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Sammanfattning 

Efter mer än två decennier av otillräckliga produktionsvolymer på bostadsmarknaden lider Sverige nu i 

allt ökad utsträckning av en brist av bostäder i allmänhet och av små, billiga bostäder i synnerhet. 

Industriella byggare symboliserar ett sätt att, genom användning av              de processer och 

byggsystem, bygga bostäder mer kostnadseffektivt än med traditionella metoder men för att uppnå full 

effekt krävs förutsägbara villkor. Rätten för svenska kommuner att ställa krav på lokala byggprojekt är 

centralt i svensk byggrätt. Sentida samhällsförändringar har dock ökat kommuners behov av att profilera 

sig själva i en allt hårdare kamp om invånare, företagsetableringar och resurser. Detta har gjort dem mer 

benägna att tillämpa rätten till kravställning på byggprojekt i en högre utsträckning än tidigare. 

Bakgrunden till förstudien som presenteras i den här rapporten är att många industriella byggare 

uttrycker att det finns problem i gränssnittet mellan industriellt byggande och den kommunala 

planeringen. 

Denna rapport är en delrapportering inom ramen för projektet och presenterar preliminära resultat och 

analys av empiriskt material insamlat under en förstudie som genomförts mellan augusti 2013 och 

januari 2014. Rapporten syftar till att presentera den empiri och de resultat som hittills genererats. 

Materialet består av intervjuer med representanter från fem industriella byggföretag. 

Resultaten visar att förekomsten av kommunalt särkravsställande i Sverige idag är tämligen utbredd. 

Mycket pekar på att byggprojekt situerade i resursstarka centralt belägna kommuner drabbas hårdast av 

denna företeelse. Industriella byggkoncept bygger på upprepning och stordriftsfördelar och alla 

individuella krav som tvingar till avsteg från det industriella byggsystemet vara sig i form av tekniska 

lösningar eller måttsättningar leder till ökade omkostnader som i slutändan återspeglas i 

boendekostnaderna. Byggarna tillämpar ett antal olika strategier för att hantera kommunal kravställning. 

En strategi är att försöka förebygga särkravsproblematik genom att ta sig in tidigt i processen, en annan 

att på förhand försöka inventera vilka särkrav som kan tänkas ställas och på så sätt undvika projekt som 

väntas bli för krångliga. En tredje strategi verkar vara att identifiera kommuner som är särskilt viktiga 

och att anpassa sig efter deras särkrav. Gemensamt verkar dock vara en önskan om att föra dialog i 

mening att skapa förståelse och samverkan för att navigera runt de mest snåriga kraven. Det förefaller 

dock inte som att någon av dessa strategier ger fullständigt tillfredsställande resultat. 

I detta läge kan man bara spekulera kring orsakerna till kommuners agerande, dock framgår tydligt att 

faktorer på både individ- och organisationsnivå spelar in. Kommunalt särkravsställande grundar sig i de 

bästa intentioner men resulterar inte alltid i de bästa utfallen. De industriella byggarna har teorier om 

varför kommuner agerar som de gör, men har inte en full förståelse för deras situation.  

De teman som identifierats i intervjumaterialet ger en generell förklaring av grundproblematiken mellan 

industriellt byggande och kommunal planering men det finns fortfarande en diskrepans mellan dessa och 

den utförliga intervjudatan. Därför krävs fortsatta analyser för att åstadkomma en ökad förståelse för de 

bakomliggande orsaker som finns och inte minst de konsekvenser som uppstår till följd av kommunalt 

särkravsställande. Fortsatta studier bör dessutom belysa det kommunala perspektivet. 
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Summary 

After more than two decades of inadequate production volumes on the housing market Sweden now 

suffers from an increasing shortage of housing in general and of small, cheap housing in particular. 

Industrialised house-building represents a way to construct housing based on standardised processes and 

building systems, more cost-efficiently than by using traditional methods. Yet, to achieve full effect it 

requires predictable conditions. The right for local (municipal) planning authorities to set requirements 

for local construction projects is central to Swedish construction law. Societal changes have led to an 

increased need for municipalities to profile themselves, thus inclining local planning authorities to 

exercise this right more extensively. 

The background to the pilot study presented in this report is that many industrialised house-builders 

express that there are problems in the interface between industrialised house-building and local 

planning. 

This is an interim report within the project presenting preliminary results and analysis of empirical 

material collected during the pilot study conducted between August 2013 and January 2014. The report 

aims to provide the project stakeholders with a presentation of the empirical data and the results, which 

have so far been generated. The material consists of interviews conducted with representatives from five 

industrialised house-builders 

The results show that the presence of local requirement setting in Sweden today is fairly widespread. It 

is indicated that construction projects situated within resource-strong centrally located municipalities 

are the most affected by this phenomenon. Industrialised house-building concepts are based on 

repetition and economies of scale so all requirements which deviates from the building system leads to 

increased costs that ultimately will be reflected in the housing prices. The house-builders apply a variety 

of strategies for dealing with local requirements. One strategy is to try to prevent problems arisen from 

local requirements setting by entering the process early, another to predict which specific local 

requirements will be set and to avoid projects which are deemed too complicated. A third strategy is to 

identify municipalities that are particularly important and to adapt to their local requirements. A 

common theme seems to be a desire for dialogue in the interest of developing understanding and 

cooperation in order to navigate around the most convoluted requirements. It does not appear as if any 

of these approaches are providing completely satisfactory results. In this situation, one can only 

speculate on the reasons for local requirement setting, however, it’s clear that both individual and 

organizational level factors are involved. Local requirement stetting is founded in the best of intentions 

but does not always result in the best outcomes. The industrialised house-builders have theories about 

local requirement setting, but do not possess a full understanding of their situation. 

The identified themes do provide a general explanation of the basic problem between industrialised 

house-building and local planning, but there is still a discrepancy between them and the interview data. 

Further analysis is therefore required to provide an increased understanding of what the underlying 

causes are for and the consequences of local requirement setting are. Complementing studies should 

further elucidate the municipal perspective.  
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1 Inledning 

Attract – Attractive and sustainable living in cold climate är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som 

finansieras av Vinnova och bedrivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Gällivare och Kiruna 

kommuner. Denna rapport är en delrapportering inom ramen för projektet och presenterar preliminära 

resultat och analys av empiriskt material insamlat under en förstudie som genomförts mellan augusti 

2013 och januari 2014. Rapporten syftar till att presentera den empiri och de resultat som hittills 

genererats.  

1.1 Bakgrund 

Efter mer än två decennier av otillräckliga produktionsvolymer på bostadsmarknaden lider Sverige nu i 

allt ökad utsträckning av en brist av bostäder i allmänhet och av små, billiga bostäder i synnerhet. Av 

den här anledningen har Stefan Attefall, nuvarande social- och bostadsminister (2014), initierat ett stort 

antal statliga utredningar med målsättningen att förenkla regelverken som begränsar bostadsbyggandet 

och öka produktionsvolymerna. Attefall talar bland annat ofta om industriella byggföretag som 

potentiella producenter av kostnadseffektiva bostäder och förespråkar allmänt en övergång mot mer 

industriella produktionsmetoder.   

1.1.1 Industriellt byggande 

Industriella byggare utgör en undergrupp av byggsektorn och består av företag som i byggprocessen 

huvudsakligen innehar en entreprenörsroll. Utmärkande för industriella byggare är deras användning av 

standardiserade processer och byggsystem, vilka möjliggör en markant sänkning av deras 

produktionskostnader. Standardiseringen utgör dock en potentiell svaghet eftersom den kräver villkor 

som är förutsägbara för att uppnå full effekt. Om dessa villkor inte finns kan de industriella byggarna 

mötas av krav som tvingar dem att göra avsteg från sina industriella principer vilket motverkar 

kostnadseffektiviteten. En vanlig källa för krav på byggprojekt är den kommunala planprocessen vilket 

ger kommuner stort inflytande över huruvida en industriell byggares koncept är ekonomiskt tillämpbart 

på ett projekt eller inte. Statliga utredningar (SOU, 2012) har argumenterat för att variansen i de 

kommunala tolkningarna och tillämpningarna av tekniska egenskapskrav resulterar i en ökning av 

byggkostnaderna med 10-15 % vilket riskerar att släcka potentialen för ett mer industrialiserat byggande. 

1.1.2 Kommunal planering 

Den svenska Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) stipulerar att det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vatten. Detta innebär att all bostadsbyggnation måste föregås av en 

kommunal plan- och bygglovsprocess, genom vilken kommunen ställer ett antal krav på byggprojektet 

för att säkerställa dess lämplighet. Dessa krav baseras på nationell lagstiftning som exempelvis Plan- och 

bygglagen och Miljöbalken liksom på en uppsjö av politiska mål av betydelse för fysisk 

samhällsplanering. Boverket (2011) har identifierat 28 nationella myndigheter som tillsammans ansvarar 

för runt 100 sådana politiska mål av vilka 40 kan betecknas som övergripande liksom ett stort antal 

nationella strategier, planer, program och mål samt strategier och initiativ på EU- eller internationell 

nivå. Givet dessa riktlinjers abstrakta natur krävs det en hel del tolkning av en kedja aktörer för att 

konkretisera dem till en lämpligt detaljerad kravnivå. Det är lätt att förstå hur olika kommuner kan göra 

olika tolkningar vilket leder till varierande nivåer av kravställning, så kallade särkrav. 

Sentida samhällsförändringar har dessutom ökat kommuners behov av att profilera sig själva i en allt 

hårdare kamp om invånare, företagsetableringar och resurser. Detta har gjort dem mer benägna att 

tillämpa rätten till kravställning på byggprojekt i en högre utsträckning än tidigare. 
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1.2 Syfte och mål 

Målsättningen med förstudien som presenteras i denna rapport är att besvara följande frågor: 

1. I vilken utsträckning upplever industriella byggare att kommuner ställer särkrav? 

2. Vilka är konsekvenserna av kommunalt särkravsställande? 

3. Hur försöker industriella byggare minimera effekterna av kommunalt särkravsställande? 

4. Hur agerar kommuner i särkravsfrågor och varför? 

Målet med denna rapport är i andra hand att avrapportera och presentera insamlad data i syftet att 

möjliggöra en bredare användning av det insamlade empiriska materialet.  

Insamlad data består av intervjuer med representanter för fem (5) industriella byggföretag som 

inkluderade frågor om kommunalt särkravsställande och deras uppfattning om vilka faktorer som 

påverkar kommuners agerande i samband med särkravsfrågor. 

1.3 Definition av särkrav 

Med det som i den här rapporten hädanefter benämns som särkrav menas följande typer av krav som 

kommuniceras av kommuner antingen i samband med myndighetsutövning (detaljplanering, 

bygglovsprövning, markanvisning samt tecknande av exploateringsavtal) eller via förfrågningsunderlag 

och tekniska specifikationer i samband med offentliga upphandlingar:  

 Tekniska egenskapskrav som avsiktligt eller på grund av en alternativ tolkning ställs på en högre 

nivå än vad som anges i nationella byggregler. 

 Föreskrivning av specifika tekniska lösningar istället för funktioner. 

 Detaljerade begränsningar av storskaliga geometrier i flera dimensioner (kvartersmått, 

byggnadshöjder etc.). 

 Krav, på utformning, måttsättning, monteringslösning och placering av eller materialval för 

specifika detaljer (fönster, takkupor, armaturer, socklar etc.), som är kopplade till kommunens 

vision för projektets eller områdets gestaltning. 
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2 Metod/Genomförande 

Datainsamlingen skedde via intervjuer med representanter för fem olika industriella byggföretag. 

Företagen valdes med utgångspunkt att de skulle vara bekanta med den problematik som tidigare 

beskrivits; flera av dem hade sedan tidigare efterfrågat forskning inom ämnet. Företagen som valdes 

utgjorde dessutom en blandning av olika typer av byggsystem, stommaterial och affärsmodeller som 

tillsammans geografiskt och marknadsnischmässigt, täckte upp stora delar av den svenska 

byggmarknaden för flerbostadshus. Av praktiska skäl var småhusföretagen inte representerade. 

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer, varav fem genomfördes ansikte mot ansikte och en via telefon. 

Totalt deltog nio företagsrepresentanter; två, en, en, tre och två från respektive företag A-E. 

Intervjugruppen innehöll representanter med följande befattningar: marknadschefer, koncept- och 

utvecklingschefer, verkställande direktörer och arkitekter.  

Intervjuerna, som varade i 60-90 minuter per företag, genomfördes med en explorativ ansats med 

öppna intervjufrågor inom följande ämneskategorier: 

 Omfattning av och detaljeringsgrad för kommuners ställande av särkrav i samband med 

detaljplanering, bygglovsprövning 

 Kommuners utformning av förfrågningsunderlag och övrigt agerande i samband med offentlig 

upphandling 

 Särkravens konsekvenser för det egna byggföretaget och det industriella byggandet i stort 

 Företagens strategier för att minska effekterna av det kommunala särkravsställandet. 

 Kommuners förståelse för företagens problematik och öppenhet för avsteg från sina särkrav 

Figur 2.1 Till vänster: Transkriberad intervjutext som monterats upp på en vägg för ökad översikt 

 Till höger: Påbörjad lista över möjliga teman i intervjudatan 
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Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades. Den sammanlagda mängden 

transkriberad text uppgick till 60 sidor och av den anledningen krävdes det en begynnande dataanalys 

för att kunna presentera materialet på ett någorlunda meningsfullt sätt. Denna gjordes i formen av en 

tematisk analys av den transkriberade texten. Den transkriberade texten genomsöktes systematiskt efter 

återkommande teman som kontinuerligt omarbetades tills de fullständigt kunde beskriva det 

huvudsakliga innehållet. Principen illustreras i Figur 2.1. Därefter samlades all text som tillhörde samma 

tema och på så sätt kunde likheter och skillnader mellan de olika företagens svar jämföras. 

2.1 Skillnader mellan de industriella byggarna 

De fem industriella byggarna skiljer sig från varandra i vissa avseenden. Samtliga byggare arbetar 

visserligen med produktion av flerbostadshus, men byggare A och C producerar även 

verksamhetslokaler. För byggare C ligger huvudsakligt fokus på bostadsproduktion och 

verksamhetslokaler utgör en mindre del av produktionen, men för byggare A är situationen den 

omvända; bostadsproduktionen utgör endast en liten del av den totala produktionen. Detta innebär att 

byggare A i stor utsträckning arbetar gentemot offentliga beställare och därför i första hand stöter på 

kommunala särkrav i samband med offentlig upphandling. Byggare B, D och E, som uteslutande 

producerar flerbostadshus, arbetar gentemot både offentliga och privata beställare och möter därför 

kommunala särkrav både i offentlig upphandling och vid planläggning och lovgivning. Byggare C 

producerar bara bostäder till privata beställare och möter därmed särkrav främst i samband med 

myndighetsutövning men stöter även på dem vid offentlig upphandling av verksamhetslokaler. 

Således är byggare A:s perspektiv präglat av fokus på offentlig upphandling och byggare C:s perspektiv 

av fokus på kommunal planläggning och lovgivning. Byggare B, D och E:s perspektiv innehåller 

element av båda delarna i en jämnare fördelning. Det faktum att företagens perspektiv skiljer sig åt i 

detta avseende är av betydelse för hur de uttrycker sig när de besvarar intervjufrågorna. 
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3 Resultat & Analys 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de synpunkter och åsikter inom tidigare identifierade teman 

som de fem industriella byggarna återspeglade i sina respektive intervjuer.  

3.1 Omfattning av och detaljeringsgrad för kommunalt 

särkravsställande 

Byggare A, B och E var tydliga med att uttrycka att de inte har någonting emot att kommuner ställer 

krav på deras byggprojekt men att särkravsställandet som det i dagsläget ter sig ibland blir problematiskt. 

Samtidigt passar de på att säga att det är väldigt svårt att uttrycka sig generellt om kommunalt 

särkravsställande eftersom det skiljer sig så mycket från kommun till kommun och person till person. 

Byggare D ansåg däremot att så fort man har med kommuner att göra så blir det problematiskt. 

Samtliga byggare A-E bekräftar att det förekommer särkravsställande i Sverige på ett sätt där olika 

kommuner kräver olika åtgärder eller nivåer i samma tekniska eller utformningsmässiga fråga. Byggare 

A, D och E tyckte sig även se att kommuner som har stora resurser är mer aktiva och långtgående i sitt 

kravställande än kommuner med mindre resurser. Byggare D spekulerar i att det kan bero på att i 

kommuner med stora resurser är det ofta kommunen själv som initierar byggprojekten. Byggare A 

instämmer och menar att i de riktigt stora kommunerna är det så många fler tjänstemän och politiker 

som är inblandade i projekten att det blir svårare att uppnå samordning. Byggare B och C däremot 

menar att det inte i första hand är storleken på kommunen som är avgörande utan byggplatsen i sig. 

Byggprojekt i storstadsmiljö tenderar att få hantera fler särkrav än projekt på landsbygden menar de och 

byggare E instämmer. Vidare menar byggare A, D och E att en del kommuner använder särkrav för att 

tävla med varandra eller att på annat sätt profilera sig. Byggare A berättar om en mindre kommun i 

Västsverige som bestämt sig för att kräva passivhusstandard på alla nybyggda hus. Byggare E berättar om 

kommuner som bestämt sig för att de ska ha samma krav som andra kommuner utan att ha reflekterat 

över vilka konsekvenser det får för byggandet. Byggare A, C och E tycker sig nämligen se att somliga 

kommuner har väldigt höga ambitioner för byggprojekt; så höga att det inte blir marknadsekonomiskt 

bärkraftigt att genomföra dem. Byggare E förklarar att det måste finnas både en betalningsvilja och en 

betalningsförmåga inom kommunen som motsvarar projektets slutgiltiga kostnadsnivå och när 

kommunen ställer krav som driver upp kostnaderna över de nivåerna blir inte projektet ekonomiskt 

genomförbart. Byggare A, B, C och E anser alla att många av de krav som ställs blir problematiska 

främst eftersom de föreskriver specifika tekniska lösningar som inte ingår i deras byggsystem. De menar 

att kommunerna istället borde formulera funktionsbaserade krav och låta byggarna själva hitta den bästa 

tekniska lösningen som är möjlig inom deras egna byggsystem. Byggare A, D och E upplever dessutom 

att de krav som ställs inte alltid är samstämmiga eller kompatibla med varandra och att den kommunala 

handläggningen ofta lägger omotiverat stort fokus på fel frågor, vilket i sin tur tvingar industriella 

byggare att lägga en massa tid på detaljer istället för att fokusera på helheten. Byggare D förklarar att det 

är för att alla människor i grunden vill vara duktiga och anstränger sig därför för att göra något som från 

deras perspektiv är bra, även om ingen har bett dem göra det, och eftersom det är så många människor 

från olika discipliner inblandade så blir resultatet sällan välkoordinerat. Byggare A tror också att 

människor i grunden tycker att det är roligt att vara med och bestämma hur den byggda miljön ska 

utformas och att de inte tänker på vilka kombinerade effekter deras bidrag kan få. 

Byggare B och D tycker dessutom att de kommunala kraven ställs för tidigt i processen. Byggare B 

pekar på att en del detaljplaner är nästan lika detaljerade som bygglovshandlingar är tänkta att vara och 
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berättar om bygglovsprövningar som behandlat frågor inuti huset trots att sådana frågor egentligen hör 

hemma under det tekniska samrådet. 

3.2 Konsekvenser av kommunalt särkravsställande 

Byggare B och C är osäkra på om de ska betrakta kommunalt särkravsställande uteslutande som ett 

problem eller om det även kan betraktas som en möjlighet. Byggare D och E är däremot av 

inställningen att särkravsställande i övervägande grad är att betrakta som ett problem. 

Samtliga byggare A-E är dock överens om att kommunala särkrav är kostnadsdrivande. Byggare C och 

E menar att det främst är oförmågan att förutsäga vilka krav man kan tänkas mötas av som tvingar 

byggarna att hantera fler artiklar och tekniska lösningar i sitt system än vad man egentligen skulle vilja, 

men byggare C säger sig ha förståelse för att man inte kan standardisera sin produkt hur mycket som 

helst. Byggare E uppskattar att i deras fall ökar omkostnaderna med i storleksordningen ett antal procent 

snarare än ett antal promille enbart på grund av den extra artikelhanteringen. Byggare A, B och C 

poängterar också att när det gäller måttbegränsningar så är det väldigt små marginaler som avgör om ett 

projekt blir billigare eller dyrare; ibland så lite som enstaka centimetrar. Både byggare B och C tycker 

att det är olyckligt eftersom volymbyggnadssystem per definition får något större mått i alla 

dimensioner. Så som förfrågningsunderlag i offentliga upphandlingar ofta är utformade är produkten 

prissatt redan från början menar byggare A. Detta beror på att de flesta aktörer som gör en kalkyl 

kommer att landa på ungefär samma pris, men om förfrågningen varit mindre detaljerad så hade kanske 

industriella byggare kunnat avge ett avsevärt lägre pris. Byggare A, B och E menar rent av att de 

traditionella upphandlingsformerna missgynnar industriella byggkoncept. Byggare C och D instämmer i 

att man i offentlig upphandling inte får tillräckligt stor möjlighet att förklara fördelarna med sitt 

byggsystem. 

Byggare C tycker även att de kommunala särkraven försämrar förutsättningarna för att arbeta 

systematiskt med produktutveckling och att det finns exempel på projekt där de tvingat fram 

utvecklingssteg som företaget inte varit helt bekväma med att göra. Byggare A och E tycker även att 

särkrav motverkar fri konkurrens och minskar möjligheterna att uppnå de stordriftsfördelar som är 

avsedda. Byggare A förklarar att särkraven gör det lättare för lokala byggare att vinna anbud eftersom de 

lättare kan bekanta sig med hur tjänstemännen i en viss kommun tycker att vissa lösningar ska göras. 

Samtidigt menar byggare A att konsekvenserna av särkravsställande blir värre ju hårdare standardiserat 

koncept man arbetar med. Byggare E berättar att deras byggsystem är väldigt flexibelt fram till 

kontraktsskrivning men så snart produktionen har påbörjats är det så gott som omöjligt att göra 

ändringar eller hantera avvikelser. 

Alla fem byggarna menar också att det funnits tillfällen då de tvingats att tacka nej till projekt för att de 

inte har kunnat hantera de kommunala särkraven eller för att kostnaderna för att göra de åtgärder som 

skulle krävas hade gjorde projektet för dyrt för att genomföra. 

3.3 Industriella byggares strategier för att hantera kommunala särkrav 

Byggare B, C och D säger sig alla ha en affärsmodell som bygger på en tidig dialog med kunden. 

Byggare B förtydligar att med tidig dialog så menar man att man påbörjar dialogen i samband med att 

detaljplanen vinner laga kraft. Byggare C tycker sig se att de lyckas bäst när man tillsammans med en 

kund får utveckla projektet över tiden och på så sätt kan upptäcka eventuella särkravskomplikationer 

tidigt. Byggare A och E ägnar sig däremot inte konsekvent åt tidig dialog. Byggare E berättar hur man 

ibland kommit in i ett projekt i ett sent skede och därför måste försöka tvinga in ett nästan 

färdigprojekterat hus inom ramen för det egna byggsystemet. Samtliga byggare A-E är däremot tydliga 
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med att de är restriktiva med vilka projekt de väljer att gå in i. Byggare A och E säger att de inte ger sig 

in i projekt som har en anbudsförfrågan som redan är detaljerat projekterade.  

Byggare B, D och E tillägger att det är viktigt att inventera vilka kommunala särkrav man kan tänkas 

möta innan man väljer att gå in i projekt. Byggare B och E berättar också att man kan tänka sig att göra 

avsteg från det egna byggsystemet om det fortfarande är långsiktigt lönsamt. Byggare B menar att man 

kan tänka sig liknande avsteg särskilt om kommunen är extra angelägen om att få projektet till stånd, 

men det håller inte byggare E med om. Byggare E förklarar att det är omöjligt att bevaka och aktivt 

förhålla sig till Sveriges samtliga kommuners kravställningar simultant och att företaget därför har valt att 

förhålla sig till ett mindre antal kommuner som bedöms som särskilt viktiga. Byggare D har angripit 

problemet genom att arbeta fram en beskrivning av vilka krav de själva har på en detaljplans utformning 

för att projektet ska gå att anpassa till den. 

Byggare B, C och E säger alla att deras första reaktion när de stöter på ett särkrav som de tycker är 

orimligt hårt är att inleda en dialog med kommunen om saken, antingen direkt eller via sin kund 

beroende på vilken roll man har i projektet. Byggare A och D menar att det också är någonting de 

skulle vilja göra men att lagen om offentlig upphandling begränsar deras handlingsutrymme. Byggare D 

beskriver det hela som något av ett moment 22; de kommunala bostadsbolagen behöver hjälp och stöd 

från de industriella byggarna men lagen om offentlig upphandling förhindrar dem från att hjälpa dem 

innan de tagit fram ett förfrågningsunderlag. Byggare B, och C säger att det vanligaste är att man börjar 

dialogen på handläggarnivå men byggare E inflikar att man är beredd att föra diskussionen så högt upp i 

organisationen som det behövs vare sig frågan slutligen landar hos handläggare, tekniska chefer, 

byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Byggare A, B, C och E är också eniga om att om man 

inte får något gehör från kommunen eller om den är helt ovillig att rucka på sina krav så väljer man att 

lämna projektet. Byggare C konstaterar sig historiskt ha varit mer framgångsrik med sin dialogtaktik i 

frågor som rör måttbegränsningar än exempelvis frågor om tekniska egenskaper.  

3.4 Faktorer som påverkar kommunalt agerande i särkravsfrågor 

Byggare A, B, C och E tycker sig alla se att marknaden är övervägande positivt inställda till industriella 

byggkoncept och att de kommuner de möter ofta har en förståelse för det industriella byggandets 

problematik. Byggare B upplever att många kommuner tar till extra stora marginaler i sina planer för att 

inte utestänga industriella byggkoncept. Byggare C och E menar dock att förståelsen i sig inte medför 

att kommunerna agerar på det sätt som man skulle kunna förvänta sig. Byggare E misstänker att det nog 

är ganska vanligt att kommuner ofta ställer sina krav utan att ha en insikt i vilka effekter de får ett par 

led bort i byggprocessen.  

Byggare D misstänker att de tjänstemän som utformar förfrågningsunderlag till offentliga upphandlingar 

inte är lika erfarna i dag som de var förr i tiden och att dåliga upphandlingar beror på okunnighet. 

Byggare A, C och E instämmer inte i detta; de tycker tvärt om att de kommunala tjänstemännen är 

mycket kompetenta och professionella överlag. Byggare A tror istället att kommunen är ovillig att göra 

avsteg från sina förfrågningsunderlag eftersom det har kostat stora summor pengar att arbeta fram dem. 

Problemet ligger därför snarare i det traditionella sättet att göra upphandlingar. Byggare B och D tror att 

kommunerna håller fast vid gamla traditioner eftersom det känns tryggast så. Byggare A förtydligar dock 

att en kommunal projektgrupp alltid består av en samling individuella viljor som alla bevakar sina 

enskilda intressen. Byggare D instämmer i att alla individer vill göra ett bra arbete men att det särskilt i 

större organisationer saknas tydlig styrning, vilket leder till överdrivet detaljerade eller icke samstämmig 

kravställning. Byggare D ger exempel på kommuner där specifika kommunala avdelningar har särskilt 
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framträdande ställning och detta avspeglar sig i kravställningen genom att man får många krav inom just 

den gruppens expertis. 

Överlag så tror byggare A, C, D och E alla att individuella tjänstemän har en påverkan på hur 

kommunen agera i särkravsfrågor men byggare B tycker sig inte ha observerat något som pekar på att så 

skulle vara fallet. Byggare A berättar om kommuner där enskilda individer bytts ut under projektets 

gång och det har resulterat i en fullständig omvändning från kommunens sida. Byggare E tycker sig se 

en stor skillnad i hur lätt man kan samverka med en lösningsorienterad respektive en kravorienterad 

individ. Byggare E menar dock att oavsett individ så kan även organisationer vara krav- eller 

lösningsorienterade. Samtliga byggare A-E instämmer i att dialogen kring särkravsfrågor fungerar bättre 

om båda parterna har inställningen att man ska hitta en lösning eftersom det innebär att kommunen är 

mer öppen för förslag. Både byggare A och B berättar om tillfällen då en första förfrågan misslyckats på 

grunda av att kommunen underskattat de kostnader deras särkrav medfört och hur det i det läget varit 

lättare att sälja in det industriella byggkonceptet eftersom kommunen tvingats justera sin inställning.  

Byggare B, C och E berättar att om man hittar argument eller fördelar med ett industriellt byggsystem 

som ligger i linje med en kommuns egna ambitioner för ett projekt eller område så är det lättare att 

komma fram till en kompromiss. Byggare E förtydligar att när man arbetar med ett byggsystem så blir 

huset aldrig helt optimalt, utan det blir tillräckligt bra. Byggare A, C och E poängterar att de 

bestämmelser som ställer till störst problem är de som är otydliga. Anledningen till det är att kommunen 

kan göra en annan tolkning av bestämmelsens innebörd än vad den industriella byggaren gör. Byggare E 

berättar om en detaljplan i en större kommun i södra Sverige där kommunen och de gjort helt skilda 

tolkningar av en bestämmelses innebörd samt var beredd att acceptera vissa avsteg från sin egen tolkning 

eftersom vissa delar av Es lösning tilltalade dem. Byggare E tror att den typen av bestämmelser 

tillkommer eftersom det är lättare att i efterhand klaga på det förslag man får än att på förhand säga 

exakt hur man vill ha det. Byggare C berättar om ett projekt där de upplevde att kommunen i 

bygglovsskedet gjorde en från deras perspektiv mycket underlig tolkning av en detaljplan som drastiskt 

ändrade förutsättningarna för projektet med ekonomiska konsekvenser som följd. Byggare D berättar 

om ett projekt där en planförfattare genom en enda liten bestämmelse drastiskt förändrat de ekonomiska 

förutsättningarna för projektet. 

3.5 Industriella byggares förhoppningar inför framtiden 

Det som stod högst upp på önskelistan inför framtiden för byggare C var en förhoppning om att få en 

större kunskap om problembilden mellan industriellt byggande och kommunala planeringsfrågor. Man 

hoppades även att planprocessen skulle bli snabbare och mer effektiv, ett önskemål som även delades av 

byggare B. Byggare A ville inget hellre än att kommunala tjänstemän skulle uppdatera sina 

inköpsrutiner för att bättre passa dagens byggsystem. Dessutom ansåg man tillsammans med byggare E 

att stabilitet och förutsägbarhet från de kommuner man arbetar gentemot vore mycket åtråvärt. 

3.6 Implikationer 

Sammanfattningsvis kan sägas att förekomsten av kommunalt särkravsställande i Sverige idag förefaller 

tämligen utbredd. Det verkar dock inte finnas något sätt att på förhand utskilja vilka kommuner som 

ägnar sig åt den här typen av kravställning eller i vilken utsträckning, men mycket pekar på att 

byggprojekt situerade i resursstarka centralt belägna kommuner drabbas hårdast av denna företeelse.  

När det gäller vilka konsekvenser särkravsställande får är det däremot lättare att uttala sig. Industriella 

byggkoncept bygger på upprepning och stordriftsfördelar och alla individuella krav som tvingar till 
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avsteg från det industriella byggsystemet vare sig i form av tekniska lösningar eller i form av 

måttsättningar leder till ökade omkostnader som i slutändan återspeglas i boendekostnaderna.  

Byggarna tillämpar ett antal olika strategier för att hantera kommunal kravställning. En strategi är att 

försöka förebygga särkravsproblematik genom att ta sig in tidigt i processen, en annan att på förhand 

försöka inventera vilka särkrav som kan tänkas ställas och på så sätt undvika projekt som väntas bli för 

krångliga. En tredje strategi verkar vara att identifiera kommuner som är särskilt viktiga och att anpassa 

sig efter deras särkrav. Gemensamt verkar dock vara en önskan om att föra dialog i mening att skapa 

förståelse och samverkan för att navigera runt de mest snåriga kraven. Det förefaller dock inte som att 

någon av dessa strategier ger fullständigt tillfredsställande resultat. 

Det kommunala agerandet kan med denna utgångspunkt bara spekuleras kring men det framstår tydligt 

att faktorer på både individ- och organisationsnivå spelar in. Klart är dock att kommunalt 

särkravsställande är grundat i de bästa intentioner som beklagligtvis inte alltid resulterar i de bästa 

utfallen. De industriella byggarna har många olika teorier kring varför kommuner agerar som de gör, 

men alla kan nog instämma i att kommuner och industriella byggare inte riktigt har en förståelse för 

varandras situation annat möjligtvis på en ytterst grundläggande nivå.  
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4 Metoddiskussion 

Den stora utmaningen i arbetet med den här rapporten låg i att överblicka och strukturera den stora 

mängd data som samlats in och presentera den i mer kortfattad form. För detta syfte tjänade den 

tematiska analysen sitt syfte väldigt väl då den lyckades i att omorganisera materialet i sammanhängande 

teman som sedan lätt kunde sammanställas och formuleras om till en sammanfattad resultattext.  

Nackdelen med den här typen av analysmetod, som bygger på att krympa materialet omfattning, är 

naturligtvis att den ofelbart riskerar att förlora djup och detaljrikedom i processen, så även i detta fall. 

Det har i efterhand uppdagats att de teman som identifierats visserligen på ett strukturerat sätt ger en 

generell förklaring av grundproblematiken mellan industriellt byggande och kommunal planering men 

att det finns en tydlig diskrepans mellan dessa och den utförliga intervjudatan. 

Framför allt består den diskrepansen i att dessa teman blundar för ett antal viktiga frågor som relaterar 

till en djupare detaljnivå i materialet. Särskilt viktigt att förstå är att de fem tillfrågade industriella 

byggarna alla har en verklighetsuppfattning som är grundad i deras egen vardag. Deras uppfattningar av 

vad som kännetecknar ett kommunalt särkrav varierar därför kraftigt, något som reflekteras i det 

ursprungliga intervjumaterialet men som inte med all önskvärd tydlighet framkommer i analysen. 

Redan vid en första anblick förefaller det tydligt att den typ av komplikationer som uppkommer till 

följd av ett särkrav skiljer sig markant åt om man talar om ett tekniskt egenskapskrav, ett 

utformningskrav eller ett krav som förmedlas i samband med offentlig upphandling vare sig det har en 

teknisk eller utformningsmässig natur. Den här typen av nyansering av den bredd som föreligger när 

man förhåller sig till kommunala särkrav lyser tyvärr med sin frånvaro i denna rapport. 

Den insamlade intervjudatan har potentialen som krävs för att belysa detta ämne men den kräver 

fortsatta analyser, vilka av praktiska skäl inte kunde genomföras i tid till denna avrapportering. Dessa 

analyser är inte bara möjliga utan även nödvändiga för att åstadkomma en fortsatt ökad förståelse för de 

bakomliggande orsaker som finns och inte minst de konsekvenser som uppstår till följd av kommunalt 

särkravsställande. 

Eftersom den här studien enbart är baserad på synpunkter frön de industriella byggarnas perspektiv och 

dessutom utesluter småhusföretagen så är dess värde begränsat. För att resultera i en fullständig bild av 

kommunalt kravställande krävs ytterligare studier som belyser frågan även från dessa perspektiv. 
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