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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The municipalities have a great responsibility to create opportunities for the 

creation of new buildings and to use their real estate in the best way. To sell the real 

estate they have a tool called land allocation to use. 

A land allocations is an agreement between the municipality and a housing developer 

that gives the housing developer, during a period of time and to certain conditions to 

negotiate with the municipality to get them to sell the real estate. The municipalities 

have the choice to use some different kind of land allocation systems which looks 

different in to different municipalities but bigger municipalities tend to use different 

kinds of competitions. The land developers says that it’s hard to see how the 

municipality chooses the housing developer. 

The goal with the study is to create an ICT based theoretical model for continuous 

improvement to the land allocation system and to theoretically implement it on the 

process. 

Method: During the thesis municipalities have been interviewed along with housing 

developers furthermore a document analysis of the paper documentation in the 

municipalities have been carried out. Literature which is proficient have been read and 

used in the theoretical framework. With the help of these methods the questions at issue 

have been answered. 

Findings: With the use of the methods of choice the answer have been that the 

municipalities have a good system for the land allocations itself. But for the continuous 

improvement it’s lacking in some aspects, often why the municipality chooses one 

housing developer before another. A model for continuous improvement made and 

checked with municipalities and housing developers.  

Implications: The thesis concludes that the municipalities should make some 

documentation about how the municipality chooses the housing developer on all the 

proposals to make the process more transparent. The building proposals from the 

housing developers should be easy to understand and clear so that the municipality can 

make a neutral assessment. 

With the help from a model of continuous improvement implemented on the land 

allocation system this thesis will contribute to a more transparent and explicit view over 

the municipalities work for the housing developers. 

Limitations: The thesis do not contain the specific information of what a land 

allocation proposal should include neither does it contain how the municipalities should 

evaluate these. 

Keywords: Land allocation, continuous improvements, urban planning in municipality. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Kommunen har ett stort ansvar att skapa förutsättningar till nya bostäder och att 

använda deras mark på bästa sätt. För att sälja mark till byggherrar använder sig 

kommunen ofta av markanvisningar. 

En markanvisning är en överenskommelse som ger byggherren ensamrätt under en 

begränsad tid och med vissa villkor att förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst markområde. Kommunen kan använda sig av en mängd 

förfaranden som kan se olika ut i varje kommun men ofta varierande typer av tävlingar 

för att utse en vinnande byggherre. I nuläget tycker byggherrarna att det är svårt att 

förutse och förstå på vilka kriterier ett förslag vann. 

Syftet med detta arbete är att ta fram en IKT-baserad teoretisk modell för 

erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen och teoretiskt applicera på 

processen. 

Metod: Under arbetets gång har intervjuer med kommuner och byggherrar samt en 

dokumentanalys av kommunens arbete genomförts för att få in empiri. Även en 

litteraturstudie för att skapa teoretiskt ramverk som en grund för arbetet. Med hjälp av 

dessa metoder ska de givna frågeställningarna besvaras. 

Resultat: Utifrån de metoder som har använts har det framkommit att kommunerna har 

ett bra system för hur själva markanvisningsprocessen går till. Men att det saknas 

erfarenhetsåterföring till byggherrarna om varför just ett förslag vann eller förlorade. 

En modell för hur erfarenhetsåterföring kan se ut mellan kommun och byggherrar är 

framtagen och dess riktighet kontrollerad mot byggherrar och kommuner. 

Konsekvenser: Arbetet visar att kommuner som använder sig av 

markanvisningstävlingar av något slag bör utvärdera varje inkommit förslag och 

förmedla utfallet till byggherrarna för att göra hela processen mer tydlig och 

transparent. 

Men även förslagen från byggherrarna ska vara entydiga och lätta att förstå så att 

kommunen kan göra en neutral bedömning av alla inskickade förslag. 

Med hjälp av en modell som utgår från erfarenhetsåterföring som har kopplats samman 

med markanvisningsprocessen ska arbetet bidra med en öppnare och tydligare bild för 

kommunens arbete mot byggherrarna. 

Begränsningar: Arbetet omfattar inte vad för specifik information som ska ingår i ett 

markvisningsförslag eller hur kommunerna utvärderar inkomna förslag. 

Nyckelord: Markanvisning, erfarenhetsåterföring, planarbete 
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1 Inledning 
Detta arbete är ett avslutande moment som en del av Högskoleingenjör- och 

kandidatexamen vid Jönköpings University med inriktning husbyggnadsteknik. Detta 

examensarbete omfattar 15 högskolepoäng. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Boverket så måste det byggas 558 000 bostäder mellan åren 2012 och 2025, en 

majoritet av dessa ska byggas på mark som ägs av kommuner (Boverket, 2015). 

Kommunerna har som uppgift att tillgodose dess invånare med bostäder eller upplåta 

mark enligt Bostadsförsörjningsansvarslagen (SFS 2000:1 383). Denna lag behandlar 

att kommunen att ska ha planer och uppsatta mål för att kunna bostadsförsörja sina 

invånare. 

Kommunen har ett stort ansvar att skapa nya bostäder och att använda marken på bästa 

sätt. De har några få hjälpmedel för att skapa bra förutsättningar att bygga bostäder. Ett 

av de hjälpmedel som finns är att upprätta markanvisningar (Kalbro, Lindgren, 2012). 

Kalbro & Lindgren (2012) menar att en markanvisning är en överenskommelse mellan 

en kommun och en byggherre. Den ger byggherren ensamrätt under en begränsad tid 

och med vissa villkor att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 

ett visst markområde. Antingen kan det vara kommunen som vill att ett bostadsområde 

ska byggas upp och då kan kommunerna ta in förslag från olika byggherrar eller så kan 

det vara en byggherre som tar eget initiativ och kontaktar kommunen och förhandlar 

om ett markanvisningsavtal. 

Erfarenhetsåterföring är återföring av kunskap och information från tidigare processer 

till nya processer, för att se brister och sedan kunna skapa förbättringar. Man vill 

undvika att göra om tidigare misstag och dra nytta av kunskap från tidigare problem 

(Kamsu Foguema, Couderta, Bélera, Genestea, 2008). 

Ett viktigt verktyg för att hålla samman information i projekt och processer är IKT som 

i Nyttan av ICT i byggbranschen Ekholm, Jönsson, Molnar. (2008) beskrivs som ett 

system för både informationsöverföring och ett effektivt ramverk för processer. 

1.2 Problembeskrivning 
Kommunens roll är vital när man vill bygga nya bostäder på central mark. Kommunerna 

ska genom markanvisningar skapa förutsättningar för en bra konkurrens. Hur de 

kommunala tilldelningsbesluten ser ut påverkar vilka som har en chans att konkurrera 

(Gustafsson, 2012). Plan- och bygglagen ger kommunen ensamrätt till att besluta om 

att upprätta planer och om bebyggelseutveckling (SFS 2010:900).  
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“Därför är det viktigt att tydliga bedömningskriterier finns definierade inför varje 

markanvisning, dels för att kommunen ska kunna göra ett rättvist urval, dels för att 

byggherren ska veta vad som gäller” (Tjärnstig, 2012). 

Kommunen har hand om att besluta om vem marken tillfaller. Efter att beslutet gjorts 

görs återkoppling till byggherren om de frågar efter det, denna återkoppling finns 

normalt efter en kommunal upphandling (SFS 2007:1 091). I lagen står det också att 

“En upphandlande myndighet skall på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett 

godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna 

med det valda anbudet” D.v.s. att upphandlande myndigheten måste visa upp hela det 

vinnande förslaget och referera till den frågande anbudsgivaren. Enligt 

offentlighetsprincipen (SFS 1949:105) så måste alla beslut som kommunen tar vara 

offentliga och tillgängliga efter avslutad upphandling. 

Enligt Mark, bostadsbyggande och konkurrens så är resultatet från en enkät med 

byggherrar att det är svårt att förutsäga eller ens i efterhand förstå varför och på vilka 

kriterier den ena byggherren väljs över den andra. Också att det oftast saknas 

uppföljning och utvärderingar till de involverade byggherrarna efter avslutad 

markanvisning (Gustafsson, 2012).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att ta fram en IKT-baserad teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen och teoretiskt applicera modellen i processen.  

De frågor som skall besvaras är 

● Hur fungerar systemet för erfarenhetsåterföringen från kommun till byggherre idag, 

efter avslutad markanvisning? 

● Hur kan en teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen 

se ut? 

● Hur fungerar det att teoretiskt tillämpa modellen på erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Utredningen handlar att teoretiskt tillämpa en modell utifrån den insamlade empirin och 

teorin. D.v.s. att inte göra en fallstudie i ett specifikt markanvisningsfall utan på 

systemet för erfarenhetsåterföring under markanvisningsprocessen. Rapporten 

behandlar endast ett urval av byggherrar och kommuner. 

Utredningens mål är att ta fram en modell för erfarenhetsåterföring och 

informationsflödet. Examensarbetet behandlar inte heller hur IKT-systemet ska vara 

uppbyggt eller hur det ska fungera. 
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1.5 Disposition 
 

 

Inledning börjar med en beskrivning och en bakgrund till 

problemet. Ett mål och tre frågeställningar presenteras 

tillsammans med en avgränsning av arbetet. 

 

 

Metod och genomförande beskrivs vilka 

datainsamlingsmetoder som kommer att användas i 

undersökningen samt en motivering till valda metoder. 

Stycken om hur studien uppnår en hög trovärdighet och hur 

arbetsgången har sett ut. 

 

Teoretiskt ramverk visar den forskningen och de studier som 

ligger till grund för det fortsatta arbetet. Frågeställningarna 

kopplas ihop med de valda teorierna. 

 

 

Empiri där den empiri som samlats in genom 

dokumentanalys och intervjuer presenteras, den insamlade 

empirin analyseras sedan. 

 

 

 

Analys och resultat analyserar den insamlade datan och 

kopplar den till de ställda teorierna som sedan mynnar ut i ett 

resultat. 

 

Diskussion och slutsatser analyserar den valda metoden och 

det framtagna resultatet på ett kritiskt sätt. Rapportens 

begränsning förklaras sedan dras en egen slutsats och vidare 

forskning presenteras. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs valda metoder och hur de kommer genomföras för att kunna 

besvara de frågeställningar som föreligger. 

2.1 Undersökningsstrategi 
I detta examensarbete används kvalitativ metodik. För att nå fram till en så trovärdig 

empiri så har de kommuner och byggherrar som valts att bli intervjuade per telefon eller 

med ett möte. Om inte byggherrarna ställer upp på det så är svar på mail tillräckligt. 

Intervju är det tillvägagångsätt som i detta fall ger information om hur kommunerna 

arbetar. Utöver intervjuer har det även gjorts en litteraturstudie för att ta fram en 

teoretisk modell för erfarenhetsåterföring. Dokumentanalys har genomförts för att se 

hur kommunerna går tillväga med erfarenhetsåterföringen idag. Intervjuerna används 

också som ett verktyg för att återkoppla modellen mot kommunerna och byggherrarna. 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här visas kopplingen mellan metodval och frågeställningar. 

2.2.1 Hur fungerar systemet för erfarenhetsåterföringen från kommun 
till byggherre idag, efter avslutad markanvisning? 
Frågeställningen är praktiskt grundad, då varje kommun har sin enskilda process för att 

återkoppla information till byggherren. Intervjuer med nyckelpersoner hos kommun 

och byggherrar har genomförts för att få en djupare förståelse för dagens 

erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen. Samt en dokumentanalys av 

bedömningsprotokoll av genomförda markanvisningar. 

2.2.2 Hur kan en teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom 
markanvisningsprocessen se ut? 
Genom litteraturstudie av grundforskning inom IKT och Erfarenhetsåterföring ta fram 

en modell för erfarenhetsåterföring. Även koppla erfarenhetsåterföring till 

markanvisningsprocessen med hjälp av interjuver och litteraturstudier.  

2.2.3 Hur fungerar det att teoretiskt tillämpa modellen på 
erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen? 
Återkoppla den framtagna teoretiska modellen till nyckelpersoner inom 

markanvisningsprocessen och sedan analysera modellen utifrån det resultatet. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer med ansvariga personer på de valda kommunerna och aktuella byggherrar 

har gjorts. Respondenten har god insikt på markanvisningar i den aktuella kommunen 

och får dels svara på frågor om ämnet och dels reflektera över vad respondenten anser 

att kommun uträttar med sina markanvisningar. 
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Enligt Backman et. al (2012) innebär semistrukturerade intervjuer att man har ett antal 

förutbestämda frågor som man anpassar efter intervjusituationen. Frågorna ska vara 

samma för de olika kommunerna men följdfrågor kan skilja sig åt. En testintervju har 

genomförts och korrigerats efter denna intervju. 

Backman et. al (2012) säger också att intervjuer ofta innehåller en blandning mellan 

semistrukturerade frågor och ostrukturerade frågor. De semistrukturerade frågorna 

kännetecknas av att man följer ett frågeformulär som man följer i samma ordning 

mellan respondenterna. De följdfrågor som ställs är i sin tur ostrukturerade frågor, 

respondenten uppmanas att utveckla sina tankar.  

Enligt Svenning (2003) så finns det tre typer av frågor: faktafrågor, bedömningsfrågor 

och värderingsfrågor. Dessa används i intervjuer men är ofta koncentrerade till de två 

sistnämnda i semi- och ostrukturerade intervjuer. Författaren menar också att rena 

faktafrågor ska kompletteras med faktasökningar då respondenten ofta glömmer fakta 

och detta lätt kan kollas upp i efterhand. 

Genom en intervju så kan man få en djupare förståelse om det man undersöker och även 

ställa följdfrågor (Yin, 2011). 

Efter intervjuerna ska dokument kollas över så faktafrågorna överensstämmer med vad 

respondenterna har sagt. 

2.3.2 Litteraturstudie 
En genomgång av den aktuella forskningen har genomförts. I en selektiv 

litteraturgenomgång läses studier efter vad som vid första anblicken verkar vara 

aktuella och relevanta för området (Yin, 2011). 

Litteraturstudier visar på tidigare brister och luckor. Vidare skrivs det att litteraturen 

ger oss information om hur begrepp, preciserats och använts. Även att den tidigare 

forskningen ger oss erfarenheter om hur tidigare undersökningar är gjorda och hur 

tidigare insamling av empiri utförts, vilket kan göra så samma misstag i studier inte 

återupprepas. Syftet med litteraturstudien är att sammanställa den aktuella litteratur som 

finns inom området, betoningen ligger på att framställa en komprimerad 

sammanställning av tidigare studiers slutsatser eller använda metoder. (Backman, 2008) 

Statligt tillsatta utredningar inom området kommer att granskas, dessa finns på en 

databas kallad “data.riksdagen.se”. 

Litteraturstudier betyder att den forskning som är relevant för det teoretiska ramverket 

tas fram och analyseras. Handböcker som Markexploatering (Kalbro, 2010) kommer 

att användas för begreppsförklaringar och grundläggande kunskap. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Insamling av offentligt material ska ske genom att på respektive kommun söka upp och 

samla in bedömningsprotokoll från avslutade markanvisningar om det finns. 

Dokumentanalys används vidare för att se vad dokumenten innehåller och sedan för en 

jämförelse mellan de olika dokumenten, det material som tycks vara relevant för ämnet 

används (Berg, 2009). 
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Davidsson och Patel (2011) skriver att dokument kan användas till att besvara 

frågeställningar till faktiska skeenden, samtidigt granska kritiskt och se vad det finns 

för syfte till att dokumentet upprättas. Vidare skriver de att dokumenten som är valda 

inte bara visas i syftet att stödja våra egna idéer. 

 

2.4 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med att en omfattande litteraturstudie gjordes angående 

markanvisningar. Sökningar i databaser som Diva, Scopus, Google scholar, 

Siencedirect samt SOU för offentliga utredningar av markförsäljning med kommuner. 

Sökord till denna del har varit “markanvisning”, ”markförsäljning”, ”exploatering” och 

”markanvisningsprocess”. Utifrån denna insamlade litteratur byggdes sedan det 

teoretiska ramverket upp kring markanvisningar samt lagar och förordningar. 

Litteratursökningar för IKT och Erfarenhetsåterföring gjordes på samma sätt som för 

markanvisningsavsnittet och utmynnade i två teorier om respektive del. Utöver de 

databaser som tidigare nämnts har och högskolebiblioteket används för böcker som 

behandlar aktuella ämnen. Sökord för denna del har varit på både svenska och engelska 

“Erfarenhetsåterföring - public sector -kommun -process -planprocess”, “IKT” “ICT” 

“IKT implementering kommun”, “IKT- system” 

Valet av kommuner arbetades fram genom att utifrån tidigare undersökningar, välja 

andra kommuner än de som tidigare valts samt en kontroll om markanvisningar är 

aktuella i respektive kommun. 

Intervjuer hölls med sex byggherrar och tre kommuner för att få en uppfattning om hur 

markanvisningsprocessen fungerar i nuläget. Intervjuerna hölls per telefon, genom 

möte samt när det inte fanns andra möjligheter, genom mailkonversationer. 

För dokumentanalysen så skickades det mail till kommunen i vilka det efterfrågades 

den dokumentation som motiverar val av byggherre. En dokumentanalys och 

jämförelse gjordes sedan på det insamlade materialet för att se skillnader och likheter i 

materialet. 

Efter upprättandet av modellen skedde på nytt intervjuer med två kommuner och med 

fem byggherrar för att verifiera modellen för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen. Intervjuerna skedde per mail och telefon där underlag för 

utvärdering av modellen skickades ut till respondenterna.  

Blomkvist (2014) skriver att en komparativ metod kan utmynna i en analytisk 

generaliserbarhet. Genom att använda sig av komparativ metod så analyserar skillnader 

och beskrivningar om hur de olika kommunerna arbetar och förhåller sig till 

markanvisningar. Vidare skriver Blomkvist (2014) att det är en viktig metod för att 

pröva och utveckla de befintliga system och företeelser som idag är vedertagna. 

Analysens första del påbörjades när alla intervjuer och dokumentanalysen var klara för 

att inte missa någon del. Frågeställning 1 och 2 skrevs således innan utvärderingen av 

modellen före frågeställning 3 genomfördes. I resultatet har enligt frågeställning “en 

teoretisk modell för erfarenhetsåterföring” framställts. Analysen utgick från de 

datainsamlingsmetoder och de frågeställningar som var uppställda. Analysen för 
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frågeställning 3 skrevs när alla intervjuer från den andra delen av intervjuerna var 

genomförda.  

Modellen för erfarenhetsåterföring grundar sig i Argyris (1976,1992,2003) modell för 

erfarenhetsåterföring inom system och processer.  

Nedan följer tabell 1 över hur intervjuerna genomfördes. 

 

Tabell 1. Intervjuer  

Kommun/Byggherre   Datum   Person 

Jönköping Kommun  2016-04-06   Linda Bylefors 

HSB-Göta   2016-03-31  Pierre Krusing 

PEAB   2016-04-11   Peter Ström 

Växjö Kommun  2016-04-01   Paul Herbertsson 

Växjöbostäder  2016-03-31   Carina Herbertsson 

NCC   2016-04-12   Anders Jansson 

Borås Stad   2016-04-11   Jessica Ekberg 

CA-Fastigheter  2016-04-04   Johan Frostberg 

AB Bostäder i Borås  2016-03-29   Bengt Engberg 

Kalmar kommun  2017-03-22  Emil Stille 

Botrygg   2017-04-03   Torbjörn Nilsbäcken 

HSB-Göta   2017-03-30   Carl-Johan Martinius  

JM   2017-04-04   Peter Broström 

JM   2017-04-06   Henrik Orrsjö 

BTH Bostad   2017-04-13   Martin Calmtorp 

 

2.5 Trovärdighet 
Sökningar efter litteratur har skett genom tillförlitliga databaser med en från början bred 

sökning för att sedan smalna av för att få in många perspektiv och slutsatser. Statliga 

utredningar har tagits med som en stor del för att lära om hur processen fungerar. 

Kravet på att de valda teorierna är valida uppnås genom litteratursökningen behandlar 

det mål och de frågeställningar som är angivna. De metoder som använts är anpassade 

för att uppnå målet och besvara frågeställningarna. 

Dokumentanalysen är gjord på dokument som kan ses som relevanta för ämnet vilket 

enligt Berg (2009) de skall vara. 

Liknande frågor ska ställas till kommun respektive byggherre för att svaren ska få en 

hög reliabilitet och kan sammanställas på ett tillförlitligt sätt. Intervjufrågorna skrivs 

och gås igenom noggrant innan en testintervju genomförs och följs upp som enligt 
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Backman et. al (2012) gör så resultatet är mer trovärdigt. Dokumentinsamlingen görs 

på aktuella dokument från kommunerna. 

Reliabiliteten för intervjuerna kan variera då processen förändras och den empiri som 

samlats in kan betecknas som en nulägesanalys. För detta arbete anses det vara 

tillräckligt att utföra intervjuer med sexton stycken respondenter för att få en så bred 

inblick som möjligt. Respondenterna har haft en stor insikt i hur processen fungerar så 

antalet intervjuer har varit tillfredställande. 

Den framtagna modellen i analysen återkopplas till kommuner och byggherrar för att 

kontrollera och se om den är användbar. 

Intervjuerna genomfördes med personer med god insikt i markanvisningsprocessen. 

Semistrukturerade intervjuer kan inte ses som optimal om det ses till upprepbarhet då 

följdfrågorna kan blir olika. En testintervju har genomförts för att kontrollera frågorna 

och intervjuns uppbyggnad.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta teoretiska ramverk beskrivs den aktuella forskning och de förutsättningar som 

ligger till grund för att besvara frågeställningarna samt uppnå målet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I figur 1 visas kopplingar mellan de givna frågeställningarna och den valda teorin. Med 

hjälp av de olika teorierna skapa ett starkt fundament för att besvara de givna 

frågeställningarna. 

● Frågeställning 1: Hur fungerar systemet för erfarenhetsåterföringen från kommun till 

byggherre idag, efter avslutad markanvisning? 

● Frågeställning 2: Hur kan en teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen se ut? 

● Frågeställning 3: Hur fungerar det att teoretiskt tillämpa modellen på 

erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och teorier 

3.2 Markanvisning 
“Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 

villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande.” (SFS 2014:899) 

”En markanvisning är en ensamrätt att, under viss tid, förhandla med en kommun om 

att förvärva kommunal mark för bebyggelse, och att genomföra avsedd bebyggelse.” 

(Ceasar et. al 2013) 
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En markanvisning är inte ett juridiskt bindande dokument utan en “option” på en mark 

och det finns ingen skyldighet från någon av sidorna att fullfölja markanvisningen 

(Kalbro, 2010). Kommunen eller byggherren kan omvärdera behovet av bebyggelse 

och markanvisningen kan därmed upphöra. 

När kommunen beslutat om att en mark är lämplig för nybebyggelse inleds 

planprocessen och de flesta markanvisningarna görs i de tidiga skedena av 

planprocessen, det är då av vikt att processen är förutsägbar och inte ger orätta fördelar 

(Gustafsson et al. .2012). 

Beslutet om att en markanvisning ska tillfalla en byggherre fattas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en beslutande nämnd. Detta är beroende 

på hur kommunens struktur eller projektets utseende (Kalbro, 2010). Beslutet om 

markanvisning är ofta ett politiskt beslut med ett underlag som arbetats fram av 

kommuntjänstemän, om marken tillhör ett kommunalt bolag så tar bolaget beslut om 

markanvisning, bolagen står ofta i nära samarbete med kommunerna (SFS 2009:900). 

Byggherrar måste uppfylla vissa kriterier för att kunna få ett markanvisningsavtal. 

Dessa kan enligt Gustafsson et. al (2012) delas in i två delar “formella” och 

“informella”. Kommuner som genomför markanvisningar måste ha en 

markanvisningspolicy och i den står det vilka de formella kraven är (SFS 2014:899). 

De formella är enligt Gustafsson et. al (2012) att byggherren kan uppvisa en ekonomisk 

stabilitet och kunna genomföra stora projekt, kunna uppfylla miljö- och 

kvalitetskriterier samt ha referenser till tidigare liknande objekt. De informella 

kriterierna kan enligt Gustafsson (2012) bestå av vidare krav från kommunerna 

angående byggherrens ansvarstagande i vidare projekt. 

Att ta skilje på är också Exploateringsavtal och Markanvisningsavtal. Ett 

exploateringsavtal är ett avtal som upprättas då byggherren besitter marken och initierar 

projektet. Medan ett markanvisningsavtal handlar om att kommunen besitter marken 

och genom ett förfarande säljer rätten till ett avtal till en byggherre (Kalbro, 2010). 

Ceasar et. al (2013) skriver att målet med en markanvisning är att den ska leda fram till 

en detaljplan och en marköverförning innehållande ett byggnadsförslag som både 

kommunen och byggherren är nöjda med. 

Enligt Gustafsson et al. (2012) så kan metoderna för tilldelning delas in i två 

ytterligheter som är anbudsförfarande och direktavvisningar. Mellan dessa så finns det 

flera olika sätt att tilldela mark. Dessa kan enligt Ceasar et. al (2012) brytas ner i flera 

olika varianter i kommunerna. Dessa varianter kan bestå av prekvalificiering, tävlingar 

och jämförelseförfarande samt kombinationer av dessa typer. 

En av dessa anvisningsmetoder är jämförelseförfarande som går ut på att utöver priset 

bedöma andra faktorer (Gustafsson et. Al, 2012). Kommuner ställer krav på de attribut 

som byggnaden skall har. Byggherrarna får tillgång till attributen och projekterar en 

byggnad efter dessa. Kommunen bedömer sedan de inkomna förslagen tillsammans 

med det pris som byggherren är villig att betala för marken och bestämmer sedan vem 

som får rätt till markanvisningen (Ceasar et. al.2012). 

Gustafsson et. al (2012) menar att kriterier som inte är kvantifierbara tenderar att inte 

bedömas på samma sätt och detta leder till att bedömningen blir subjektiv. Vidare 
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skriver Gustafsson et. al (2012) att kommunernas kriterier inte får bli för detaljerade 

och att de inte sätter gränser för kreativiteten för byggnaden och områden. En slutsats 

från utredningen är att när kommunen gör ett bra jobb och ställer upp klara mål så säger 

byggherrarna att markanvisningar blir ett bra sätt för alla som är intresserade att på ett 

likställt sätt ha möjlighet att etablera sig inom kommunen. 

De problem som Gustafsson et. al (2012) beskriver är att markanvisningsprocessen inte 

kan beskrivas som en enhetlig process. Vidare dras också slutsatsen att det i stor 

utsträckning saknas uppföljningssystem över vilka som har fått markanvisningar. Det 

sker inte heller någon utvärdering om hur markanvisningsprocessen fungerar samt hur 

och varför resultatet blir som de blir. I figur 2 beskriver Statskontoret 

markanvisningsprocessen enligt sin utredning. 

Figur 2. Markanvisningsprocessen enligt Statskontoret 

 

3.3 Lagar och föreskrifter 
Det finns ett antal lagar och föreskrifter som behandlar hur kommunen ska agera i olika 

lägen, dessa utgår både från EU och från Svensk Författningssamling (SFS). 

Markförsäljningen regleras bland annat i Jordabalken, Kommunallagen, Plan och 

bygglagen och EU-rätt. 

Enligt EU:s statsstödsregler så måste marken säljas så att det inte ger fördel till någon 

aktör, den måste säljas till marknadspris. EU har även tagit fram tre metoder för hur 

marköverlåtelser mellan kommun och byggherre kan ske. 

Den mest grundläggande lagen är bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1 383) som 

säger att kommunerna är tvungna att en gång per mandatperiod ta fram riktlinjer 

gällande hur bostadsförsörjningen ska se ut. Med dessa riktlinjer ska kommunen verka 

för en bebyggelseutveckling med ambitioner att utveckla markanvändningen. 
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Kommunallagen (KL) behandlar likställighet-, lokaliserings- och 

självkostnadsprincipen som är begränsar kommuners verksamhet (Gustafsson, 2012). 

Genom likställighetsprincipen så styrs markanvisningar genom att kommuner måste 

behandla sina invånare eller företag lika. Självkostnadsprincipen innebär att 

kommunerna inte har rätt att ta ut större kostnader än vad som anses skäligt. 

Plan- och bygglagen (PBL) säger att kommunen har ensamrätt över planer. 

Kommunerna tar fram översiktsplaner för markanvändningen och även detaljplaner 

över hur bebyggelsen ska vara utformad. Enligt PBL ska en översiktsplan fastställas 

varje mandatperiod och en detaljplan upprättas efter behov vilket ger byggherren rätt 

till upprätta byggnader som rör sig inom ramarna för detaljplanen. 

I första delen av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) 

framgår att en markanvisning definieras som “En överenskommelse mellan en kommun 

och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande.” 

Den andra delen av lagen (SFS 2014:899) säger att kommuner som genomför 

markanvisningsavtal måste anta riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla 

kommunens utgångspunkter och mål för bebyggande, handläggningsrutiner, 

grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning. 

 

 

3.4 Erfarenhetsåterföring 
Enligt Argyris (2003) så finns det flera olika sätt att göra erfarenhetsåterföring inom en 

process, single loop och double loop är några av sätten och går ut på att identifiera 

problem och lösa dem med olika metoder. I figur 3 illustreras de två metoderna. 

 

Figur 3. Singel- och dubbellooplärande 
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Singlelooplärande är när man inte ändrar några steg i processen utan bara har de brister 

och fel i tanken och försöker förbättra och styra den nuvarande processen till dess 

slutgiltiga mål (Eriksson-Zetterquist, 2015). 

Genom att skapa ett “double-loop” system för erfarenhetsåterföring så säger Argyris 

(1992) att det övergripande problemet behandlas som ett symptom på det underliggande 

systemet och genom att förbättra systemet så löses problemet. Genom att ändra på sin 

kunskap i ett tidigt skede så kan man radikalt förbättra sin effektivitet (Argyris, 1976). 

Bearbetning av information inom en organisation/process har George Huber (1991) 

myntat fyra central begrepp. Dessa är kunskapsanskaffning, intern distribution av 

kunskap, tolkning av information och organisatorisk minne. 

Det andra begreppet som är relevant för denna rapport, intern distribution av kunskap, 

är spridning av både kunskap och information mellan individer. Detta gäller även 

spridning av information och kunskap i en process mellan olika delar. Huber menar att 

ett sådant förlopp styr mycket av givarens vilja och förmåga att sprida rätt kunskap och 

information så att den når ut till mottagare utan några störningar (Huber, 1991). Enligt 

Langley. Moen. Nolan. Nolan. Norman och Provost (2009) så finns det tre 

fundamentala frågor som är fundamentala för förbättringsarbetet. Den första är “vad 

försöker vi göra” “hur gör vi det så att det blir en förbättring” och “vilka förändringar 

kan vi göra som förbättra resultatet”. De skriver att dessa frågor ska besvaras parallellt 

med att man arbetar enligt nedanstående figur 4. 

 

Figur 4. Förbättringscirkel, Bulsuk (2009) 

Plan: Identifiera problemet, analysera problemet och sedan föreslå lösningar.  

Do: Genomför de föreslagna lösningarna. 

Study: Samla in och utvärdera data från försöket och om resultatet var en förbättring 

går vidare till “act” annars går till “plan” och gör ett nytt försök.  

Act: Genomför förändring genom att standardisera lösningen. 
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En vidare slutsats Langley et. al (2009) drar är att genom tillgång till information till 

flera personer, genom att kontrollera vilken information som finns att tillgå så ger det 

en ökad förståelse för projektet. Även att lyssna på de som ingår i processen för att 

kunna se vad som behövs för förändringar. 

Langley et. al (2009) skriver att det finns fyra ytterligare saker som är viktiga för 

förbättringsarbetet, “varför behöver vi göra en förbättring” och “hur vet vi att vi gör en 

förbättring”, de återkopplar till PDSA-cirkeln i figur 4. För att se om förändringen 

verkligen leder till en förbättring så måste det göras aktiv uppföljning i processen. 

Vidare skriver de att den tredje principen handlar om att “göra en förändring som kan 

leda till en förbättring” som syftar till att försöka förutse vad som kan hända med 

förändringen. 

Enligt Langley et. al (2009) så finns det ett antal principer för systemteori varav de 

viktigaste består av att 1. Veta var det egna systemet startar och slutar för att veta hur 

brett en förbättring kan genomföras, 2. Att förbättringen är varaktig och inte temporär, 

3. Flaskhalsar som styr den totala effektiviteten, 4. Oförutsedda konsekvenser skapade 

av förändringen. 

I kapitlet om Implementing a change så skriver Langley et. al (2009) att processer som 

kan göra så att förändringen upprätthålls. Detta kan innebära att personal behöver 

träning eller att det införs ny procedur eller förändringar i process. Vidare så räcker det 

inte att förändringen bara genomförs utan den måste vara en del av en plan där det ingår 

utvärdering av de genomförda förändringarna. 

Enligt figur 5 så kan PDCA-cykeln kopplas samman i flera steg för att skapa vad man 

enligt Langely et. al (2009) kallar en “continuous improvement cycle”, detta fungerar 

bra på processer där skapandet av mallar och dyl. ger en mer standardiserad och 

förutsägbar process. 

 

Figur 5. Ständig förbättringscykel 

 



Teoretiskt ramverk 

15 

 

 

3.5 IKT - Information- och Kommunikationsteknologi 
Enligt NE så definieras IT som “samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 

skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” och tillägget K i 

IKT står för kommunikation då man särskilt vill betona telekommunikationens roll. 

Hanseth och Lyytinen (2004) definiera IKT som “a shared, evolving, heterogeneous 

installed base of IT capabilities among a set of user communities based on open and/or 

standardized interfaces” 

Hornnes, Jjansen och Langeland (2014) skriver i sin studie att det finns i många 

offentliga myndigheter och kommuners intresse att skapa IKT-system som gör att 

invånare och företag smidigt kan ta del av information. Vidare skriver de att nuvarande 

forskning inriktar sig på att samordna projekt för att kunna skapa ett ramverk för denna 

informationsöverföring från den offentliga sektorn. 

Carlsson och Josephsson (2001) lyfter fram några punkter för kommunikationen: den 

tjänar som en funktion att styra och kontrollera, den kan främja flödet mellan enheter, 

den skapar samverkan mellan system och organisationer, den är idébärande och överför 

kunskap. Vidare så är det viktigt att sprida information om olika experiment och försök. 

Lindqvist och Söderlind (2009) skriver att nytta för användare samt nytta för avsändare 

är de mest centrala bitarna inom kommunikationssatsningar och båda parter måste se 

nyttan för att kunna ha incitament för att införa nya system. 

Enligt Nationellt ramverk för interoperabilitet så arbetar de offentliga myndigheterna 

för att kunna samla all i ett fall aktuell information efter samordnade metoder och 

format. De ger exempel på detta genom följande figur 6. 

 

Figur 6. Hur framtidens informationsutbyte kan se ut enligt VERVA (2008) 
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Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) skriver att “I takt med att behoven av nya 

informationsutbyten ökar, att kraven på flexibilitet, snabbhet och öppenhet stärks” och 

det inte finns någon hållbarhet i att bygga och förvalta flera och skräddarsydda 

lösningar. De vill istället se en samordning kring ett fåtal standardiserade och väl 

spridda metoder för att utbyta information som figur 6 väl illustrerar. 

Vidare skriver också VERVA att utvecklingen skall inriktas mot ökad återanvändning 

och enlighet i den offentliga sektorn, de menar att goda exempel skall återutnyttjas och 

spridas som kan lösas genom att skapa en erfarenhetsbank och organisera arenor för 

erfarenhetsutbyte. 

Contini och Lanzara (2009) skriver att utan IKT så har det blivit svårare och svårare att 

leverera information till invånare och företag, de menar också att teknologier har blivit 

mer och mer central i den politiska och ekonomiska världen. 

Lindqvist och Söderlind (2009) menar att en databas kan beskrivas som ett 

tillämpningsprogram som underlättar lagring och återupphämtning av data, en databas 

är en strukturerad plattform för information och fungerar bra som 

publiceringsplattform. 

SKL (2009) har en utredning som behandlar hur kommuner skall verka för att nå ut till 

medborgarna. Kommunernas hemsidor är uppbyggda på samma sätt med liknande 

flikar och information. Fliken som ofta kallas ”Bygga bo och miljö” behandlar den 

information som kommunen vill förmedla till sina invånare. 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
De valda teorierna gällande Markanvisning, Lagar och föreskrifter, 

Erfarenhetsåterföring samt IKT- information- och kommunikationsteknologi behandlar 

de i målet uppställda ämnen som utredningen behandlar. De skapar ett ramverk för 

intervjuerna genom att behandla en markanvisnings uppbyggnad och lagar. Teorin om 

erfarenhetsåterföring fungerar som en grund för den modell som kommer att skapas. 

Slutligen så behandlar IKT-teorin den forskning som bedrivits med IKT-system inom 

offentlig sektor. 

Det teoretiska ramverket syftar till att skapa en helhetsbild för viktiga faktorer som i 

slutändan mynnar ut i en IKT-baserad modell över erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen. Det valda teoretiska ramverket består av validerbar 

forskning och litteratur. 

I figur 7 nedan så förklaras hur de olika teorierna kopplas samman till en helhet i vilket 

målet ligger. 

 

Figur 7.  Hur teorierna kopplas samman
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4 Empiri 
Med de valda metoderna intervjuer med kommun och byggherrar och en 

dokumentanalys så presenteras här den insamlade empirin. 

4.1 Intervjuer med kommun 
Se bilaga 1 för frågor till kommun 

4.1.1 Paul Herbertsson Växjö kommun 
Herbertsson arbetar som planeringschef på planeringskontoret i Växjö kommun. 

Växjö kommun gör tre till fyra markanvisningar per år när det finns mark som är 

aktuell. De använder sig av en byggherrelista som innehåller 120–130 företag som är 

intresserade av att göra markanvisningar i kommunen. De börjar med att skicka ut en 

intresseanmälan till alla på listan. Till de som är intresserade skickar kommunen ut 

fullständiga handlingar och byggherrarna får sedan lämna in förslag i enlighet med 

handlingarna. Direkttilldelning sker när det inte finns mer än en byggherre som är 

intresserad av projektet. Vidare tycker kommunen att systemet fungerar bra och att det 

inte behövs någon ytterligare styrning. 

Planeringskontoret består av ett antal projektledare som arbetar tätt med varandra vilket 

ger att det löpande sker diskussioner och erfarenhetsåterföring mellan projekt, men det 

finns inget uttalat system. Även om det inte finns något system för erfarenhetsåterföring 

inom kommunen så ser inte kommunen att det är ett problem. 

Informationsöverföringen sker via mail till alla deltagande i markanvisningen vilket 

enligt kommunen underlättar hanteringen. Efter avslutat projekt så görs ett utskick i 

vilket det ingår en bedömning med en kortare beskrivning av projektet. Herbertsson 

säger att kommunen kan förstå om byggherrar kan tycka att bedömningen kan bli 

subjektiv, då vissa projekt kan handla om gestaltning eller hur projektet passar in i 

stadsmiljön. Byggherrarna kan enligt Herbertsson efterfråga en förklaring av 

bedömningen i efterhand. 

4.1.2 Linda Bylefors Jönköpings kommun 
Linda Bylefors är exploateringsingenjör på Jönköpings kommun 

De senaste sex åren har Jönköpings kommun genomfört i snitt 6,2 markanvisningar per 

år. Jönköpings kommun arbetar mest med intresseanvisning när det är attraktiva tomter 

där det finns flera intresserade byggherrar. Flera byggherrar kan lämna in en 

intresseanmälan och kommunen väljer sedan ut cirka fem byggherrar som de väljer att 

arbeta vidare med, detta för att färre byggherrar ska behöva lägga ner onödiga pengar. 

Jönköpings kommun sätter poäng efter ett helhetsintryck av det inlämnade förslaget. 

Kommunen använder sig inte av ett poängsystem utan utvärderar den helhet som 

projektet kan uppvisa. Kommunen vill själva driva och påverka de områden där 

kommunen äger marken. 

Jönköpings kommun tycker att det interna systemet och samarbetet fungerar bra men i 

helhet så kan processen kännas något utdragen. De har ingen intern 

erfarenhetsåterföring utan de arbetar nära varandra och kan diskutera om det dyker upp 

något. 



Empiri 

19 

Byggherrarna får del av informationen via mail eller genom hemsidan. De använder sig 

av en intresselista på vilken byggherrar i förväg kan anmäla sig och får då en inbjudan 

om att det är en markanvisning på gång. Kommunen arbetar också med möten under 

den tid som markanvisningstävlingen pågår. De har ett information- eller startmöte och 

ett avstämningsmöte med de utvalda byggherrarna. 

4.1.3 Jessica Ekberg Borås Stad 
Jessica jobbar som exploateringsingenjör på Borås Stad. Hon har arbetat mycket med 

markanvisningar och även tagit fram de riktlinjer som finns i kommunen. 

Borås Stad arbetar med tre till fem markanvisningar per år som blir genomförda. De 

använder sig av direktanvisning och även markanvisningstävling.  

De säger att när de har får in fler förslag från byggherrar är det viktigt att processen är 

öppen och tydlig och varför en viss byggherre vann med sitt förslag. De har inget uttalat 

system av erfarenhetsåterföring mellan olika projekt utan de tycker det är tillräckligt att 

de diskuterar mellan varandra på kontoret. 

För att få ut information till byggherrarna finns det en intressentlista där byggherren 

skriver upp sig. Sedan skickar Borås Stad mail till alla på den listan och frågar om 

någon är intresserad av att medverka i markanvisningstävlingen. I mailet finns allt 

underlag för tävlingen och vilka krav de har på förslagen. 

Efter de har fått in alla förslag från de deltagande byggherrarna så synas varje förslag 

och sedan utses en vinnare utifrån en helhetsbild. Därefter får de involverade 

byggherrarna ett mail om vilket förslag som vann. Mot de byggherrar som inte fick 

markanvisningen så finns det inte någon erfarenhetsåterföring. Borås Stad håller på att 

titta om de ska övergå till ett poängsättningssystem för att bli mer tydliga mot 

byggherrarna. 

 

4.2 Intervjuer med byggherre 
Se bilaga 2 för frågor till byggherrar. 

4.2.1 Johan Frostberg CA-Fastigheter 
Frostberg arbetar som byggansvarig på CA-Fastigheter som har kontor i bl.a. Borås, 

Jönköping och Växjö, huvudkontoret ligger i Kalmar. De arbetar med regionchefer som 

har hand om respektive kommun och ansvarar för markanvisningar i kommunen. 

CA- fastigheter tycker att råmark d.v.s. mark som det inte har gjorts någon detaljplan 

på innan markanvisningen startar, är den mark de tycker att markanvisningsprocessen 

fungerar bäst på. 

Frostberg påpekar att beroende på hur mycket frihet som en detaljplan ger, så kan olika 

aktörer gynnas. Ett entreprenadföretag som bara bygger ser gärna att detaljplanen är 

väldigt detaljerad och att det finns klara besked om utformning och vad för klasser 

byggnaden ska uppnå. Fastighetsbolag gynnas däremot av det motsatta då de vill vara 

med i ett tidigt skede av detaljplaneringen för att hålla en bra diskussion med kommun 

för att kunna skapa värde. 
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På frågan om erfarenhetsåterföring från kommun till byggherre så säger Frostberg att 

det finns mer att önska från kommuner och det är i vissa fall svårt att veta hur kommuner 

valt det vinnande förslaget. Han påpekar dock att det gått lite bättre till i Borås, där 

kommunen kommit med en flexibel detaljplan och ett fast pris på marken men att 

erfarenhetsåterföringen varit svag. 

Den information som CA-fastigheter vill ha ut av kommunen är klara besked på vilket 

förslag som vann och varför de vann. Samtidigt återkoppla till det egna förslagets 

poängsättning och om vad som kan göras bättre. 

Frostberg avslutar med att CA-Fastigheter vill att kommuner ska göra detaljplaner som 

ser till byggnadens långsiktiga utveckling och värdering samt fungera för de som bor 

och verkar i lokalerna. 

4.2.2 Pierre Krusing HSB-Göta 
Krusing arbetar som byggchef på HSB-Göta. 

HSB har haft ett flertal markanvisningar i Jönköping de senaste åren och han säger att 

de har varit en väldigt aktiv byggherre. Krusing säger att han uppfattar det som att 

Jönköpings kommun ofta har motstridiga krav på hur de vill att bebyggelsen ska se ut. 

HSB får sin information genom mail men är även aktiv och ser vad kommunen gör i 

sitt planarbete för att hitta något projekt som passar dem. Krusing ger även ett exempel 

där de olika förvaltningarna drar åt helt olika håll och ger olika besked om vilken 

byggherre de tycker ska få markanvisningen. Han tycker det är svårt att se varför vissa 

förslag vinner och varför vissa förlorar. 

När det gäller erfarenhetsåterföring från kommunen efter avslutad process så finns det 

inget tydligt system Kommunen har svårt att motivera sina val av byggherre. Han 

efterfrågar en tydlig struktur och mål som går att bedöma vilket i sin tur ger en bättre 

erfarenhetsåterföring. Slutligen så tycker Krusing att processen i det stora hela fungerar 

men kan förbättras. 

4.2.3 Bengt Engberg AB Bostäder i Borås 
Bengt Engberg är affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Borås har de senaste åren haft sex anvisningar varav tre som har varit 

del av tävling vilka de har förlorat. Engberg tycker att informationen från 

utvärderingsprocessen har varit bristfällig i de aktuella fallen. 

De har färdigställt två stycken markanvisningar -09 och -14. Han säger också att han 

tycker att spelreglerna för markanvisningar bör vara mer tydliga och att den utvärdering 

som görs av tjänstemän på kommunen bör vara mer transparent. 

4.2.4 Carina Herbertsson Växjöbostäder 
Carina Herbertsson arbetar som projektchef på Växjöbostäder. 

Växjöbostäder har genomfört ett antal direkt- och anbudsanvisningar de senaste åren. 

De har upplevt processen som positiv och de har tyckt att liknande krav har ställts på 

alla aktörer. Efter avslutad process tycker de att de får tillräckligt mycket information 

om hur det vinnande projektet ser ut. 
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Information från Växjö kommun kommer via mail och informationen varierar beroende 

på projektet och den unika byggnaden. 

Växjöbostäder vill att erfarenhetsåterföringen ska innehålla det vinnande förslaget och 

varför det vann samt feedback på det egna förslaget vad som är bra och vad som saknas. 

4.2.5 Peter Ström PEAB- Jönköping 
Peter Ström är arbetschef på PEAB i Jönköping. 

PEAB har varit med i två markanvisningar det senaste året varav ett tävlingsförfarande. 

På frågan om hur de upplever erfarenhetsåterföringen svarar han att den inte är speciellt 

informativ och det känns som en godtycklig utvärdering av inkomna förslag. Det som 

saknas är mer information om hur man utvärderat förslagen och varför man valt som 

man gjort. 

De informationsvägar som de får information genom är mail och det kan även vara 

genom besök på kommunen. Informationen från kommunen är sällan konsekvent då det 

är olika personer på kommunen som utvärderar inkomna förslag. Det han tycker ska 

vara med i utvärderingen av de byggnadsförslagen är arkitektur, BOA i förhållande till 

BTA och prisvärdhet. 

Kommunens plankartor fungerar bra med det undantaget att den blir lite styrd om man 

ser till utformning av byggnaden. Information kommer som skriftliga kommentarer från 

den grupp som har utvärderat förslaget men anses vara undermålig. 

4.2.6 Anders Jonsson NCC-Växjö 
Anders Jonsson arbetar som projektutvecklare i Växjö och Kalmar. 

Anders säger att de har varit med i tre stycken markanvisningstävlingar de senaste åren, 

men de har inte vunnit någon av dem. Olika program eller krav som kommunen vill se 

att man bygger efter, upplevs som klara. Markanvisningarna från Växjö kommun 

upplevs som tydliga och konkreta, kommunen är snabb på att svara på följdfrågor. 

Jonsson söker lite mer tydlighet varför de inte går vidare med sina förslag och lite mer 

konkret vad som saknades.  

Detta handlar enligt Anders om att han vill veta exakt vad det var som gjorde att deras 

förslag inte gick vinnande ur markanvisningen.  Orsaker till varför de inte nådde fram, 

vad som var dåligt. Den information som kommunen har gett ut har varit fullständig 

och har bra struktur säger Anders. Det finns brister i erfarenhetsåterföringen, hur man 

tog beslutet på kommunens sida och hur de sätter upp vissa kriterier i 

markanvisningsförslaget. Beslutet behöver vara mer grundat, även om man vinner så 

kan det vara intressant att få feedback på det man har gjort. 
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4.3 Dokumentinsamling 

4.3.1 Växjö 
Bilaga 3 och 4 är bedömningsprotokoll/utvärdering från Växjö Kommun av två olika 

förslag till en markanvisningstävling. 

Bilaga 3 är det förlorande förslaget och bilaga 4 är det vinnande förslaget enligt Växjö 

Kommun. 

I bedömningsprotokollen finns det tydliga rubriker som kommunen bedömer efter t.ex. 

erfarenhet, projektidé, uppvärmning mm. Under varje rubrik skriver kommunen saker 

som är bra eller saknas utifrån byggherrens förslag. Bedömningen är inte ett 

poängsystem utan det som utvärderas är helheten på de inkomna förslagen. 

Mellan bedömningsprotokollen bilaga 3 och 4 så är det samma typ av information som 

redovisas från kommunen, med kommentarer om vissa saker som är bra och saker som 

behövs fördjupas. 

4.3.2 Jönköping 
Bilaga 5 är en tjänsteskrivelse om ett markanvisningsbeslut i Jönköpings kommun. 

Jönköpings kommun gör ett skriftligt utskick till de berörda byggherrarna. Där det står 

en enkel sammanfattning av markanvisningsbeslutet, vilka som deltog, hur ärendet 

kommer att försätta och en förklaring varför just en byggherre vann. 

4.3.3 Borås 
Borås utför inte någon skriftlig utvärdering av alla inkomna förslag. De gör en muntlig 

utvärdering av varje förslag och bestämmer på möte vem som får tilldelningen. Det görs 

sedan i efterhand en utvärdering av förslag om det kommer en fråga om hur 

utvärderingen av det inlämnade förslaget blev. 
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4.4 Kontroll av modell 
Verifiering av den framtagna modellen, se figur 8. Framställningen av denna modell 

görs i kap.  5.6. Grundmodellen kommer från Argyris (1992) som är ihopkopplad med 

markanvisningsprocessen.  

 

Figur 8. Framtagen modell för erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocess. 

4.4.1 Emil Stille, Planarkitekt, Kalmar Kommun 
Emil Stille arbetar som planarkitekt på Kalmar kommun, han säger att kriterierna går 

att göra betydligt mer konkreta och mindre öppna för tolkningar när det finns en 

detaljplan klar för området. Då det i vissa markanvisningar inte finns en komplett 

detaljplan så säger han att poängen är att det ska finnas viss frihet för byggherrarna att 

projektera. Vilket gör att modellen kan motverka denna kreativitet till en viss del. 

Han tycker genom att göra erfarenhetsåterföring som ett sista steg till alla byggherrar 

skulle skapa en bättre process, att delge alla deltagande byggherrar vem som vann och 

varför. Dock skulle det vara väldigt betungande och resurskrävande att från kommunens 

sida ge kommentarer på de förlorade förslagen. 

Till sist så ger Emil ett förslag på en enkät från kommun till byggherrarna efter avslutad 

markanvisning där byggherrarna får tycka till om hur processen gick.  

 

4.4.2 Therese Rosberg, Projektledare, Nacka kommun 
Therese säger att det är en bra tanke att sträva efter att ha så konkreta och tydliga 

kriterier vid en markanvisning. Men hon säger att det är svårt i nuläget då de mjuka 

parametrarna styr mycket, så som gestaltning och miljö. Men vidare i modellen så 

påpekar hon att det är bra att delge alla deltagande om vem som vann och varför.  
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Även att byggherrarna får komma med synpunkter så man kan förbättra framtida 

projekt, det kan vara någon form av enkät eller ett telefonsamtal. 

4.4.3 Torbjörn Nilsbäcken, Projektutveckling, Botrygg 
Torbjörn säger att om kommunen har tydliga kriterier och poängsättning på sin 

markanvisning, så räcker det att poängen sammanställas och skickas ut till de 

medverkande byggherrarna. Där de enkelt ser vad som var bättre och sämre med sitt 

förslag. 

Vidare menar Torbjörn att om det finns mjuka parametrar med så ska en oberoende 

arkitektjury stå för utlåtandet av förslagen. 

Torbjörn tycker till skillnad mot vad modellen visar att återkoppling från kommunen 

till alla byggherrar efter avslutad markanvisningstävling är överflödig då det är många 

saker som ska vägas in. 

4.4.4 Carl Johan Martinius, Projektutvecklare, HSB 
Carl Johan Martinius jobbar som projektutvecklare på HSB Göteborg 

Han tycker att det är bra med konkreta kriterier men menar även att det är svårt att göra 

alla kriterier icke tolkningsbara. Carl Johan säger vidare att de mjuka parametrarna ofta 

är avgörande för varför ett förslag vinner. Carl-Johan instämmer i att det är bra med 

tydlighet från början av en markanvisning när det gäller val av kriterier och dess 

poängsättning, men ser också svårigheter i den tidsåtgång som det ligger i att utvärdera 

och ge feedback på alla inkomna förslag med tanke på de kommunala resurserna. Carl-

Johan anser att det är svårt att lyckas med erfarenhetsåterföring genom att tillämpa 

modellen på processen då markanvisningen kan vara komplex.  

4.4.5 Peter Broström och Henrik Orrsjö, Affärsutveckling, JM 
Peter Broström säger att “...markanvisningen inrymmer stora möjligheter att bedriva 

kommunal politik på en mycket stor mängd områden och i en mycket stor omfattning ”. 

Han nämner även att frågan om en relevant och användbar erfarenhetsåterföring inte 

kan beskrivas så enkelt som modellen antyder då markanvisningar ofta används som ett 

sätt att bedriva kommunal politik. 

Henrik Orrsjö ser positivt på modellen. Genom att ha konkreta kriterier så är det lätt för 

byggherrarna att se vad de gör för fel.  Dock upplever han att det är problematiskt att 

skapa konkreta kriterier från kommunernas sida som gör att de själva får svårt att 

förklara hur de har värderat olika förslag.  “I Göteborgs kommun liksom i flera andra 

kommuner är det nu insatser inom området social hållbarhet som premieras högt och 

det är ju i sig ett något otydligt begrepp och därför också svårt att konkretisera vad 

gäller utvärderingskriterier” säger Henrik. 

4.4.6 Martin Calmtorp, Affärsutvecklare, BTH Bostad 
Martin håller med att kriterier skall vara konkreta och väljs för att de fungerat bra i 

tidigare markanvisningar från kommunal- och byggherresida. Han tycker också att 

erfarenhetsåterföring genom att kommunerna ger kommentarer på alla inkomna förslag 

gör det lättare att förstå utgången. Till sist anser Calmtorp att den kommunala 

erfarenhetsåterföringen är tillräcklig men det finns förbättringspotential. 

 



Empiri 

25 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Från den insamlade empirin framgår det att kommunerna har en bra struktur på själva 

utförandet av markanvisningar. Under intervjuerna har det kommit fram att det delvis 

fattas erfarenhetsåterföring under och efter avslutad markanvisningsprocess mellan 

kommun och byggherre. Byggherrarna påpekar att det fattas information om hur 

förslagen har utvärderats och att det skulle vara bra med feedback på sitt eget förslag. 

Från dokumentanalysen går det att utläsa den struktur och det system för att behandla 

inkomna förslag till kommunerna. Av vilken har framkommit att kommunernas sätt att 

göra erfarenhetsåterföring skiljer sig stort åt. 

Under intervjuerna med grund i modellen för erfarenhetsåterföring så har det kommit 

fram synpunkter på den upprättade modellen där många av åsikterna går isär. De 

nackdelar som respondenterna nämner är att modellen kan motverka kreativitet när alla 

kriterier är hårda och ej tolkningsbara. Det är betungande för kommunerna att ge 

kommentarer på de förlorande förslagen då det är mycket som ska vägas in. Det är svårt 

att lyckas med erfarenhetsåterföring genom att tillämpa en modell då markanvisningen 

kan vara komplex. Kommunen vill ofta föra sin politik genom hur de tilldelar 

markanvisningar. 

De fördelar som respondenterna visar på är att det går att göra mer konkreta kriterier 

som tillsammans med en poängsättning gör det lätt att göra erfarenhetsåterföring. 

Kriterier som byggherrar och kommuner har tyckt varit bra i tidigare markanvisningar 

ska tas med till vidare markanvisningar.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
I detta kapitel så redovisas de resultat som genom bearbetning av empirin har 

framkommit, resultatet kopplas till de framställda teorierna. Frågeställningarna som 

ställts skall också här besvaras. 

5.2 Inledande intervjuer 
Kommunernas arbetssätt för erfarenhetsåterföring sker på lite olika sätt och kan dras ett 

steg ytterligare än vad Gustafsson et. al (2002) har uppvisat. Då de tre kommunerna 

använder sig av olika sätt att utvärdera de inkomna förslagen, enligt Argyris (1976) så 

krävs det att processen måste vara enhetlig för att målet skall kunna uppnås. En 

väldokumenterad process är något som Gustafsson et. al (2002) trycker på i sin 

utredning. Denna dokumentation finns i vissa markanvisningsprocesser och andra inte.  

För en god erfarenhetsåterföring så bygger stora delar på enligt Huber (1991) systemets 

vilja att sprida vidare rätt information till rätt mottagare vilket flera av respondenterna 

svarar. Genom dokumentanalysen kan det ses att det i flera fall finns en fullgod 

erfarenhetsåterföring men att den inte sprids vidare till de som behöver läsa och ta del 

av informationen.  

Själva utvärderingen görs på olika sätt i de olika kommunerna men de använder sig 

generellt av ett jämförelseförfarande som grund. Växjö och Jönköping utvärderar 

utifrån ett antal uppställda kriterier som grund. Jönköping har frångått ett tidigare 

poängsystem medans Borås vill börja använda ett poängsystem. 

Markanvisningsprocessen har i teoridelen förklarats som en process där det i stor 

utsträckning saknas uppföljningssystem och utvärdering av processen. I intervjuerna 

har det framkommit att det är svårt att få klara besked på vad som var bra respektive 

vad som var dåligt. Svårigheter i att utläsa hur det vinnande förslaget har valts och på 

vilka grunder.  

I intervjuerna sägs det att för att skapa bra erfarenhetsåterföring så krävs det att det finns 

en tydlig utvärdering av de inkomna förslagen vilket i sin tur skapar en tydlig 

erfarenhetsåterföring med en bra struktur och ett mål som går att bedöma. 

5.3 Dokumentanalys 

5.3.1 Växjö 
Bedömningsprotokollen från Växjö Kommun är väl strukturerad med tydliga rubriker. 

Gott om dokumentation från kommunen om förslaget om vad som var bra och vad som 

saknades. Byggherren kan lätt se vad kommunen har tyckt var bra med deras förslag 

vad de har missat att ta med. 

Det som kan vara oklart för byggherrarna i vissa fall är att det fattas dokumentation som 

bedömer förslagen emot varandra. Varför just ett förslag vann mot ett nästan likvärdigt 

förslag när byggherren bara får tillgång till ena delen. 
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5.3.2 Jönköping 
Det skriftliga beslutet från Jönköpings kommun är väldokumenterat med strukturerade 

rubriker och innehåll. I början av dokumentet är en sammanfattning av beslutet som ger 

en bra helhetsbild för läsaren. Dokumentet är mycket informativt till den vinnande 

byggherren vilka datum som gäller och hur ärendet processen går vidare. Det är inte 

lika informativt mot den förlorande byggherren. Den markerade texten i bilaga 5 

beskriver hur kommunen utvärderat förslagen. 

5.3.3 Borås 
Borås Stad utför erfarenhetsåterföring om det efterfrågas av byggherren. De 

kommuntjänstemän kan inte ses som representativa för den politiska majoriteten som 

beslutat om markanvisning. En utvärdering görs i efterhand om det efterfrågas av 

byggherrarna. Det blir upp till tjänstemannen att komma ihåg vad som sas om det 

enskilda förslaget. Ett antagande kan vara att informationen inte blir lika fullständig 

som om det förs ett löpande protokoll under utvärderingen. 

5.4 Teoretisk tillämpning av modell 
Respondenterna svarar unisont att det hade varit bra med fler konkreta kriterier som 

ligger till grund till markanvisningen. Men som en respondent säger är att man ofta kan 

ge anvisningar och riktlinjer men poängen med förfarandet kan vara att byggherrarna 

ska kunna komma med inspel.  

Ett flertal av respondenterna ser det positiva i modellens sätt att det ger kommunen 

något att förhålla sig till och som Argyris (1992) säger att doublelooplärande 

kontinuerligt gör systemet effektivare.  

Respondenterna från kommunerna anser att det finns en resursbrist vilken gör att de 

tycker att det finns svårigheter att göra en grundlig erfarenhetsåterföring. 

En kommun vill se att byggherrarna gör en utvärdering av markanvisningen genom en 

enkät, vilket också det är en del i Argyris (1992) tankar kring erfarenhetsåterföring. Det 

arbete som kommunerna genomför i enlighet med den framställda modellen kan 

kopplas till figur 4 där Bulsuk (2009) på ett tydligt sätt visar hur förbättringsåtgärder 

genomförs. 
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5.5 Frågeställning 1 
Hur fungerar systemet för erfarenhetsåterföringen från kommun till byggherre idag, 

efter avslutad markanvisning? 

Erfarenhetsåterföringen mellan kommun och byggherre fungerar med den grunden att 

det enligt lag skall skickas ut underlag till de i markanvisningen medverkande 

byggherrarna. Enligt de intervjuer som hållits består den information som överförs 

mellan kommun och byggherre av ett mail vilket innehåller hur kommunen beslutat i 

markanvisningen. Som en respondent säger i intervjun så kan informationen skilja sig 

åt beroende på vem som har bedömt och vem som har varit handläggare av 

markanvisningen på kommunen. Jönköpings kommun arbetar med möten under den tid 

som markanvisningen pågår för att kunna återkoppla till byggherren när detaljplan 

upprättas.  I Borås Stad görs en skriftlig utvärdering av det vinnande förslaget men inte 

mer, detta gör det svårt för byggherrar att veta vad de gör fel i det egna förslaget och 

kan uppfattas som otransparent. Enligt intervjuerna så tycker byggherrar att det finns 

brister i erfarenhetsåterföringen som den ser ut idag. Vidare så påpekar byggherrarna 

att det inte finns något tydligt mål eller struktur för bedömningen vilket gör det svårt 

för kommunerna att vara konkret i sin erfarenhetsåterföring. Det framgår inte tydligt 

vad som fällde avgörandet till varför ett förslag valdes framför ett annat. Det arbete 

tjänstemännen gör på kommunen tycker respondenterna också ska vara mer transparent. 

Byggherrarna har en skyldighet att lämna förslag som inte kan tydas på olika sätt, 

informationen i deras förslag måste vara entydiga. Detta för att kommunen ska kunna 

göra en så rättvis bedömning av förslaget utan att olika tjänstemän ska kunna tolka 

förslaget på olika sätt.  

5.6 Frågeställning 2 
Hur kan en teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen 

se ut? 

Den teoretiska modellen för erfarenhetsåterföring (figur 8) grundar sig i den tidigare 

teorin om erfarenhetsåterföring. Med Argyris modell (figur 3) som grund har ytterligare 

en nivå tillförts där det framgår hur olika steg av markanvisningsprocessen kopplats 

samman med Argyris modell för erfarenhetsåterföring. Modellen kan förklaras som en 

av Argyris (1992) uppställda modeller för erfarenhetsåterföring. Modellen är av typen 

“double-loop” som inte bara återkopplar till planeringen utan vidare till antaganden som 

ligger till grund för planering. 

Steg ett handlar om att man gör ett korrekt och rimligt antagande om hur kommunen 

vill att byggnaden ska se ut och har möjlighet att se ut. När kommunen har ett 

övergripande mål och en vision med byggnaden väljer man ut de byggherrar som man 

tror kan uppnå målen eller ett mer passande alternativ. Både intervjuer och teori Argyris 

(1992) understryker att första delen sätter prägel på hela processen då den utgör grunden 

för det vidare arbetet.  

Steg två handlar om att välja de kriterier för vad som ska uppnås med markanvisningen 

och hur stor del i helheten kriterierna ska vara värda. Enligt de intervjuer som hållits 

med byggherrar så menar de att det är viktigt att det är klara och konkreta mål som ställs 

upp. Desto tydligare målen är desto lättare är det att göra en god erfarenhetsåterföring 

enligt Argyris (1992). 
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Steg tre handlar om utvärderingen av förslagen och i denna del ligger också 

återkopplingen från kommunerna där man på ett tydligt och strukturerat sätt vill visa 

upp för byggherrarna hur man har tänkt i utvärderingen av de olika förslagen. Visa upp 

utvärderingen av det vinnande förslaget tillsammans med hur detaljplanen blev för att 

alla kan se vad kommunen krävde för markanvisningen och hur utfallet blev som 

kopplas tillbaka till PDCA-cirkeln i figur 4 av Bulsuk (2009). 

 

Figur 8. Framtagen modell för erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocess 

Utfallet kopplas tillbaka till planeringen för att kontrollera om det blev som man 

planerat för. Om man då upptäcker att planeringen inte stämmer överens med det som 

genomfördes kan detta bero på att antagandet inte var tillräckligt säkert. Att kommunen 

valt fel kriterier eller att flera byggherrar blev missnöjda med utfallet av 

markanvisningen.  

Det gäller även att informationen sprids på rätt sätt mellan de olika stegen i modellen. 

Förmåga att skapa entydigt och konkret information leder till att processen att bli mer 

öppen och tydlig. Om man har en process där olika parter är involverade i så måste 

informationen vara så pass tydlig så att nästa person i ledet inte kan tolka informationen 

på olika sätt, (VERVA). 

Enligt tidigare teori så är IKT-system en viktig del i att föra över kunskap och skapa 

samverkan mellan olika enheter. Enheter som är byggherrarna och de inom kommunen 

som arbetar med markanvisningar. Kommunerna fungerar på olika sätt och har olika 

förutsättningar vilket teorin gör att erfarenhetsåterföring och IKT-systemet måste kunna 

gå att vara flexibel och kunna anpassas från kommun till kommun. Kommunen besitter 

idag ett kommunikationsmedium genom sina hemsidor som både är flexibelt och 

konsekvent i sin uppbyggnad. 
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Enligt de tidigare teorierna om IKT så skriver Lindqvist och Söderlind (2009) om 

implementeringsproblem och det ger att i detta fall måste kommunerna inse vad och 

hur de tjänar på att göra bättre erfarenhetsåterföring. 

Slutligen så kan kommunen göra en intern erfarenhetsåterföring när markanvisningen 

är färdigställd för att kunna upptäcka egna fel och brister.  

Denna erfarenhetsåterföring handlar i huvudsak om att ta in de åsikter och funderingar 

som byggherrarna har kommit med för att få med deras synpunkter i framtida projekt. 

5.7 Frågeställning 3 
Hur fungerar det att teoretiskt tillämpa modellen för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen? 

De intervjuade kommunala tjänstemännen nämner den resursbrist som finns hos 

kommunerna. Flera av respondenterna menar att det arbete som kommunerna behöver 

lägga ner för att göra skriftliga utvärderingar av varje inkommet förslag är betungade 

och helst vill undvikas. Modellen missar här den resursbrist som tycks finnas hos 

kommunerna. En lösning kan finnas i de poängsystem som finns hos bl.a. Växjö 

kommun som ett sätt att resurseffektivt göra erfarenhetsåterföring. Några av 

respondenterna kommer tillbaka till varför det är viktigt att ha tydliga kriterier med en 

tydlig poängsättning som i många fall skulle det räcka som erfarenhetsåterföring 

liknande den som Växjö kommun använder sig av. se bilaga 3 och 4. Där de i likhet 

med de teorier från Huber (1994) är givaren i detta fall kommunens förmåga att göra 

erfarenhetsåterföring. En möjlighet att kombinera en poängsättning med en skriftlig 

utvärdering av de inkomna förslagen finns i de fall där kommunen ställer krav på de 

mjuka parametrarna. Då får man med fördelarna från både systemet med poäng samt 

man kan använda sig av tolkningsbara kriterier för att få kreativitet till bebyggelsen 

samtidigt som kommunen kan förklara hur de har bedömt förslagen. 

En respondent ser fördelar i att välja kriterier och tillvägagångssätt som har fungerat 

bra i andra markanvisningar som byggherrarna själva kan få vara med och välja. 

Langley et. al (2009) skriver att genom att göra ständiga förbättringar över tid så flyttas 

hela tiden standardnivån se figur 5. Från kommunens sida ser man också möjligheter i 

att själv kunna skicka ut en enkät eller liknande för att se vad byggherrarna tyckte om 

markanvisningen och om vad som kan förbättras till nästa gång. Detta kan också 

kopplas till figur 5 av Langley et. al (2009) där de tar upp att ständiga förbättringar 

genom återkoppling gör processen bättre. Detta representeras av steg tre i modellen 

figur 8, där det sker återkoppling från kommun till byggherre och vice versa.  

Från intervjuerna för verifiering av modellen framkom det att flera respondenter tycker 

att markanvisningsprocessen kan var komplex och har många parametrar. Vilket gör att 

det är svårt att göra en bra erfarenhetsåterföring vilket också Langley et. al (2009) 

nämner som en svårighet i att man ska veta var systemet börjar och slutar och hur brett 

man kan göra en förbättring. 

Från kommentarerna på modellen så trycker respondenterna på att de mjuka 

parametrarna, såsom gestaltning, miljö och god arkitektur, ger en svårare bedömning, 

då det handlar om egna åsikter från kommunen. Detta i sin tur leder till att 

erfarenhetsåterföring till byggherrarna blir bristfällig, då de mjuka parametrarna är 

svåra att bedöma. En respondent säger att om man ska blanda in de mjuka parametrarna 
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i processen så är det bra att visa juryns utlåtande för alla inblandade. Juryn ska bestå av 

oberoende och sakkunniga arkitekter, inte av den enskilda kommunens tjänstemän. 

Gustafsson et. al (2012) menar att det är kommunerna som själva sätter gränser för hur 

kreativiteten ska uttryckas. Men Gustafsson (2009) skriver också att alltför detaljerade 

kriterier gör att områden kan bli enformiga. En nackdel som två av respondenterna tar 

upp är att modellen för erfarenhetsåterföring motverkar den möjlighet till kreativitet 

som kommunen vill åt när byggherrarna upprättar sina förslag. På samma sätt menar 

Gustafsson et.al (2012) att kriterier som inte är kvantifierbara bedöms på olika sätt och 

bedömningen blir subjektiv men även att kommunens kriterier inte får bli för 

detaljerade. Byggherrarna har inte plats att komma med egna inspel och lösningar. 

Genom att implementera en modell så menar respondenterna att alla kommuner kan få 

en gemensam utgångspunkt för erfarenhetsåterföring så att processen kan 

standardiseras och ger processen ett organisatoriskt minne vilket Huber (1991) anser är 

en viktig del för ständiga förbättringar.  

Respondenter menar att kommunen gärna vill föra politik genom hur de beslutar i 

markanvisningar vilket gör att modellen och annan erfarenhetsåterföring inte kommer 

till sin rätt. Vilket Gustafsson et al. (2012) tar upp som ett problem när processen inte 

är förutsägbar. 

Flera respondenter ser kommunernas hemsidor som en viktig del i hur de skaffar sig 

kunskap om pågående och framtida markanvisningar och anser att det är ett användbart 

media. Information om markanvisningsprocessens utfall och kommande processer skall 

finnas lättillgängligt för medborgarna och i enlighet med förslag från SKL (2009). 

5.8 Koppling till målet 
Målet är att ta fram en IKT-baserad teoretisk modell för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen och teoretiskt applicera på processen. 

I rapporten är en modell framställd som är teoretisk applicerad genom intervjuer hos 

kommuner och byggherrar då den grundar sig i det nuvarande systemet för 

markanvisningar. Modellen byggs ihop med ett befintligt IKT-system på kommunernas 

hemsida för att bli lättillgänglig för byggherrarna.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I denna del förs en kritisk diskussion och slutsatser dras av studien. Diskussion om de 

metodvalen har valts i denna rapport. Resultatet diskuteras och slutsatser dras av 

studien, vidare tas förslag fram till vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen återkopplar till alla de ingående delarna i rapporten. I 

diskussionen återkopplas det till intervjuer, dokumentanalys, litteraturstudier, 

metodbeskrivning och resultat. 

Rapportens mål har varit: “Målet är att ta fram en IKT-baserad teoretisk modell för 

erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen och teoretiskt applicera på 

processen.” 

Genom att analysera intervjuer med de sex byggherrarna och de tre kommunerna har 

en grund skapats. Genom att flera intervjuer har hållits så har reliabiliteten säkerställts. 

Stora delar av rapporten kommer från den information som framkommit från 

kommuner och byggherrarna. Olika kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med 

erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen. Empirin som har inkommit 

genom intervjuer har styrkts genom teorierna. Litteraturstudien har då också kunnat 

kontrolleras mot hur dagens läge sett ut då ett flertal av teorierna om 

markanvisningsprocessen är några år gamla.  

Enligt den tidigare forskning som redovisats i teoridelen och med de genomförda 

intervjuerna har problemet validerats.  

Vidare har fem nya byggherrar och två kommuner intervjuats för verifiering av 

modellen alltför att skapa ett trovärdigt resultat. Respondenterna har kommit med 

synpunkter på den framtagna modellen och förslag till vidare arbete. 

Argyris (1992) har använts som grund till den modell för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen som är framställd. Flera av respondenterna menar att 

processen är komplex och det finns många parametrar att ta hänsyn till vilket gör att det 

finns svårigheter för den framställda modellen att få med alla delar av 

markanvisningsprocessen. 

Det har framkommit att det finns skillnader i kommunernas sätt att arbeta med 

erfarenhetsåterföring. De slutsatser som dragits representerar de tre kommunerna 

Jönköping, Borås och Växjö och har använts som grund i att ställa upp modellen för 

erfarenhetsåterföring. 

Det optimala för resultatet hade varit att teoretiskt applicera modellen på processen men 

då detta inte kunde genomföras på grund av tidsbrist så genomfördes en teoretisk 

applicering. 

Respondenternas åsikter och tyckande ligger till grund för analysen av den teoretiska 

appliceringen av modellen. Resultatet av rapporten kan variera i de olika kommunerna 

beroende på hur många kunniga tjänstemän det finns och hur mycket tid de har till att 

göra erfarenhetsåterföring. 
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Ny kunskap har framkommit i denna rapport genom kartläggning och insyn på 

markanvisningsprocessen samt en grund till en modell för erfarenhetsåterföring inom 

markanvisningsprocessen. 

6.2 Metoddiskussion 
För att kunna få en helhetsbild över hur erfarenhetsåterföring så var första frågan 

utformad på ett sätt så att data kunde samlas in för att får en helhetssyn över hur läget 

ser ut idag enligt Yin (2011).  

Intervjuerna ledde även till en bättre inblick i processen i varje kommun då den är svår 

att få enbart genom litteraturstudier. Den enligt litterastudierna bristande 

erfarenhetsåterföringen var bara upptaget som ett problem och inte varför problemet 

fanns. Utgångspunkten för intervjuerna var att hålla dem som telefonintervjuer då tiden 

och ekonomin för plats-intervjuer var bristande. En brist med de intervjuer som hållits 

är att intervjufrågorna inte var tillräckligt finslipade innan de kom ut till respondenterna. 

Den testintervju som gjordes, var med en person som inte var tillräckligt insatt i ämnet 

och därmed kunde inte frågorna korrigeras tillräckligt. Intervjufrågorna kontrollerades 

även av handledaren för ytterligare förbättring. På grund av det förstnämnda kom det 

fram nya idéer kring frågorna under arbetets gång.  

Omfattningen och antalet intervjuer som gjordes ses som rimlig till arbetets storlek och 

anses av författarna som tillräcklig för en trovärdig analys. Viss återkoppling gjordes 

per mail för att klarlägga respondentens svar. Intervjufrågorna skickades även i förväg 

för att göra så att respondenterna fick tid att förbereda sig. 

En ytterligare felkälla med intervjuerna kan vara egna åsikter från de som intervjuades. 

Beroende på hur markanvisningar har gått i vissa kommuner, kan personer vara mer 

positiva eller negativa till hur erfarenhetsåterföringen har varit. 

Det finns en mängd forskning angående erfarenhetsåterföring som är relativt svår att 

förhålla sig till. De delar som är tagna är sammanfattningar och grundforskning av 

markanvisningsprocessen. Det saknas delar där markanvisningsprocessen direkt 

kopplas till erfarenhetsåterföring. 

Dokumentanalysen är en del av empirin i vilken det som är sagt i intervjuerna kunde 

bekräftas eller förkastas. Det fanns vissa svårigheter i att kunna samla in de dokument 

som låg till grund till dokumentanalysen, då Borås kommun inte hade ett dokument 

likvärdigt med det som finns i Växjö. Dokumentanalysen som metodval kunde fått ett 

större fokus då en stor del av informationen ligger i dokumenten som kommunerna 

upprättar. 

I kontrollen av modellen för erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen 

ingick två kommuner och fem byggherrar. Personerna som kontaktades var alla väl 

insatta i hur markanvisningsprocessen fungerar. Respondenterna gav både förslag till 

förbättringar av modellen samt kom även med kritik mot densamma. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som är uppställda i inledningen är följda till en stor del. I 

dokumentanalysen ingår viss information och utvärdering av vad som ingår i det 

tilldelningsbeslut som skickas ut. Resultatet är till viss del begränsat till de studerade 

kommunerna, metoden går att föra vidare till andra kommuner men resultatet kan 
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variera. Arbetet begränsar sig till kommunernas erfarenhetsåterföring och deras arbete 

mot byggherrar. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen av examensarbetet om erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen 

kan sammanfattas i ett antal punkter. 

Den första handlar om hur det nuvarande systemet för erfarenhetsåterföring fungerar 

vilket till viss del bekräftar problemformuleringen. Det har efter intervjuer framkommit 

att det idag finns brister i erfarenhetsåterföringen mellan kommun och byggherre. Det 

behövs mer erfarenhetsåterföring mellan kommun och byggherre även om 

kommunerna idag kan tycka att de gör tillräckligt. En rekommendation till kommuner 

kan vara att under utvärderingsprocessen ge skriftliga kommentarer av varje bidrag och 

på de ingående utvärderingspunkterna, även om detta har tagits upp som en fråga om 

resursbrist hos kommunerna. Då kommunala handläggare spelar en stor roll i hur mjuka 

kriterier värderas så är ett förslag att göra denna information mer tillgänglig för 

byggherrarna. För att erfarenhetsåterföringen skall vara konkret så måste också de 

punkter som blivit utvärderade vara konkreta, detta uppnås bäst när det finns kriterier 

som det utan tvetydigheter går att poängsätta. De problem med konkreta kriterier är att 

kommunen vill att markanvisningen ska innehålla en viss del kreativitet vilket de har 

svårt att uttrycka. Från byggherrens sida så måste det inlämnade förslaget vara entydigt 

och kommunen ska inte kunna tolka informationen på ett sätt som inte är menat från 

byggherrens sida. 

Vidare slutsatser med den teoretiska modellen och tillämpningen av denna. 

● Erfarenhetsåterföring ska ske i flera steg för att vara effektiv från både byggherrar 

samt kommuner.  

● Systematisk erfarenhetsåterföring kan lösa de problem som idag finns enligt de 

intervjuade byggherrarna. 

● En ny flik läggs till på kommunernas hemsida under ”Bygga, Bo & Miljö” som kallas 

markanvisningar som redovisar utfall och kommande markanvisningsprocesser. 

● Olika kommuner arbetar på olika sätt med markanvisningar vilket gör att det finns 

svårigheter att dra generella slutsatser. Modellen ligger till grund för ett framtida 

generellt arbetssätt. 

● Finns svårigheter i att både ha konkreta kriterier och att samtidigt vilja få in kreativitet 

i markanvisningen. Konkreta kriterier är bra för erfarenhetsåterföringen och 

kreativiteten för att undvika enformighet i områden. 

● Att kombinera poängsättning med skriftliga kommentarer i de fall där kommunerna 

använder sig av mjuka parametrar skulle underlätta byggherrarnas förståelse för utfallet 

av markanvisningen.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning är främst att modellen testas i skarpt läge ute i kommuner som 

använder sig av markanvisningar och sedan utvärdera modellen. Det finns grund för att 

utföra vidare studier där andra kommuners system för erfarenhetsåterföring granskas. 

Större kommuner använder sig mer av markanvisningar och därmed kan ett antagande 

vara att det borde finnas en mer utbyggd erfarenhetsåterföring. Att jämföra 

erfarenhetsåterföring i större kommuner med mindre och föra över kunskap till de 

mindre. Forskning på vilka utvärderingskriterier som är de mest relevanta för bostäder 

och skapar det högsta byggnadsvärdet. 
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Bilaga 1 

Byggherre 

Hur många markanvisningar har ni deltagit i se senaste åren? 

- Vilka typer har dessa varit? (Direkt, anbud, jämförelseförfarande o.s.v.) 

- Hur upplever ni dessa? 
 

Hur upplever ni erfarenhetsåterföringen från kommun i dagsläget efter avslutad 

markanvisning? 

- Tycker ni informationen är tillräcklig?  

- Vad saknas och vad är bra? 

Genom vilka informationsvägar får ni denna information? 

- Hur söker ni informationen? 

- Är informationen konsekvent (samma typ information vid varje projekt)? 

Hur skulle ni vilja att erfarenhetsåterföringen ska se ut? 

- Struktur? 

Hur får ni information att mark är aktuell för markanvisning? 

- Hur fungerar kommunens plankartor? 

Vilken information får ni tillgång till efter avslutad process? 

- Underlag för beslut? kriterier? 

 

Kommun 

 

Hur många markanvisningar genomför ni årligen? 

- Vilka typer av markanvisningar genomförs? (Direkt, anbud, 

jämförelseförfarande o.s.v.) 
 

Är kommunen eller byggherrarna mest drivande för nybyggandet? 

Hur tycker ni att det nuvarande systemet fungerar som en helhet? 

- Vad fungerar mindre eller mer bra? 
 

Finns det någon intern erfarenhetsåterföring mellan projekt inom er avdelning? 

- Hur ser den ut? 
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Hur ser systemet eller flödet för informationsöverföring ut idag? (Databas, dokument, mail) 

- Hur fungerar det enligt er?  
 

Hur delar ni ut information om aktuella markanvisningar? 

- Är det lika för olika typer av anvisningar? 
 

Hur ser informationen till förstagångsbyggare ut, finns det mer information att få förutom den 

på er hemsida?  

- Om så är fallet, går det att ta del av informationen? 

- Efter avslutad tilldelning av markanvisning. Hur och vad för information får 

de deltagande byggherrarna? 
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Bilaga 2 

1. Kommunen väljer kriterier som är konkreta, som inte ger någon tolkningsfrihet för 

inlämnade förslag. Kriterier väljs som i tidigare markanvisningar fungerat bra. 

 

2. Innan påbörjad markanvisningstävling visas ett dokument med vilka kriterier som är 

aktuella för markanvisningen och hur poängsättning eller utvärderingen kommer att ske. 

 

3. Kommunen skickar, efter avslutad markanvisning, ut det vinnande förslaget till alla 

inblandade i tävlingen. Med en enkel förklaring om varför just detta förslag vann. 

Kommunen skickar även tillbaka de övriga förslagen med en liten kommentar om varför 

det förslaget inte vann.  

 

Har ni några synpunkter/förslag på hur ni vill få tillbaka information? 

 

Framtagen modell (figur 8) skickas med. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 


