byggkostnaderna som enligt dem på senare år ökat markant, nästintill fördubblats, vilket varken 

matchar landets inflation eller BNP. 

 

”Vi får ju aldrig riktigt klara besked från byggherrar hur mycket det egentligen kostar att bygga. 

Det har ju alltid varit korruption i byggbranschen eller vad det nu är. Samtidigt så är 
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bostadrättspriserna i Stockholm höga nu och folk är uppenbarligen beredda att betala mycket för 

sitt boende, så byggherrarna har ju inte så mycket press att bygga billigt.”
134

 

4.4 Mark  

- Hur får byggföretagen tillgång till marken de bygger på? 

 

Det finns två sätt för byggföretagen att köpa mark av kommunen på. Det ena sättet är genom 

markanvisningstävlingar som anordnas av kommunen där alla intresserade företag, utan att se 

varandras bud, deltar och lägger ett anbud där högstbjudande vinner. Det andra sättet är genom 

direktanvisningar där företagen själva letar efter lämplig mark och sedan presenterar sin idé för 

kommunen. Problemet enligt företagen är att det sällan finns exploaterbar mark som flera andra 

företag inte också upptäckt och vill ha. 

 

”Det är en jakt då mot alla andra bolag att försöka hitta rätt produkt i rätt tid och rätt plats”.
135

 

 

Kommunens tillvägagångssätt gällande anbud och anvisningar kritiseras av fallföretagen. Dessa 

menar att när kommunen genom anbud fått ett pris av en byggherre som sedan efter uträknade 

kalkyler drar sig ur på grund av exempelvis kapitalbrist, anvisar kommunen marken vidare 

genom en ny tävling för samma pris till de intresserade byggföretagen. Detta leder endast till att 

markpriset stiger ännu mera och kan sluta orimligt högt enligt företagen. Kommunen påstår sig 

sälja marken dyrt för invånarnas bästa för att på så sätt förvalta stadens tillgångar på bästa sätt. 

Något som samtliga fallföretag, utom företag C, förhåller sig skeptiska till då de menar att 

slutkunden är den som i slutändan drabbas mest i form av en högre kostnad.  

 

”Prishetsen och markpriserna i Stockholm och dess kommuner håller på att skena iväg alldeles 

för mycket, det gör att kunderna får betala väldigt mycket för bostaden i efterhand”.
136

 

 

Det finns även ett tredje sätt att köpa mark, vilket är då ett företag köper från en privat markägare 

utan kommunal inblandning. Fallföretagen menar att endast en minimal andel av mark ägs av 

privatpersoner, varför dessa köp sällan sker.  
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4.5 Mark till medelstora företag 

- Är det svårt för medelstora byggföretag att få tillgång till mark, enligt informanterna? 

 

”Just nu är direktanvisningarna färre än vad de någonsin har varit skulle jag vilja påstå för det 

har varit mest markanvisningstävlingar, vilket jag inte är någon förespråkare av egentligen”.
137

 

 

Enligt Stadsbyggnadskontoret är grundidén med direktanvisning att kommunerna på ett rättvist 

sätt ska portionera ut marken till stora medelstora och små byggföretag. Företag E och G tycker 

att detta fortfarande stämmer medan resterande företag menar att ambitionen att bredda 

markanvisningarna mer och mer dalat och att målet har övergått till att sälja marken för ett så 

högt pris som möjligt. Fallföretagen samtycker att små företag i denna situation har det svårare än 

medelstora företag då dessa har betydligt mindre kapital att röra sig med. Företagen anser att 

priset inte borde vara den enda avgörande faktorn, utan att en viktning av pris och utformning 

borde göras för att ge flera byggherrar chansen att konkurrera om marken.  

 

”Ambitionen hos Stadsbyggnadskontoret är kanske fortfarande att fördela ut till många olika och 

att få in fler byggare och arkitekter. Men Exploateringskontoret är endast prisinriktat.”
138

 

 

Merparten fallföretag tycker generellt att myndighetskontakten är mödosam och att större 

byggföretag har stora fördelar tack vare sin storlek och sitt kontaktnät. Fyra av företagen menar 

att kommunen uppskattningsvis i nio fall av tio nekar företaget projektet vid direktanvisningar. 

Företag A går emot dessa och menar att under företagets fem verksamma år har ungefär femtio 

procent av projekten gått igenom. Företaget håller däremot med de övriga fallföretagen om risken 

i form av eget nedlagt arbete och dyra arvoden då man efter en väl uträttad detaljplan inte får 

projektet.  

 

”Det kan då ha gått tre år och man har lagt ner ett par miljoner i projekteringskostnad som man 

då blir rökt på”.
139

 

 

Gällande markutdelning anser sig Stadsbyggnadskontoret försöka portionera ut markanvisningar 

rättvist och varken Stadsbyggnads- eller Exploateringskontoret betraktar medelstora företag som 
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missgynnade då samma villkor gäller för alla företag i en markanvisningstävling. Vad gäller 

markanvisningstävlingar och direktanvisningar motsäger Exploateringskontoret byggherrarna och 

menar att endast en fjärdedel av marken realiseras genom markanvisningstävlingar, resterande 

försäljning sker genom direktanvisningar där företagen tillsammans med kommunen förhandlar 

om priset. 

4.6 Långa ledtider  

- Anser informanterna den långa ledtiden vara befogad?  

 

”...de långa ledtiderna är ett stort problem. Vi vill gärna bygga mer men problemet för oss är 

mer om det faller ut för många projekt samtidigt eller att det faller ut för lite samtidigt. Det blir 

svårt för oss att bedöma och svårt att resursplanera vår tid, det är vårt problem. Det tar 

verkligen onödigt lång tid”.
140

 

 

Samtliga företag är överens om problematiken som beskrivs i ovanstående citat. För ett 

medelstort företag, som till skillnad från ett stort företag inte har många projekt i sin portfölj, är 

den långa ledtiden emellanåt avgörande för verksamhetens fortsatta existens och framgång. 

Ledtiden gör det nästintill omöjligt för företagen att planera så lite som ett år framåt i tiden. 

Företag F menar att vissa av deras projekt som inneburit byggandet av fyrtio till femtio nya 

lägenheter tagit upp till tolv år från planeringsstart till inflyttning. Samtidigt som företaget visar 

förståelse för ledtiden då bostadsbygge är en tidskrävande process menar informanten att tolv år 

inte är befogat för projekt av den storleken. Företag G berättar att ett projekt för dem i genomsnitt 

tar sju år att genomföra. Förutom själva byggnationen som tar ett och ett halvt år spenderas 

resterande fem och ett halvt år åt att erhålla en handledare från kommunen, få markanvisning, ha 

samrådsmöte
141

 för sakägare och andra intressenter samt väntetid däremellan. De två sista åren i 

planarbetet tas endast upp av olika överklaganden. Företagen förklarar att det sällan går att ta 

fram en detaljplan och starta ett projekt i en och samma marknad. Detta förklaras med att 

politiska mål hinner ändras, viktiga personer för projektet kan avgå och konjunkturen riskerar att 

svänga från det att idén om byggnation startas till att produkten är färdigställd. Allt som planerats 

måste då omarbetas eller startas om från början. Företag B, C och E menar att nyetablerade 

företag får det svårt då osäkerheten under de första åren kan sätta företaget i en kritisk situation. 
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”Vissa undantag i processen kan kanske göras för nyetablerade företag, för att ge dem en 

möjlighet skapa en plats på marknaden.”
142

 

 

Exploateringskontoret håller med företagen om att planprocessen är tidskrävande men ser heller 

ingen lösning på vilken del av processen som ska avskaffas. 

 

”Vad händer om man hoppar över en utredning? Och vilken utredning ska man då skippa?”
143

  

 

Att ett projekt stannar upp på grund av de olika instanserna i processen märks tydligt, men 

Exploateringskontoret menar att man hellre ser till att personalen som idag finns tillgänglig 

jobbar hundraprocentigt än att ta in fler anställda som emellanåt inte är fullt sysselsatta. Vidare 

menar de att ansvaret för processens längd inte ligger hos dem då de endast följer lagar och 

politikernas bestämmelser. Stadsbyggnadskontoret anser däremot att byggföretagen själva 

ansvarar för många av fördröjningarna i processen, då de ofta lägger in extra element såsom en 

extravåning i detaljplanen, så att byggnation och detaljplan till slut inte stämmer överens. Delar 

av processen måste då göras om, vilket drar ut på tiden.  

4.7 Fördröjningar i processen 

-Vilka faktorer i planprocessen tar enligt informanterna längst tid? 

4.7.1 Sakägarna och andra intressenter 

En uppenbar anledning till försening av arbetet enligt alla företagen är den demokratiska 

processen som varje projekt måste genomgå, således sakägarnas och andra intressenters 

tyckande.  

 

”Visst är det viktigt att ha respekt för processens alla inblandade, intresseorganisationer, 

grannar och närboende, men jag tycker inte att det borde vara lika enkelt att klaga i alla 

situationer. Jag tycker istället att den demokratiska processen är väldigt odemokratiskt. För att 

när man kan bygga hundra nya bostäder och behovet är jättestort av bostäder, ska då en enstaka 

granne kunna förhala projektet i ett par år till? Det är väl fruktansvärt odemokratiskt 

egentligen”.
144
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Företagen menar att det sällan är sakliga skäl som överklagas och att överklagandena sällan 

vinner laga kraft. Men tas ett utlåtande upp på ett samråd, måste detta prövas in i minsta detalj.  

 

 ”Utlåtandet kan baseras på; jag vill inte att ni ska bygga ett konstigt hus, jag vill inte att det ska 

se ut sådär, jag mister en del av min utsikt”.
145

  

 

Samtliga företag är överens om att det oftast från sakägarnas sida handlar om en 

förhalningsprocess, medan företag B och E menar att sakägarna inte är rättshaverister. De anser 

att det mer handlar om okunskap om vad följden av överklaganden egentligen leder till. 

 

Vad gäller den demokratiska aspekten förklarar Exploateringskontoret att de är regler som, på 

gott och ont, måste följas. Enligt Stadsbyggnadskontoret är sakägarens talan viktig, men de kan 

däremot hålla med företagen om att merparten sakägare överklagar i syfte att förhala processen, 

vilket de oftast lyckas med. 

4.7.2 ”Onödiga” detaljer  

Alla företagen upplever att klimatet på Stadsbyggnadskontoret förändrats de senaste åren och 

anser att det under handläggningstiden läggs ner tid på fel detaljer. 

 

”Ett stort projekt kan falla på grund av en ek. Här är det ju Stadsbyggnadskontoret som ska ta på 

sig hatten och se helheten och säga att här måste vi faktiskt bevara grönskan, men här kan vi 

bygga och det får bli på bekostnad utav någonting, för det är det alltid. Man kan inte utgå från 

nollalternativet för då händer ingenting”.
146

 

 

Stadsbyggnadskontoret menar att inga detaljer är ”onödiga”, men förstår att företagen för egen 

del kan uppfatta vissa detaljer som mindre viktiga än andra. Allt som utreds görs av ett syfte och 

berör någon eller något. 

4.7.3 Handikappanpassning  

Handikappanpassning är ett krav som ställs på all nyproduktion. Kravet gör det inte förmånligt att 

bygga mindre ungdomslägenheter då det skulle innebära att större delen av lägenheten utgörs av 

ett stort badrum och det ställer, enligt företagen, till svårigheter i utformningen av nya bostäder. 
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”När det gäller handikappanpassning är det ju nästan som att svära i kyrkan”.
147

 

 

Företag A, C och D föreslår att en viss procent av nyproduktionen bör vara handikappanpassat 

eller att en mindre ombyggnation istället genomförs när så krävs. Företag B däremot tycker att 

denna regel är bra då alla människor, oavsett handikapp, ska ha rätt att bo och besöka vilken 

lägenhet de vill. 

 

Gällande handikappanpassning är både Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret ense om att 

det gått lite väl långt och håller med företag A, C och G om att ombyggnation i efterhand är ett 

bra alternativ. 

4.7.4 Parkeringsnorm 

Ett annat problem är parkeringsnormen som i Stockholm ligger mellan 0,7 eller 1,0, vilket i 

princip betyder att varje nybyggd lägenhet enligt lag ska ha en parkering. Enligt byggföretagen 

kan parkeringsnormen på grund av kostnadsskäl och utrymme, ofta avgöra hur många lägenheter 

som byggs. 

 

”Men har man då en parkeringsnorm som säger 1,0 per lägenhet, även små lägenheter, så faller 

ju dessa och många andra projekt. Och det är ju idiotiskt”.
148

 

 

Parkeringsnormen anses även enligt Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret vara överdrivet, 

men de menar att det är regler som måste följas. 

4.8 Lång planprocess och ökade kostnader 

- Hur avgörande är kostnadsökningarna som stiger parallellt med ledtiden, enligt informanterna? 

 

Alla företag håller med om att kostnaderna ökar parallellt med planprocessen då företagen under 

processtiden betalar ut lön till egen personal, utomstående arkitekter och även inblandade på 

Stadsbyggnadskontoret. Samtliga företag är eniga om att kostnadsökningar på grund av den långa 

processen inte går obemärkt förbi, men att kostnadsökningar påverkar nyetablerade och små 

företag betydligt mer än medelstora företag. 
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”Men det är nog svårare för små företag. Har man inte en rejäl kassa så kan man gå i konkurs 

om någonting går fel”.
149

  

Angående kostnadsökningar tror varken Stadsbyggnads- eller Exploateringskontoret att 

medelstora företag påverkas mer av en osäker planprocess än de större aktörerna, men håller 

däremot med om att små företag med mindre kapital har det mer problematiskt med 

tidsdifferenserna som uppstår i planprocessen. 

4.9 Byggherrarna håller på mark 

- Stadsbyggnadskontoret talade under intervjun om att de långa ledtiderna och svårigheterna med 

att få bygglov inte är fullt så allvarliga som företagen beskriver det. De antydde att byggföretagen 

strategiskt sitter på marken i flera år för att skapa efterfrågan, för att därmed få möjligheten att ta 

ut högre priser. Vad anser byggherrarna själva? 

 

”Det bilden känner jag inte alls igen och jag tycker precis tvärtom. Under tiden jag har jobbat 

har jag aldrig hört eller sett att man strategiskt har legat på mark och inte utvecklat den för att 

hålla uppe efterfrågan. Vi har inte en byggrätt som vi inte börjar, vi startar allt vi har, 

rubbet”.
150

 

 

Inget av företagen håller med Stadsbyggnadskontorets uttalande och menar att tanken att jobba 

med sådana avsikter inte existerar. Företagen C, F och G poängterar att byggföretagen inte har 

någon möjlighet att influera priserna alls eftersom den nyproduktionsmarknaden endast utgör 

någon procent av bostadsmarknaden. Då den resterande delen av bostadsmarknaden består av den 

begagnade marknaden kan dessa få procent omöjligt påverka marknaden. Oavsett om företagen 

slutar bygga eller bygger dubbelt så mycket, så påverkas inte bostadspriserna. Det som däremot 

avgör priset av en nybyggd lägenhet är priserna på den begagnade marknaden, som enligt 

företagen utgör den största konkurrensen och substitutet för nyproducerade bostäder. Dessa 

menar att de alltid utgår från den begagnade marknaden vid prissättning, annars får de inget sålt. 

 

Samtliga företag förklarar däremot att det finns vissa speciella omständigheter, såsom vid en 

finanskris, då man strategiskt väntar med att bygga.  
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”I en finanskris så är kunderna inte villiga att betala det pris vi vill ha, men våra leverantörer 

vill ju ha lika mycket betalt och då avvaktar vi”.
151

 

 

Som ovan nämnts anser Stadsbyggnadskontoret att många markområden med färdiga detaljplaner 

finns, men att företagen taktiskt inte påbörjar byggandet för att hålla uppe efterfrågan. 

 

”Det är klart bolagen inte kan bygga allt på en gång då de måste smida det lite för att inte 

förstöra marknaden, de vill ju naturligtvis ha bra betalt.”.
152

 

 

Exploateringskontoret håller inte med Stadsbyggnadskontoret och samtycker med byggföretagen 

om att strategiskt tänkande behövs under kristider för att inte sätta bolaget i konkurs.  

4.10 Oligopol, bristfällig konkurrens och stigande priser 

- Byggbranschen beskrivs ofta som en oligopolmarknad med höga bostadspriser där de största 

aktörerna upplevs att uppta en betydande del av marknadsandelarna. Vad anser informanterna om 

konkurrensen och priserna? 

 

”Konkurrensen ökar och det är positivt för marknaden och med tanke på att det är en del som 

kommer in, så har ju det egentligen inte haft någon prispressareffekt. Snarare tvärtom kan jag 

tycka. Det är så många utifrån som kommer in och vill göra sig en hacka på 

Stockholmsmarknaden och är beredd att betala vad som helst så det har istället fått en 

prishöjareffekt, vilket är negativt”.
153

 

 

Inget av företagen upplever konkurrensen som bristfällig trots att de stora aktörerna står för över 

sjuttiofem procent av nyproduktionen i Sverige. Företag C, D och F upplever till och med 

konkurrensen som mycket god. Marknaden går heller inte, enligt dem, att likna vid en 

oligopolmarknad då medelstora och stora företag inte nödvändigtvis konkurrerar om samma typ 

och storlek av projekt. Informanterna menar att de stora företagen är medelstora företags främsta 

konkurrenter, då båda dessa är projektutvecklare,
154

 men att stora och medelstora företag tar sig 

an projekt beroende på sin egen storlek. Målet för medelstora företag ligger normalt mellan 

femtio till hundrafemtio lägenheter per år medan ett projekt för ett stort företag kan innebära 
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fyrahundra lägenheter. Enligt företagen beror de höga slutpriserna på helt andra faktorer än 

konkurrens. Exploateringskontorets pristävlingar om marken anses vara en viktig faktor. En 

annan huvudanledning till höga bostadspriser är att byggkostnaderna och slutpriset också 

påverkas av leverantörerna beroende på landets aktuella konjunktur. 

 

”Det är ju ett av byggbranschens stora problem, att i lågkonjunktur kan vi bygga skitbilligt för 

alla pressar sig och i högkonjunktur så höjer sig alla för de vill tjäna igen vad de förlorat i 

lågkonjunkturen och så går det såhär. Så blir det billigt att bygga, sen är det för dyrt att bygga, 

billigt, dyrt...”.
155

 

 

Företagen påpekar dock att nyproduktionspriset följer den begagnade marknaden, vilket inte ger 

företagen möjligheten att sätta ett alltför högt pris. 

 

Varken Exploaterings- eller Stadsbyggnadskontoret uppfattar konkurrensen inom byggbranschen 

som dålig. Detta då det både finns gott om projekt och företag att fördela projekten emellan. Stora 

och medelstora företag anses inte heller enligt Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret 

konkurrera om riktigt samma sorters projekt. 

4.11 Innovation och kvalitet 

- Bostadsmarknaden i Stockholm beskrivs som stagnerad och farhågor kring att byggherrar 

bygger sämre kvalitet för egen vinning cirkulerar. Vad anser informanterna? 

 

”För ett medelstort företag är det svårt att vara drivande i innovativa frågor och lösningar då 

det är kostsamt att vara innovativ”.
156

 

 

Förutom att innovation är kostnadskrävande har moderna hus enligt företag C vid flertal tillfällen 

visat sig vara otillfredsställande gällande funktion och företagen har av kunderna i efterhand 

krävts på höga reparationskostnader. Andra avgörande anledningar till att branschen tenderar att 

bli enformig är det kommunala planmonopolet och markprissättningen. Företag F menar att 

planmonopolet är avgörande i och med att kommunerna helt och hållet bestämmer hur företagen 

får bygga. Det höga markpriset gör, enligt företag D, att byggherrarna i sin tur ibland måste skala 

av sina produkter, vilket i slutändan resulterar i sämre slutprodukt för kunden.  
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”På Exploateringskontoret är det priset som är avgörande och ur ett rent ekonomiskt perspektiv 

kanske det är bra att försöka pressa ut så mycket pengar som möjligt. Men det är inte så säkert 

att det långsiktiga resultatet blir så bra”.
157

 

 

Angående innovation förklarar Exploateringskontoret att kommunerna enligt politikernas direktiv 

bestämmer vad som ska byggas och håller med om att innovationen till viss del blir lidande.  

 

”…bygga på höjden och prioritera utformning högre, ja visst. Men vad jag tycker spelar ingen 

som helst roll, prata med politikerna”.
158

 

 

Exploateringskontoret menar vidare att deras uppgift därmed inte är att bedöma vilken byggnad 

som är vackrast, utan att främst förvalta stadens och folkets tillgångar på bästa sätt. Detta gör 

priset och inte utformningen till den avgörande faktorn.   

 

”Företagen får fundera och göra sina egna kalkyler innan de lämnar sina anbud. Och vi gör inte 

det här till en skönhetstävling, utan det här är en ren pristävling. Den som ger högst anbud får 

teckna ett markanvisningsavtal”.
159

  

4.12 Framtiden 

- Bostadsbristen visar sig vara ett faktum, men hur ser informanterna på framtiden?  

 

Fallföretagen har en pessimistisk syn på framtiden. Samtliga företag tror att bostadsefterfrågan på 

Stockholmsmarknaden kommer vara fortsatt hög. Fyra av företagen är ense om att en viktning av 

pris kontra gestaltning bör ske i framtiden för bättre kvalitet och för att stilla prishetsen. Fem av 

fallföretagen tror inte att kommunerna under kommande år kommer ta sitt ansvar med att 

frambringa tillräckligt mycket planlagd mark. Företag D och F menar däremot att kommunerna 

inte bara kan planlägga mark för nya bostäder, utan skola, sjukhus och andra offentliga 

inrättningar är sådant som måste planeras in också. 

 

Angående framtiden tror både Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret att bostadsbristen 

kommer att bestå och förmodligen öka i framtiden. Exploateringskontoret menar att byggherrarna 
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inte endast kan utgå från sina egna perspektiv och vilja bygga mer. Man måste ha helheten i 

åtanke, tänka långsiktigt och ta allt stegvis när man bygger upp en stad.  

 

”Med fler bostäder kommer det mer folk, som behöver sjukvård, dagis, skola, nya vägar...”.
160
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5. Analys 

I detta kapitel återknyts sammanställningen av resultatet från empirin med den teoretiska 

referensram och uppsatsens två delar angående byggbranschens marknadsstruktur och 

planprocessens effektivitet analyseras. 

 

5.1 Analys 

Stockholm är en storstad med uppseendeväckande befolkningsökning och att stadens 

nyproduktion inte följer den utvecklingen verifieras av såväl fallföretagen som av 

Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret. Fallföretagen anser att lagen som innefattar 

byggplanprocessen i PBL är en bromskloss för önskvärd omfattning av nyproduktion av bostäder, 

vilket i enlighet med Lindbloms ideologi tyder på att lagar inte alltid anpassas till den specifika 

marknadens effektivitet och är i vissa fall så bristfälliga att de bör omarbetas.
161

 Studiens empiri 

visar att antalet projekt per år och det enskilda företagets kapital är starkt relaterade till 

planprocessens längd då medelstora företag har mindre investeringsmöjligheter i projekt, då dessa 

ger intäkter först många år senare. Företaget blir därmed mer beroende av varje enskilt projekt.  

 

Företag B, C och E som tillhör företagen med minst erfarenhet inom branschen betonar ett 

missnöje kring processens detaljerade omfattning. De menar att planprocessen och marknadens 

kapitalkrävande natur både försvårar nyetableringar och för nyetablerade företag och gör 

planeringen av verksamhetens första år nästintill omöjlig. Detta kopplas till Porters kraft nya 

aktörer
162

 där byggplanprocessen utgör etableringshinder som minskar graden av hot från 

potentiella nya aktörer på marknaden. Likt Lindblom menar ovan nämnda företag att vissa 

avvikelser borde göras för nya aktörer
163

 i processen för att underlätta för nya befintliga aktörer, 

men också för att möjliggöra nyetableringar på marknaden.  

 

Ur ett finansiellt perspektiv anser sig fallföretagen missgynnas något mer än stora aktörer av 

gällande PBLs bestämmelser om det kommunala planmonopolet. Planmonopolet bidrar bland 

annat till att priset på mark ökar med kommunen som ensam ägare och informant A, D, F och G 

anser att flera privata ägare både ökar konkurrensen och sänker priserna på bostadsmarknaden. I 
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enlighet med Herfindahl index kan en ensam ägare på marknaden bestämma priset och välja var, 

när och hur produkten ska fördelas,
164

 något företagen menar att kommunen i detta fall kan göra. 

Likt Porters kraft om att statens regler utgör hinder för nya aktörer,
165

 försvåras situationen för 

nya mindre kapitalstarka företag. I och med planmonopolet menar fallföretagen vidare att 

kommunen enbart fokuserar på egna affärer och utnyttjar företagen till att utföra kommunala 

arbeten under byggnadstiden, något som Exploateringskontoret nekar till. Företag B, C och E 

motsäger sig, likt Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret, övriga företags åsikt om rådande 

planmonopol och anser att kommunalägd mark är det mest lönsamma alternativet då många 

privata ägare skulle äga mark i vinstsyfte. Vid vissa marknader måste hanteringen av varan ske 

via offentliga instanser för att vara ekonomiskt effektiva för invånarna, vilket överensstämmer 

med Perssons åsikt och den reglerade marknaden.
166

  

 

Exploateringskontorets förfaringssätt vid markförsäljning visar sig vara kritiserad då försäljning 

via markanvisningstävlingar resulterar i extremt höga priser som i slutstadiet missgynnar kunden. 

Exploateringskontoret anser emellertid att försäljningsförfarande respektive pris på mark inte har 

någon betydelse för slutkunden och att lägre markpriser enbart innebär större vinst för 

byggföretagen då de säljer på en befintlig marknad. Företagen anser vidare att ambitionen hos 

Stadsbyggnadskontoret tidigare varit att fördela marken rättvist på olika byggherrar, något som 

rådande förfaringssätt omöjliggör. Detta kan i enlighet med Porters teori utgöra etableringshinder 

för nya aktörer att beträda marknaden.
167

 Att situationen hämmar möjligheten för nyetableringar 

ter sig tämligen klart, men det som framkommer av empirin motsäger det att markpriserna 

sjunker vid hög konkurrens. På bostadsmarknaden ökar priserna snarare med konkurrens då fler 

företag är med och konkurrerar om framtagen mark. Företag D, som har längst erfarenhet bland 

fallföretagen, menar att fler aktörer på marknaden leder till dyrare priser då nya och ivriga aktörer 

gör allt för att få träda in på den eftertraktade Stockholmsmarknaden. Detta går emot Porter om 

att konkurrens skapar marknadsmässiga priser.
168

 Stadsbyggnadskontoret beskyller företagen för 

de nyproducerade bostädernas prisuppgång och menar att företagens produktionskostnad ökat 

oproportionerligt i förhållande till landets inflation och BNP. Fallföretagen förklarar 

prisuppgången genom externa och okontrollerbara faktorer, bland annat på leverantörerna och 

landets rådande ekonomiska situation. Som resultat av landets ekonomiska situation sänker 
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leverantörer priset på material vid lågkonjunktur men höjer priserna vid högkonjunktur, vilket 

påverkar produktionskostnaden på bostäder markant och styrks av Porters kraft att leverantörer 

med sin position kan utöva förhandlingsmakt.
169

 Vidare kan det konstateras att företagen inte är 

fria att sätta det pris de önskar på sina färdiga produkter. Den begagnade marknaden anses vara 

fallföretagens främsta konkurrent och nyproduktionsmarknadens största och egentligen enda 

substitut då den råder närmare hundra procent av marknaden. I enlighet med Porter sätter ofta 

substitutet ett pristak på marknaden,
170

 något som är synnerligen tydligt på bostadsmarknaden.  

 

Vid uträkningen av byggbranschens marknadsstruktur visar Herfindahl index ett värde på 

0.202.
171

 Indexet antyder därmed inte helt oväntat att byggbranschen påvisar tendenser till en 

oligopolistisk marknad. I enlighet med denna marknadsstruktur besitter ett fåtal stora aktörer i 

sådana marknadssituationer väsentliga marknadsandelar, som i överensstämmelse med teorin om 

en marknad med ofullständig konkurrens betyder att utbud och prissättning frångår efterfrågan 

och jämviktspunkten.
172

 Enligt uträkningen innehar de tre största byggföretagen drygt 75 

procent
173

 av marknaden, men trots det indikerade förhållandet upplever inte fallföretagen att 

konkurrensen på marknaden är bristfällig. Konkurrensen betraktas snarare som god, Herfindahl 

index och dess teori om att stora aktörer på grund av sin position har inflytande på utformning 

och prisnivå
174

 kan därmed avvisas på bostadsmarknaden. Höga priser på marknaden kan i 

enlighet med Besanko, Dranove, shanley och Schaefer bero på andra externa faktorer än påvisad 

oligopol.
175

 

 

Enligt fallförtagen måste följaktligen en bearbetning av PBL gällande planprocessen göras för ett 

mer effektivt bostadsbyggande då lagar och regler enligt dem inte är anpassade för en växande 

storstad som Stockholm. Det faktum att det historiskt gjorts flertalet försök till förbättringar av 

PBL i effektivitetssyfte indikerar enlig fallföretagen att lagen är otillfredsställande. Enligt teorin 

om processeffektivisering ska ett processinriktat tänkande och arbetssätt, med tidsramar inför 

varje instans, aktivera anställda att arbeta snabbare mot uppsatta mål.
176

 En lång och komplicerad 

planprocess avspeglar sig i graden av nyproduktionen och kan enligt Lindblom jämföras med den 

långsamma funktionsindelade organisationen där helhetssynen är bristfällig och långa perioder 

                                                      
169 Ibid. s. 82 

170 Werin, L. (1979). ”Ekonomi och rättssystem.” s. 67 

171 Se bilaga 2 
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mellan det ena ansvarsområdet till det andra är vanligt.
177

 Det empiriska underlaget kopplar 

planprocessen till långa och utdragna projekt som kan ta upp till 12 år att färdigställa, vilket 

enligt företag B, D och F påverkar bostadsmarknadens effektivitet och nyproduktionens 

omfattning i stadens samt fördröjer företagens tillväxtmöjligheter.  

 

Anledningar till att ledtidsprocessen drar ut på tiden anses vara de detaljer som 

Exploateringskontoret ska ta i beaktning under processens gång. Att nyproduktionsprojekt i dessa 

tider av bostadsbrist kan falla på grund av en ek, en hundraprocentig handikappanpassning eller 

en parkeringsnorm på 1,0 anser fallföretagen hämma och utgöra problem för 

nyproduktionsmarknaden. Bevaring av grönområden och sakägarnas tycke är viktigt men inom 

bostadsmarknaden har den demokratiska processen enligt fallföretagen en negativ effekt då de 

menar att det till syvende och sist är invånarna själva som drabbas av höga bostadspriser. Enligt 

teorin om processeffektivisering är brist på en översiktsplan av ledtidsanalysen en anledning till 

att ineffektiva steg i processen inte upptäcks.
178

 Alla detaljer i planprocessen drar ut på tiden och 

bidrar, enligt företagen, till ineffektivitet på bostadsmarknaden. Detta stöds även av studiens 

processeffektiviseringsteori. Samtidigt som Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret måste ha 

ett ”storstadstänk” måste det tas i åtanke att kommunerna inte bara kan planlägga mark för nya 

bostäder utan skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar är sådant som måste planeras in 

vid utvecklingen av en storstad. Trots att inget av fallföretagen upplever att kostnadsökningar på 

grund av lång ledtid utgör ett konkurshot för dem kan landets lagar och långa ledtidsprocess 

utgöra ett hinder i form av exempelvis hämmad tillväxt och begränsade lånemöjligheter för 

medelstora företag som enbart kan investera i ett fåtal projekt samtidigt. Brist på personal, dryga 

handläggningstider och långsamma processteg skapar kvalitetsbristkostnader i form av lön till 

personal som måste betalas ut under processens gång, som i enlighet med teorin om 

processeffektivisering belastar företagen.
179

 Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret ger 

medhåll i att processen är väl lång, men belyser att Sverige är ett demokratiskt land och bör så 

förbli. 

 

Sammanfattningsvis anser fallföretagen att de ur ett finansiellt perspektiv missgynnas i högre 

grad än de stora företagen vad gäller PBLs bestämmelser för rådande planprocess och 

Exploateringskontorets förfaringssätt att sälja och frambringa exploateringsbar mark på. Trots att 
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byggplanprocessen gör framtidsplanerna osäkra och fastän fallföretagen ekonomiskt sett anser sig 

mer drabbade av situationen än stora företag, upplever de inte att konkurrensen om byggprojekt 

på grund av planprocessen längd försämras märkbart dem emellan. Gällande planmonopolet råder 

det skilda åsikter bland företagen men samtliga företag är ense om att planmonopolet finansiellt 

sett endast drabbar de medelstora företagen marginellt mer än de stora företagen. I det stora hela 

menar företagen att situationen mer eller mindre drabbar samtliga byggherrar i samma 

utsträckning då alla konkurrerar på samma villkor. Planmonopolet missgynnar således inte 

medelstora företags möjligheter vid konkurrens om projekt och är heller inte fördelaktigt för de 

stora aktörerna. Enligt Exploateringskontoret är målet att sälja marken för ett så högt pris som 

möjligt, något som företag E anser är befogat. Resterande företag anser däremot att priserna är 

extremt höga och att medelstora företag jämfört med de stora företagen påverkas i större 

utsträckning av den kapitalsatsning som i förhand måste göras. Företagen är däremot ense om att 

de små företagen av naturliga skäl är den grupp på marknaden som påverkas mest av höga 

markpriser. Gällande konkurrens menar fallföretagen att marknaden inte ter sig oligopolistisk då 

stora företag inte får fördelar trots sin storlek på marknaden. Marknaden förklaras som komplex 

då substitutprodukt i enlighet med Porters teori sätter ett prislock på marknaden,
180

 vilket leder 

till att de största aktörernas makt minskar väsentligt. Oavsett den stora efterfrågan på bostäder 

påstår företagen att det inte är möjligt att sätta ett högre pris än den begagnade marknaden, som 

utgör den viktigaste konkurrensen och substitutet för nyproducerade bostäder. Effektiviteten 

gällande nyproduktionens omfattning försämras således av den långa planprocessen. De två 

företagen med längst erfarenhet på marknaden av fallföretag påstår sig kunna fördubbla sin 

produktion av bostäder om processen gjordes kortare och med utsatt tidsspann för hur lång tid 

varje instans får ta. 
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6. Slutsats 

Slutsatser härleds utifrån studiens analyskapitel och kopplas tillbaka till det inledande kapitlet 

med tidigare forskning inom området. Avsikten med slutsatsen är att besvarar studiens 

frågeställningar och samt visa huruvida syftet uppfyllts. 

 

 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vilken betydelse planprocessens komplexitet och 

planmonopolet har på medelstora byggherreföretag beträffande konkurrens om byggprojekt med 

stora företag samt den effekt processens längd har på kostnader, effektivitet och nyproduktionens 

omfattning i Stockholm. 

 

Författarna sökte svar på följande frågeställningar: 

 

- Försvårar rådande byggplanprocess och planmonopol för medelstora byggföretag i 

konkurrensen om nyproduktionsprojekt med stora företag? 

- Påverkar rådande planprocess bostadsmarknadens effektivitet, gällande nyproduktionens 

omfattning i Stockholm? 

 

Ur studiens analys framkom att fallföretagen ur ett finansiellt perspektiv påverkas mer av rådande 

planprocess och det kommunala planmonopolet än vad stora aktörer gör. Även 

Exploateringskontorets förfaringssätt att sälja mark på ökar markpriserna och visar sig vara en 

bidragande faktor till försämringen av de medelstora företagens finansiella ställning. Den främsta 

anledningen till kostnadsökningarna visar sig vara PBLs regler för planprocessens omfattning.  

 

Vad gäller det kommunala planmonopolet kan två slutsatser dras. Den första är att planmonopolet 

till viss del kan bidra till ökade markpriser med kommunen som ensam ägare av marken, främst 

till nya och mindre kapitalstarka företags nackdel. Andra slutsatsen som framkommer ur studiens 

analys är att kommunalägdmark är det bästa alternativet att hantera situationen på trots ökat 

markpris. Detta då marken nu är en kollektiv vara där vinsten tillfaller kommunen och därmed 

dess invånare. Planmonopolet anses därmed inte vara till någon större fördel för de stora 

företagen, då villkoren är desamma för alla aktörer på marknaden påverkas samtliga i lika 

utsträckning. 
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Bostadsmarknaden är säregen i sin natur och beträffande konkurrensen på byggmarknaden anses 

marknaden enligt studien inte oligopolistisk, trots att tre företag besitter mer än sjuttiofem av den. 

Atterhögs och Linds artikel från 2004 beskrev bristande konkurrens i byggbranschen som 

huvudanledningen till hög prissättning på nyproduktion av bostäder. Denna studie visar däremot 

att prissättningen uteslutande tycks bero på den begagnade marknadens prisnivå. På 

bostadsmarknaden har den begagnade marknaden den viktigaste prissättarrollen då den står för 

närmare hundra procent av marknaden.
181

 Alla byggherrar, stora som små, måste följa denna 

substitutprodukt som sätter ett prislock för nyproducerade bostäder, oavsett den stora 

inflyttningen och bostadsefterfrågan. Konkurrens på byggmarknaden ter sig, i motsättning till 

Konkurrensverkets uttalande och till skillnad från merparten marknader, ha en prishöjande effekt 

på markpriser då fler aktörer slåss om samma och till ytan begränsade mark. Högre markpriser 

visar sig enbart öka priset mycket marginellt för slutkunden. För att nyproduktionsmarknaden, 

enligt denna studies analysresultat, ska påverka priset mot slutkund krävs en betydligt högre grad 

av nyproduktion i Stockholm. 

 

Trots problemen med planprocessen visar studien således att processen inte försvårar möjligheten 

för medelstora aktörer att konkurrera med stora byggföretag om nyproduktionsprojekt. Små och 

nyetablerade företag är ändock den grupp som påverkas mest ogynnsamt av förhållandet och för 

att gynna konkurrensen tyder analysen på att vissa förändringar i processen med fördel bör göras 

för att ge fler företag möjligheten att etablera sig på marknaden. 

Grimes och Atkein skrev en artikel 2010 att markpriser pressar upp priset för slutkund då höga 

markpriser annars äter upp byggföretagets vinstmarginal. Huruvida påståendet stämmer i USA 

lämnar författarna till denna uppsats osagt, men i Stockholm visar studien något annat. Betydligt 

fler nyproducerade lägenheter skulle behöva produceras för att påverka priset mot slutkund, även 

om fallföretagen påstår att priset mot kund skulle bli lägre om markpriserna sjönk. Både 

Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret motsätter sig fallföretagens påstående och menar att 

byggherrarna i slutändan tar ett marknadsmässigt pris i stark korrelation med den begagnade 

marknaden. Studien tyder därmed på att lägre markpriser i dagsläget framförallt gynnar 

byggföretagen i störst mån och inte slutkunden. 

 

Samtliga fallföretag anser att nyproduktionen enligt dem är ineffektiv och att det finns kapacitet 

för en betydligt mer omfattande produktion. Planprocessen som kan ta upp till 12 år anses vara 
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roten till den låga produktionsnivån. Fallföretagen anser inte att den långa ledtiden och 

planmonopolet är de enda anledningarna till låg produktion av bostäder, men precis som i USA 

under tidigt 2000-tal ter sig rådande lag vara en klart bidragande faktor. Förhållandet drabbar 

samtliga byggföretag men på grund av finansiella aspekter har större byggherrar andra 

möjligheter att hantera osäkerheten kring längd och utfall som planprocessen för med sig. Ökade 

kostnader under planprocessen upplevs alltså som ett problem, inte bara den direkta kostnaden 

utan även indirekta kostnader som kommer ur osäkerheten kring projektets ledtid. Trots 

bostadsbrist fortsätter inflyttningen till huvudstaden att öka. Ball konstaterande 2010 att Sverige 

var ett av fåtalet europeiska länder vars bostadspriser ökade under 2009 trots rådande finanskris. 

Något som troligtvis bottnar i en hög befolkningsökning i relation till en låg bostadsproduktion. 

 

De demokratiska aspekterna i byggprocessen kritiseras hårdast av fallföretagen då sakägarnas 

överklaganden enligt dem enbart har till syfte att fördröja byggprojekten. Stadsbyggnadskontoret 

håller med fallföretagen, medan Exploateringskontoret menar att sakägare överklagar i hopp om 

att få igenom för dem själva viktiga mål. Trots goda demokratiska avsikter som ger sakägare 

möjlighet att påverka verkställandet av bostäder, tyder studien på att förfarandet ineffektiviserar 

nyproduktionen av bostäder. Det råder således delade meningar om huruvida den demokratiska 

processen är ansenlig eller inte. Även restriktioner angående handikappanpassning och 

parkeringsnorm bör enligt fallföretagen ses över, något som Stadsbyggnads- och 

Exploateringskontoret instämmer med. Vid flera tillfällen har PBL kritiserats och omarbetats i 

effektiviseringssyfte, vilket enligt fallföretagen inte lett till någon märkbar förändring. 

 

Trots uppenbara problem med planprocessen kan det inte tillräckligt många gånger poängteras att 

om staden ska klara av en ökad inflyttning krävs inte bara nya bostäder, utan bostäderna måste 

byggas i relation till andra offentliga inrättningar så som infrastruktur, sjukvård, daghem och så 

vidare.  
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7. Kritisk granskning  

Den kritik författarna främst vill framföra är valet av att enbart studera medelstora byggföretag. 

Vi har därmed bortsett från stora företags åsikter angående den påverkan planmonopolet och 

byggplanprocessen har på konkurrens samt planprocessens påverkan på byggmarknaden 

effektiviteten. Genom deras synvinkel på problemen kanske resultaten skulle sett annorlunda ut 

eller stärkts. 

 

Författarna intar ett kritiskt förhållningssätt till informanternas svar och är medvetna om att 

svaren eventuellt formulerats ur företagens egna intresse. På grund av mångfalden av synvinklar 

är det vidare svårt att dra entydiga slutsatser.  

 

Uppsatsens teoretiska referensram består av både gamla och nya teorier. Författarna anser sig 

kunnat besvara studiens frågeställningar, men förhåller sig kritiska till teorierna då dessa inte är 

specifika för den undersökta bostadsmarknaden. 
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8. Förslag till fortsatt forskning  

Vi har under studiens gång blivit alltmer insatta i bostadsmarknadens struktur, vilket väckt ett 

flertal nya frågeställningar hos oss som vi vill dela med oss av i form av förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Informanten på stadsbyggnadskontoret nämnde en intressant aspekt om huruvida kvaliteten på 

bostäder skiljer mellan hyres- och bostadsrätter. Hon reflekterade över att bostadsrätter säljs efter 

färdigställande medan hyresrätter innehas under en lång tid och därmed eventuellt byggs med 

högre kvalitet. En intressant forskningsfråga skulle därmed vara:   

 

- Byggs hyresrätter med högre kvalitet än bostadsrätter?  

 

Det spekuleras i huruvida dyra markpriser leder till sämre kvalitet på bostäderna, något som 

författarna reflekterat över under hösten men inte undersökt närmare, varför en intressant 

frågeställning skulle vara: 

 

- Har kvaliteten försämrats i takt med ökade markpriser och skulle lägre markpris leda 

bättre kvalitet eller endast till högre vinst för byggherrarna?  

 

Nyproduktionsmarkanden följer prisutvecklingen på den begagnade marknaden, varför det skulle 

vara intressant att analysera prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholm under 

exempelvis det senaste årtiondet. Frågan skulle därmed lyda: 

 

- Vilken procentuell förändring i pris på Stockholms bostadsmarknad har skett mellan 2000 

och 2010? 

 

Av intervjuerna med fallföretagen framkom det att vissa förändringar i byggplanprocessen 

behövs för att lyckas korta ner processens tid. En studie med konkreta förslag på hur 

ledtidsprocessen kan förkortas utan att bostädernas kvalitet påverkas skulle vara av intresse. 

Frågan kan formuleras: 

 

- Vad dröjer i byggplaneprocessen och vilka delar skulle kunna tas bort? 
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9. Egna reflektioner  

I detta kapitel redogör författarna sina egna tankar och reflektioner som reflekterats över under 

studiens gång. 

 

Av den orsaken att studien betraktas ur fallföretagens synvinkel är vi väl medvetna om att det är 

deras, ibland egennyttiga, tankar som lyfts fram i studien. För fallföretagen är det givetvis 

önskvärt att planprocessen görs kortare, att markpriset sjunker och att nyproduktionen av 

bostäder ökar för den ökade tillväxten av företaget. Byggplaneprocessen, det kommunala 

planmonopolet samt Exploateringskontorets förfaringssätt att sälja mark på kritiseras men 

fallföretagen kan inte ange konkreta förslag på hur situationen kan göras bättre.  

 

Vi tror att friare händer för kommunerna, som i dagsläget enbart följer politikernas direktiv, 

eventuellt skulle leda till ett närmare samarbete och bättre kommunikation mellan byggherrar och 

kommun. Detta då parter som dagligen arbetar inom området och därmed är specifikt insatta i 

bostadsmarknaden borde ha mer kött på benen att ta dessa beslut än politiker som arbetar inom ett 

brett område. Med dagens system får det företag som betalar mest marken oavsett utformning, 

vilket kan sätta sina spår då glädjen att gestalta möjligen tas ifrån byggherrarna men framförallt 

torde förfarandet leda till stagnerad arkitektur i staden. 

 

Trots att vi som intervjuare ämnar förhålla oss kritiska till informantens ofta egennyttiga svar kan 

det enligt vår bedömning understrykas att byggplaneprocessens bör kortas ner för att möta 

Stockholms befolkningsökning som inte tenderar att minska i framtiden. Det talas om att 

personalbrist på Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret resulterar i en onödigt lång 

planprocess, frågan är om nyanställningar skulle bidra till en effektivare process eller om 

väsentligare delar av fördröjningarna i processen beror på andra faktorer. En omformning av det 

statliga arbetet till en processorienterad struktur skulle enligt oss främja Stadsbyggnads- och 

Exploateringskontorets kommunikation mellan dess instanser och därigenom bidra till en bättre 

översikt av byggplanprocessens olika steg. En mer konsekvent ledtidsprocess med tydliga 

överklagningsregler anser vi är nödvändigt för att underlätta byggherrarnas framtidskalkyler för 

verksamheten, vilket skulle gynna alla byggherrar, inte minst små.  

 

Både byggherrarna och kommunerna vill givetvis vinstmaximera varför både mark och 

slutprodukten säljs till högsta pris. Dilemmat Exploateringskontoret står inför är att ett lägre 
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markpris enbart gynnar byggherrarna i form av högre vinst, vilket vi håller med om. Samtidigt 

vet Exploateringskontoret att de kan sälja marken dyrt och därmed inkassera å kommunens 

vägnar då de är väl medvetna om att det finns byggherrar som är villiga att betala det höga priset. 

Vi anser dock att Stadsbyggnadskontorets kommentar om att de höga priserna på nyproducerade 

bostäder beror på att det alltid är korruption inom byggbranschen är oansvarigt sagt. En sådan 

anklagelse är enligt oss inte godtagbar. 

 

Att det är bostadsbrist i Stockholm visar studien tydligt, men trots att det finns byggklar mark och 

startklara byggherrar är graden av nyproduktion i relation till befolkningsökningen mycket låg, 

vilket tycks missgynna Stockholm och därmed Sveriges samhällsekonomi i sin helhet. Vi anser 

ändock att staden inte klarar av en alltför snabb tillväxt då det kräver en väsentlig expansion av 

stadens infrastruktur och annan kommunal verksamhet. Kommunerna kan inte enbart följa 

byggföretagens vilja att bygga på all tillgänglig mark. Långsiktig planering av en storstad krävs 

där de ansvariga tänker på samhället i stort. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1- Översiktsplan och Detaljplaneprocessen i Stockholm 

11.1.1 Översiktsplan 

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som är aktuell och som omfattar hela kommunen.
182

 

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen och ge vägledning för beslut angående användningen 

av mark- och vattenområden och hur miljön som det byggs på ska bibehållas och utvecklas.
183

 

Det ska hållas samråd vid översiktsplanering för att ge myndigheter och enskilda personer en 

möjlighet till påverkan och förbättring av beslutsunderlaget.
184

 Översiktsplanen är inte bindande, 

utan används endast som underlag för beslut som ska tas om planer och bygglov framöver.
185

 

11.1.2 Detaljplaneprocessen i Stockholm  

Planbeställning  

Det finns i huvudsak två olika sätt att starta en planprocess på. Ena sättet är då en exploatör eller 

en markägare tar kontakt med Stadsbyggnadskontoret om intresset att få bygga på lämplig mark, 

detta kallas för direktanvisning av mark. Det andra sättet är då staden själva går ut med anbud om 

marken på deras hemsida, där olika byggföretag som är intresserade av att få bygga kan anmäla 

sig och ge anbud. Detta kallas för markanvisningstävling. På sådan sätt startar samarbetet mellan 

Stadsbyggnadskontoret och byggherren.
186

 

Start-PM 

Hela planprocessen påbörjas med ett startpromemoria till Stadsbyggnadsnämnden, där 

byggherren ska bifoga nödvändiga skisser och information i form av: beskrivs av det aktuella 

projektet, innehållet av planen, de huvudsakliga punkterna som kommer att behandlas, förslag till 

planområde, hur planprocess kommer att vara utformad och en tidplan.
187

 

 

Program och detaljplan 

För att starta ett detaljplanearbete krävs först att ett program utförs där arbetets mål beskrivs.188 

En detaljplan ska grundas på ett program med utgångspunkter och målsättningar för planen,189 

                                                      
182 www.Stockholm.se [4] 

183 Plan- och bygglagen. (1996). s. 25 

184  Ibid. 

185  Ibid. s.9 

186 www.Stockholm.se [4] 

187 www.Stockholm.se [4] 

188 Ibid. 

http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
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och ska upprättas när en ny byggnad ska uppföras eller då redan befintligt byggnad ska förändras. 

190 Här ska även bebyggelsens form och process beskrivas mera i detalj. Genomförandetiden för 

varje detaljplan är om fem till femton år och om genomförandetiden går ut kan kommunen 

upphäva planen191 Också vid utformningen av ett program ska samråd hållas för att potentiella 

förbättringar ska kunna göras och under processens gång ska både allmänna och enskilda 

personers intressen balanserad mot varandra. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument 

som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område. 

Programsamråd och plansamråd 

Samråd ska genomföras när programmet har utförts. Detta program ska visas i Tekniska 

nämndhuset, som bland annat rymmer Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret och 

samtidigt på bibliotek eller någon annan offentlig del i staden. Intressenter blir sedan underrättade 

om samrådsmötet. Därnäst formuleras ett planförslag med bland annat planbeskrivning och 

beskrivning av hur processen ska gå till väga. Detta förslag ska sedan samrådas med länsstyrelsen 

och berörda kommuner. Sakägare, hyresrätter och andra som har intresse och berörs av förslaget 

får också möjligheten  att föra fram sina synpunkter. Planförslaget visas på samma ställen som 

programmet visas och samrådsmötet hålls på samma sätt.
192

 

Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden 

Planarbetet bedöms främst av Stadsbyggnadsnämnden, med hjälp av planens handläggare som 

redogör för vilka synpunkter som kommit in. Därefter kan ett beslut om tas om arbetets 

inriktning.
193

 

Utställning och antagande 

Utställningsförslaget, som är benämningen för det slutliga planförslaget, ställs efter 

ställningstagandet i Stadsbyggnadsnämnden ut i Tekniska nämndhuset, bibliotek eller annanstans 

i stadsdelen i minst tre veckor. Genom annonser och brev får de som vill skriftligen lämna sina 

åsikter på förslaget under utställningstiden. När utställningstiden är klar antas detaljplanen, detta 

görs normalt av Stadsbyggnadsnämnden och kan i vissa fall även skickas för godkännande till 

kommunfullmäktige.
194

 

                                                                                                                                                                            
189 Plan- och bygglagen. (1996). s. 25 

190 Ibid. 

191 www.Stockholm.se [4] 

192 Ibid. 

193 Ibid. 

194 www.Stockholm.se [4] 

http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
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Laga kraft 

Ungefär fyra veckor efter att Stadsbyggnadsnämnden antagit planen, vinner detaljplanen laga 

kraft, detta ifall den inte överklagas.
195

 

Överklagande 

Skulle överklagande ske på grund av synpunkter som inte tillgodosetts under utställningstiden, 

kommer länsstyrelsen se om själva sakfrågan samt pröva om överklagandet är rätt. Det beslut 

länsstyrelsen kommer fram till vinner laga kraft tre veckor efter att alla berörda fått ta del av det 

nya beslutet. Om missnöje kvarstår kan man rikta sin överklagan till regeringen.
196

 

Överklagande till regeringen 

Om länsstyrelsens beslut överklagas, är det upp till regeringen att inom tre veckor efter 

överlagandet göra ett utslag. Det som regeringens beslutar vinner laga kraft.
197

 

Fastighetsbildning och bygglov 

Fastighetsbildningen kan startas och bygglov ges när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Figur 5: Detaljplaneprocessen. Källa: Växjö Kommuns hemsida
198

 

 

 

 

 

                                                      
195 Ibid. 

196 Ibid. 

197 Ibid. 

198 www.växjo.se 
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11.2 Bilaga 2- Marknadsstrukturen i byggbranschen enligt Herfindahl index 

Då information om marknadsandelar för nyproduktion och omsättning för byggföretag i 

Stockholm saknas, har författarna valt att hämta information baserad på byggföretagens 

omsättning i Sverige
199

 för att fastställa vilken marknadsstruktur byggbranschen tillhör. Då 

uträkningen grundas på respektive företags omsättning, kan detta bli missvisande då omsättning 

kan innefatta andra arbetsområden än endast nyproduktion. Vidare är en del av företagen 

rikstäckande, medan en del är verksamma inom en koncentrerad del av Sverige. I studien har de 

tolv första företagen valts ut för att utgöra grund för uträkningen, där företagen delats in i fyra 

grupper baserat på omsättningsgrad.  

 

Tabell 2. Herfindahl index baserad på omsättning. Källa: Egen 

 

I grupp ett ingår de tre största företagen på listan, som vardera äger 25,2 procent och därmed 75,6 

% av marknaden räknat på omsättning. I grupp två och tre ingår två företag vardera, varav 

företagen i grupp två innehar 6,7 procent var och företagen i grupp tre 3,3 procent var. I den 

fjärde och sista gruppen ingår fem företag, som utgör 0,86 procent vardera av marknaden. 

Herfindal index= 3* 0.252
2
+ 2* 0.067

2
+ 2* 0.033

2
+ 5* 0.0086

2
= 0.2020 

 

Räknat på de tolv valda företagen, visar Herfindahl index ett resultat på 0.2020, vilket påvisar en 

oligopolmarknad 

 

                                                      
199 www.bygg.org 
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11.3 Bilaga 3- Profiler 

11.3.1Fallföretagsprofiler 
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11.3.2 Stadsbyggnads- och Exploateringskontorets profiler 
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11.4 Bilaga 4- Intervjufrågor 

11.4.1 Intervjufrågor till fallföretagen 

1. Vilka faktorer påverkar den rådande bostadsbristen i Stockholm, enligt Dig? 

 

2. Marken som Ni bygger på, har Ni fått den anvisat till Er eller tar Ni själva kontakt med 

kommunen då Ni funnit lämplig plats att bygga på?  

 

3. Hur går processen till, från idé till eventuell byggstart? 

 

4. Är den långa ledtiden ett problem för nyproduktion, enligt Dig?  

- Skulle det byggas mer om ledtiden var kortare? 

 

5. Ökar Era kostnader med ledtiden? 

- I så fall, påverkar dessa kostnader de medelstora företagen i större utsträckning än de större? 

 

6. Finns det färre medelstora byggföretag idag än historiskt sett?  

- Vad beror situationen på? (oavsett svar) 

 

7. Ser Du några problem med att konkurrensen minskar om de stora aktörerna tar över 

marknaden? 

 

8. Skulle högre konkurrens på bostadsmarknaden i Stockholm till lägre prisnivå på bostäder? 

 

9. Vad anser Du om det kommunala planmonopolet?  

 

10. Hur kommer bostadsmarknaden i Stockholm att utveckla sig i framtiden, enligt Dig? 
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11.4.2 Intervjufrågor till Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret 

1. Vilka faktorer påverkar den rådande bostadsbristen i Stockholm, enligt Dig? 

 

2. Hur fördelar Ni marken mellan byggföretagen?  

 

3. Vad anser Du om ledtiden? Är dess längd befogad? 

 

4. Är det ont om mark att exploatera på i Stockholm? 

  

5. Som vi uppfattad det gäller en parkeringsnorm på 1,0 och att samtliga nyproducerade bostäder 

ska vara handikappsanpassade i Stockholm? Vad anser du om dessa normer? 

 

6. Vad anser Du om det kommunala planmonopolet?  

 

7. Hur kommer bostadsmarknaden i Stockholm att utveckla sig i framtiden, enligt Dig? 
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