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Sveriges Byggindustriers remissvar på Byggkonkurrensutredningens 
betänkande: Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) 
 
 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar över 3 300 bygg-, anläggnings- och specialföretag 
verksamma i Sverige. Vi har tagit del av förslaget till förordning om stöd till renovering 
och energieffektivisering i vissa bostadsområden och vill framföra nedanstående 
synpunkter.  
 

Sammanfattning  
• Sveriges Byggindustrier anser att utredningen gör en förtjänstfull 

sammanställning rörande konkurrensförhållandena inom de flesta olika 
delmarknader som rör bostadsbyggandet. Däremot saknas ofta tydliga förslag 
som skulle kunna leda till ökat bostadsbyggande. Det är svårt att bortse från att 
en anledning till detta kan vara att orsaken till problemen med allt för låg 
investeringstakt står att finna i bristande politisk handlingskraft snarare än i 
bristande konkurrens på bostadsmarknaden. 
 

• Sveriges Byggindustrier delar utredningens sammanfattande slutsats och förslag 
att ”Regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi i syfte att möjliggöra att 
”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.” Industriellt byggande 
effektiviserar produktionen, ökar resursutnyttjandet och höjer byggtakten. Allt 
annat lika leder det till lägre pris för bostadskonsumenterna. 

 
• Stora delar av utredningen beskriver branschens struktur och hur den förändras, 

ofta med avsaknad av källhänvisning/faktaförteckning. 
 

• Utredningen saknar en djupare jämförelse av konkurrensförhållandena mellan 
olika länder. Utredningen pekar på att några förhållanden inte är unika för 
Sverige. Vi delar utredningens tankar att det är viktigt att följa hur situationen 
ser ut i andra länder och hur de hanterar frågorna. Det är lämpligt för Boverket 
och/eller Konkurrensverket att utreda detta vidare.  
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Inledning  

Sveriges Byggindustrier är positiv till att konkurrensen i vår sektor och dess påverkan på 
bostadsbyggandet granskas. Precis som konkurrensutredningen lyfter fram är det 
centralt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden. 
 
Fakta 
Byggbranschen är en stor och viktig arbetsgivare i Sverige. Totalt sysselsätter 
byggindustrin omkring 320 000 personer och omsätter cirka 580 miljarder kronor, vilket 
motsvarar cirka 15 procent av Sveriges BNP. Det är framför allt de mindre företagen som 
driver byggbranschen framåt. 94 procent av alla byggföretag har färre än 10 anställda, 
dessutom är byggbranschen viktig för tillväxten av nya företag. Den senaste uppgiften 
över antalet nystartade företag visar att dessa ökade med 5,3 procent inom 
byggindustrin, vilket kan jämföras med 3,5 procent för det totala näringslivet. Av alla 
nystartade företag i Sverige återfinns 15 procent i branschen ”handel och service 
motorfordon” medan byggbranschen placerar sig på andra plats (tillsammans med 
juridisk och ekonomisk konsultverksamhet) med 10 procent. Det stora antalet nya 
företag i branschen förklaras bl.a. av att det är mycket låga trösklar för inträde på 
byggmarknaden. Samtidigt är även antalet företag som träder ur marknaden högt. 
Under 2015 rapporteras drygt 1000 byggföretag ha gått i konkurs. 
 
Omsättningsmässigt står de fyra största byggföretagen sammantaget för omkring en 
femtedel av omsättningen i den totala byggindustrin. Antal anställda i de fyra stora 
börsnoterade byggföretagen var i fjol sammantaget cirka 33 000. Det motsvarar lite 
drygt 10 procent av de totalt omkring 320 000 sysselsatta i hela byggindustrin. Det 
byggföretag med flest antal anställda i Sverige anställde motsvarande 4 procent av den 
totala syssel-sättningen i branschen, vilket knappast kan beskrivas som en 
marknadsdominerande ställning. 
 
Sammantaget tyder detta på att konkurrensen på den svenska 
byggentreprenadmarknaden är väl fungerande.  
 

Allmänna synpunkter 

Flera av förslagen från konkurrensutredningen är väl avvägda. Det bakomliggande 
problemet är dock att det under lång tid byggts för få bostäder i Sverige. Det är viktigt 
att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken över lång tid och inte tro att ändringar inom 
bara ett område eller tillfälliga insatser är lösningen. 
 
Utredningens förslag som rör kommunernas planarbete visar att det finns 
förbättringspotential i befintligt regelsystem. Det pekar på flera känsliga delar av 
tillämpningen av plan- och bygglagen. Riksintressets påverkan på utbudet av byggbar 
mark, alltför detaljerade och oflexibla detaljplaner, olika tillämpning av PBL mellan 
kommunerna och kringgående av lagen mot kommunala särkrav är bara några exempel. 
 
Ett annat intressant förslag är att möjliggöra någon form av ”typgodkännande” så att 
hus kan byggas enklare i hela landet. Det skulle förenkla bygglovsprövningen för 
kommunerna och frigöra personella resurser som det idag råder brist på i främst 
tillväxtområdena. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Förslaget att en kommun ska ställa villkor på att byggherren har använt tidigare 
tilldelade byggrätter innan de kan få nya markanvisningar kan i vissa fall vara berättigat.  
Det ska dock finnas i åtanke att husbyggen är en riskfylld affär med många faktorer som 
kan påverka igångsättningen. Konjunkturläge, arbetsmarknadssituation och ränteläge är 
övergripande faktorer som spelar in. På lokal nivå kan det röra sig om 
infrastrukturinvesteringar eller politiska beslut som påverkar tidpunkten för när spaden 
sätts i marken. 
 

Kommunernas markpolitik hindrar bostadsbyggandet 

Enligt utredningen har många av bostadspolitikens utmaningar tydlig koppling till 
kommunernas markpolitik. Vi håller med om att tillgången till byggbar mark är en 
förutsättning för bättre konkurrens och ökat bostadsbyggande. För att göra det möjligt 
för fler aktörer att få marktillgång är det centralt att arbeta med effektivisering och 
utveckling av kommunernas arbete. Vi delar också utredningens syn på att kommunerna 
har stora möjligheter att påverka utbudet av byggbar mark och därigenom 
markkostnaderna. I många kommuner är resurserna som krävs för en smidig 
planhantering en trång sektor. Det finns exempel på kommuner som arbetar aktivt med 
att få in så många byggande aktörer som möjligt i syfte att genom ökad konkurrens 
sänka kostnaderna. Detta tror man sig kunna åstadkomma genom att dela upp projekt i 
flera mindre delar. Självklart är konkurrens bra för att pressa ned priset på en marknad 
men man bör också ha i åtanke att större projekt ger skalfördelar och är mer 
kostnadseffektiva av den anledningen. Just ökande skalfördelar och sänkta 
byggkostnader har varit drivkraften bakom industriellt byggande. Utredningen 
konstaterar, i likhet med tidigare utredningar, att ”olika kommunala särkrav tillsammans 
med osäkra och långa planprocesser motverkat industriellt byggande, dvs. 
standardisering och utnyttjandet av skalfördelar, och utveckling av långsiktiga och 
effektiva värdekedjor.” (s. 64) Sveriges Byggindustrier instämmer i denna beskrivning. 
Även en allt för hög detaljeringsgrad i detaljplaner bidrar till att driva kostnader och öka 
tidsåtgången från idé till färdig bostad, särskilt för industriellt byggande där upprepning 
och standardiserade lösningar är a och o. Utredningen beskriver detta väl på s.166; ”En 
hög detaljeringsgrad i detaljplaner kan också skapa trögheter och minska transparensen 
i planeringsprocessen och bli ett etableringshinder.” 
 
Precis som utredningen påpekar finns det flera strukturella utmaningar rörande 
kommunal mark. Det råder ett bristande utbud av kommunal mark och planprocesserna 
är ibland utdragna. Det är positivt att utredningen pekar på att kommunernas 
markpolitik och markanvisningar har en alltmer betydande roll för bostadsbyggandet. 
Att arbeta för att öka utbudet av kommunal mark är ett sätt att skapa bättre 
förutsättningar för fler aktörer och ett ökat bostadsbyggande. 
 

Vår omvärld 

Bostadsmarknaden omger sig av en komplex och föränderlig omvärld. Det finns flera 
omvärldsfaktorer som påverkar beslut av bostadsbyggande. På makronivå rör det 
konjunkturläge, arbetsmarknadsläge och räntenivåer. På lokalnivå handlar det om 
investeringar i infrastruktur och politiska beslut. Den svenska plan- och byggprocessen är 
lång ur ett internationellt perspektiv och det är också en förklaring till att byggherrar har 
mark i olika planskeden. Enligt utredningen behöver inte byggföretagens markägande 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

vara negativt för konkurrensen om andra byggherrar också har tillgång till byggbar mark 
i tillräcklig omfattning. 
 

Några få byggherrar dominerar marknaden – viktigt att underlätta för de mindre 
företagen 

Byggherrarnas strategier är framförallt inriktade på högprissegement. En förklaring är 
att det har varit lönsammare att bygga bostadsrätter än hyresrätter då hyresmarknaden 
är strikt reglerad. Ytterligare en förklaring är att de höga kostnaderna att delta i 
offentliga upphandlingar av bostadsbyggande kan hindra nya anbudsgivare och gynnar 
etablerade aktörer. Precis som utredningen lyfter fram finns ett behov att på det 
kommunala planet underlätta för mindre eller nya företag att etablera sig på 
marknaden. 
 
De största byggföretagens har ett strategiskt markinnehav. Bakomliggande förklaringar 
till fördelningen av markinnehaven är strukturella. Det finns utmaningar för inträdande 
företag att få tillgång till byggbar mark på kort och medellång sikt. Att arbeta för att få 
mark är både tids- och kapitalkrävande och processen kan, precis som utredningen 
beskriver, upplevas som osäker. 
 

Stockholm skiljer sig från resten av landet 

Idag har vi en situation där de fyra största byggherrarna har en betydande andel av 
marknaden för bostadsrättsbyggande i Stockholm. Stockholms bostadsmarknad har 
egenskaper som särskiljer sig från övriga storstadsområden, vi har exempelvis sett att 
markpriser har stigit kraftigt och det är skillnad på markkostnaden för bostadsrätter och 
hyresrätter, där kostnaden för hyresrätter är betydligt lägre. Den demografiska 
utvecklingen med inflyttningen till Stockholmsregionen har också påverkat utvecklingen. 
Centrala lägen blir attraktiva för byggherrar eftersom det finns en hög efterfrågan på 
bostäder i dessa lägen. En bidragande faktor till den starka efterfrågan i Stockholm är 
också utvecklingen på arbetsmarknaden.  
 

Våra invändningar 

Något vi saknar med utredningen är en djupare jämförelse av konkurrensförhållandena 
mellan olika länder. Utredningen pekar på att några förhållanden inte är unika för 
Sverige. Vi delar utredningens tankar att det är viktigt att följa hur situationen ser ut i 
andra länder och hur de hanterar frågorna.  Det är lämpligt för Boverket och/eller 
Konkurrensverket att utreda detta vidare.   
 
Stora delar av utredningen beskriver branschens struktur och hur den förändras, ofta 
med avsaknad av källhänvisning/faktaförteckning. Men det finns fakta om detta att 
tillgå. Läs till exempel gärna vår rapport Myter om den osunda konkurrensen i 
byggbranschen.  
 
Byggbranschen är en jämförelsevis vital bransch. De nystartade företagen sysselsätter i 
genomsnitt fler än i exempelvis tillverkningsindustrin medan konkurserna främst 
omfattar företag med färre anställda i högre grad inom bygg- än tillverkningsindustrin. 
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I avsnittet som rör finansiering av bostadsbyggandet landar utredningen i att 
kreditrestriktioner för närvarande inte utgör något direkt hinder. Detta påstående delar 
vi inte. Bolånetaket har gjort det svårare för unga hushåll och kapitalsvaga att köpa en 
bostad. Därefter har ett amorteringskrav införts som ytterligare ökar svårigheterna för 
dessa grupper. Slutligen har analysföretaget Evidens i rapporten ”Effekter på 
bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner” konstaterat att med en kombination av 
skuldkvotstak, amorteringskrav och sänkt bolånetak skulle endast hushåll med tillgång 
till betydande tillgångar kunna upprätthålla nuvarande bostadsefterfrågan i 
storstadsregionerna. 

Sammanfattningsvis 

Sveriges Byggindustrier anser att utredningen gör en förtjänstfull sammanställning 
rörande konkurrensförhållandena inom de flesta olika delmarknader som rör 
bostadsbyggandet. Däremot saknas ofta tydliga förslag som skulle kunna leda till ökat 
bostadsbyggande. Det är svårt att bortse från att en anledning till detta kan vara att 
orsaken till problemen med allt för låg investeringstakt står att finna i bristande politisk 
handlingskraft snarare än i bristande konkurrens på bostadsmarknaden. Även om man 
ser att det finns plats för fler, är det inte säkert att fler kockar per automatik leder till 
bättre soppa. 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Fredrik Isaksson, chefekonom, 
på tel. 08-698 58 67 eller fredrik.isaksson@sverigesbyggindustrier.se.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 

 
 
Ola Månsson 
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