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SAMMANFATTNING
Konkurrensförhållandena på bostadsmarknaden är idag mycket svaga
och marknaden domineras av ett fåtal stora byggherrar. Kommersiella
byggherrar har i syfte att skapa bostäder som passar en bred skara
människor samt göra en så stor avkastning som möjligt. Kommunen har
i och med det kommunala planmonopolet huvudansvaret för vem som
ska få bygga och vad som ska byggas. Ansvaret för hur utbudet på
bostadsmarknaden ser ut i dagsläget faller därför i stor utsträckning på
kommunen och det ligger därmed i kommunens händer att öka
konkurrensen på bostadstadsmarkanden genom att släppa in fler,
mindre och oetablerade byggherrar. 

Med en för låg konkurrens finns risken att de bostadsområden som
produceras blir enformiga och opersonliga. När det är byggherrarna
och kommunen som bestämmer över utformningen av bostäderna finns
det inte heller stor möjlighet för den enskilde att påverka eller anpassa
boendet efter eget behov. För att råda bot på den enformiga och
storskaliga stadsstrukturen samt tillgodose den enskilde människans
möjlighet att utforma sin egen bostad kan byggemenskaper användas
som ett verktyg att uppnå detta. Konceptet byggemenskap kommer
från tyskans “Baugemeinschaft” och har nått stor framgång i tyska
städer som Tübingen och Freiburg. Byggemenskaper är ett alternativt
sätt att bygga på och innebär att en grupp individer går samman och
agerar byggherre. Tillsammans planerar byggemenskapen allt från
upplåtelseform till utformning av den gemensamma byggnaden.
Uppsatsen syftar till att studera om det finns något inom svensk och
tysk planeringspraxis som underlättar, möjliggör eller hindrar
genomförandet av byggemenskaper. Syftet är även att bidra till
diskussionen kring byggemenskaper, dess påverkan på stadsbyggandet
samt vad en sådan byggnadsform kan betyda för den enskilde och
staden som helhet. 

Intresset för byggemenskaper har ökat under de senaste åren och en
diskussion som förs bland de som förespråkar fenomenet är hur
kommunen på bästa sätt kan bana väg för byggemenskaper. I en
enkätundersökning framkom det att det verkar finnas en kunskapslucka
rörande hur arbetet med byggemenskaper ska bedrivas. Från
kommunens sida uppfattas att intresset från invånarna är svagt och att
det är en av de största anledningarna till varför byggemenskaper inte
används i större utsträckning i Sverige. För att byggemenskaper ska få
en större utbredning krävs engagemang både från kommunens,
politikers och invånarnas sida. Erfarenheter från Tyskland  visar på att
personligt ansvar, aktiva val samt initiativ från samtliga parter är vad
som behövs för att byggemenskaper ska bli en naturlig del av
stadsbyggandet.

Foto: S.T.E.R.N. GmbH
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Problemformulering
Det begränsade utbudet på bostadsmarknaden innebär att vi vid köp av
bostad ofta måste kompromissa med våra behov och önskemål. Det
som finns att tillgå är kommersiellt producerat och opersonligt. Sveriges
idag relativt begränsade bostadsmarknad innebär att den som vill vara
med och påverka sin egen boendemiljö kan enbart göra så genom att
att bygga sin egna villa. I annat fall begränsas hen av utbudet som finns
att tillgå på bostadsmarknaden. Vem som ska få bygga avgör
kommunen och det är upp till dem att besluta vad för typ av bygge som
bör premieras. Relationen mellan byggherren och kommunen och det
planeringspraxis som förs inom kommunen är därmed avgörande för
hur stadsutvecklingen fortskrider. Att tillåta mindre byggherrar att ta
plats på bostadsmarknaden är därför en fråga för kommunen och hur
kommunen väljer att arbeta med bostadspolitiska frågor. 

Behovet av att släppa in fler mindre byggherrar på bostadsmarknaden
är väsentligt för att skapa variation i utbudet och möjliggöra för att
befolkningens behov tillgodoses. Att dessutom ge befolkningen fler
möjligheter att påverka sin egen boendemiljö torde sig likväl väsentligt.
En mindre byggherre kan därför förslagsvis utgöras av en grupp
privatpersoner vilka går ihop och bildar en byggemenskap för att
tillsammans skapa ett boende som passar just deras behov och
önskemål. En byggemenskap är ett möjligt komplement till den
befintliga bostadsmarknaden och kan bidra med variation i den annars
relativt arkitektoniskt enhetliga bebyggelsen. Det finns idag ett fåtal
byggemenskaper som har genomförts i Sverige medan fenomenet är
desto mer välkänt i andra delar av Europa. I Tyskland är
byggemenskaper vanliga och de tyska städer som anammat konceptet
anser att det bidragit positivt till stadsutvecklingen. Om Sverige vill att
byggemenskaper ska bli en del av stadsbyggandet har vi därför mycket
att lära av vårt grannland i söder. 

Frågeställningar: 
Vilka bakomliggande faktorer går att utläsa i den insamlade empirin
som förklarar varför byggemenskap inte används i större utsträckning i
Sverige idag? 

Hur möjliggör kommuner i Sverige och Tyskland för byggemenskaper?

Syfte
Syftet med kandidatarbetet är att studera svenskt och tyskt
planeringspraxis och hur svenska kommuner arbetar med att möjliggöra
för byggemenskaper. Syftet är även att bidra till diskussionen kring
byggemenskaper om vad ett sådant stadsbyggande kan bidra med, för
den enskilde men även för staden i sin helhet.
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1INLEDNING 

Idag domineras bostadsmarknaden av större byggherrar som
eftersträvar att optimera sin avkastning vilket innebär att det
produceras bostäder därefter. Bostäderna blir standardiserade för att
hålla nere på kostnaderna och passa en så bred demografisk målgrupp
som möjligt (Troedson 2008:12). Det begränsade utbudet och den
rådande bostadsbristen är ett resultat av flera år av för låg
bostadsproduktion vilket den senaste prognosen från Boverket vittnar
om. Fram till 2025 beräknas att det befintliga bostadsbeståndet
behöver utökas med 710 000 bostäder (Boverket 2017b). För att lyckas
leverera de satta bostadsmålen väljer kommunen ofta att arbeta med
större byggherrar som kan producera bostäder i stora volymer
(Byggemenskap 2017a). Storskalighet i byggnadsstrukturen går att
härleda till miljonprogrammets tid under 1960- och 1970- talet när den
akuta bostadsbristen tvingade staten till handlingskraft där lösningen
blev att massproducera bostäder vilket i många fall resulterade i
storskaliga och trista miljöer. Kommunernas ökade självständighet på
80-talet, en försvagad ekonomi och en mer marknadsstyrd
bostadsmarknad resulterade i att kommunerna under 80 och 90-talet
ingick i samarbeten med större byggherrar för att kunna fortsätta att
uppnå de kommunala stadsbyggnadsmålen. Mycket av den gångna
tidens planeringsförfarande, anpassat till en planering baserad på
förhandlingsplanering och storskaligt bygge och lever kvar än idag.
Några av de traditionsbundna tillvägagångssätten som ställer till
problem för dagens bostadsproduktion är bland annat rigida,
storskaliga fastighetsindelningar samt långa ledprocesser. Processer
som kräver stora resurser vilket försvårar för mindre byggherrar att ta
sig in på bostadsmarknaden. Konkurrensen om den mark som finns att
tillgå och de vinstdrivande intressen som ligger till grund för byggandet
både hos kommunen och hos byggherrarna har inneburit att mindre
byggherrar har fått stå tillbaka för de stora byggherrarnas intressen. I
många fall byggs det därför fortfarande likartat och storskaligt vilket
går emot det stadsbyggnadsideal som förespråkas idag om en tät,
varierad och mångfunktionell stadsstruktur (Boverket 2016). Boverket
belyser vikten av att skapa stadsrum baserade på kvalitet före kvantitet
och problemet med brist på konkurrens är en fråga som har behandlats
i flera statliga utredningar och något som fortsätter att vara ett
problem även om det idag har skett en förändring mot det bättre.
Boverket beskriver att förtäta den redan befintliga miljön handlar inte
enbart om att bygga mycket på kort tid utan även om “/.../ att skapa
en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden.
Kompletteringar ska bidra till att skapa ett mervärde, samtidigt som
befintliga värden och kvaliteter tas tillvara.” (Boverket 2016:5).
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Avgränsning 
Eftersom byggemenskaper fortfarande är ett relativt nytt fenomen i
Sverige har vi valt att studera arbetet med byggemenskaper i ett land
där konceptet är mer väletablerat. I vissa delar av Tyskland ses
byggemenskaper som ett naturligt komplement till den befintliga
stadsutvecklingen. Kommunernas arbete har genom årens lopp
effektiviseras för att stödja och uppmuntra bildandet av
byggemenskaper. Uppsatsen avgränsas till att studera två svenska
kommuners och två tyska småstäders arbete med byggemenskaper.
Göteborgs kommun och Malmös kommun är två kommuner som visat
framfötterna i arbetet med byggemenskaper i Sverige. I Tyskland föll
valet på att studera Tübingen och Freiburg, två städer som inkluderar
byggemenskaper i stadsbyggandet och är förebilder för
byggemenskapsprojekt både i nationellt och internationellt. Genom att
jämföra de svenska kommuners arbete med varandra och med de tyska
städerna hoppas vi kunna utröna vad som skiljer de olika
städerna/kommunernas arbets- och förhållningssätt åt. Vid jämförelse
mellan två länders bostadsmarknad och bostadspolitiska förutsättningar
måste en viss försiktighet tas då skillnader råder i förutsättningar som
finns i respektive land. Det kan skilja sig stort vad gäller ram- och
regelverk, politisk inställning och tradition. Det kan även skilja sig vilka
krav och önskemål som befolkningen i landet har på sitt boende och
vilket typ av boende som föredras. 

Både Göteborg kommun och Malmö kommun benämner sig själva som
Göteborg stad respektive Malmö stad och vi kommer därför att
använda oss av samma benämning i uppsatsen.

Disposition
Uppsatsen består av åtta huvudkapitel; inledning, bakgrund, teori,
metod, resultat och analys, metoddiskussion, diskussion och slutsatser. 

I första kapitlet introduceras bl.a. ämnet byggemenskaper tillsammans
med uppsatsens syfte, problemställning, frågeställningar samt
avgränsning. I andra kapitlet redovisas forskningsöversikten som består
av bakgrunden till vart, hur och varför byggemenskaper har uppstått i
Tyskland och Sverige samt ett avsnitt om svensk och tysk
bostadspolitik. I samma kapitel redogörs även för konceptet
byggemenskapers innerbörd. I tredje kapitlet beskrivs uppsatsens
teoretiska ramverket samt övriga begrepp som används i samband med
byggemenskap. I fjärde kapitlet redovisas och argumenteras för
uppsatsens metodval. I det femte kapitlet sammanställs och analyseras
samtligt insamlad empiri. I sjätte kapitlet återfinns en metoddiskussion
där svårigheter och möjligheter med valet av metoder diskuteras. Det
näst sista kapitlet är en övergripande diskussion där frågeställningarna
berörs. Det sista huvudkapitlet innehåller reflektioner och slutsatser om
uppsatsens problemformulering. 

Malmö

Göteborg

Tübingen
Freiburg
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Begreppsförklaring och begreppsavgränsning

Planeringspraxis
Praxis kan likställas med handlingssätt eller tradition. I
planeringssammanhang innebär det att kommunen, inom befintliga
rättsliga ramar, själva bestämmer hur de väljer att arbeta i
planeringsfrågor som rör översiktlig och detaljplanering av mark och
vatten.  

Markanvisning
Vid exploatering av ny mark kan kommunen tilldela en markanvisning till
den byggherre som är intresserad av att bygga på platsen.
Markanvisningen är ett redskap som hjälper kommunen att bestämma
vem som ska ges rätten att exploatera marken baserat på vissa angivna
villkor och riktlinjer. Byggherren får under en viss tid möjlighet att
förhandla med kommunen och redovisa vad för typ av bebyggelse de
har tänkt uppföra, vilken exploateringsform som ska tillämpas, tidsplan
etc. (Stockholms stad 2016, SFS 2014:899). 

Byggherre
Enligt fjärde paragrafen i första kapitlet i plan- och bygglagen
(2010:900) är byggherren den som på egen bekostnad, genom en
byggmästare eller entreprenörs hjälp, uppför eller låter någon annan
uppföra byggnader, genomföra rivnings- eller markarbeten. Byggherren
är den som har huvudansvaret för bygget och ser till att aktuella lagar
och förordningar följs. Begreppet innefattar mer än enbart en fysisk
person. En byggherre behöver inte bestå av en enskild person utan
även kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och myndigheter kan
agera byggherre (Boverket 2016a). 

Hållbarhet
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; social, ekologisk och
ekonomisk. Att planera för en hållbar utveckling innebär att ta fram
strategier för hur kommunen ska hushålla med de resurser som finns
och tillgodose befintliga behov utan att för den delen äventyra
kommande generationers behov (Brundtland 1978:39). Begreppet
hållbarhet återfinns på ett flertal ställen i plan- och bygglagen och
berör här på olika sätt de tre hållbarhetsdimensionerna (Boverket 2015).
Hur kommunen väljer att tolka begreppet kan skilja sig åt från kommun
till kommun men det råder dock en konsensus om att en hållbar
stadsmiljö uppnås genom en tät, varierad och mångfunktionell
stadsstruktur (Boverket 2016, Adolfsson Jörby 2016:7).
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Byggemenskap (baugemeinschaft) 
Byggemenskap är ett alternativt sätt att bygga på och innebär att en
grupp individer går samman och agerar byggherre. Traditionellt sett
brukar byggherrerollen innehas av ett kommersiellt byggföretag, en
kommun eller en enskild person. Tillsammans planerar byggemenskapen
allt från utformning till finansieringen av den gemensamma byggnaden.
Byggformen ger gruppen större utrymme att utforma och anpassa
byggnaden baserat på sina egna behov och önskemål om sitt framtida
boende (Byggemenskap 2017e). Den tyska definitionen för
byggemenskaper lyder:

”Eine Baugemeinschaft ist eine Gruppe von menschen, die
zusammen ein Haus nach ihre eigene Vorstellungen und Ideen
eigenverantwortlich planen, bauen und später bewohnen.”

Översatt till svenska: 

”En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och
utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och
använder en byggnad.” Föreningen för byggemenskap 2013:5.

Det som särskiljer en byggemenskap från liknande kooperativa
byggnadsprojekt är, enligt vårt val av avgränsning, att medlemmarna i
byggemenskapen är de som har rollen som byggherre. Den här
avgränsningen baseras på uttalanden från byggemenskapsledaren
Pernilla Ottosson och ordförande för föreningen byggemenskaper,
Staffan Schartner, som anser att det är viktigt att göra denna
distinktion för att behålla byggemenskapens autonomi i eventuella
samarbeten med en extern samarbetspartner (Schartner 2017).

Källa: Stadt landau
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lyft av den svenska bostadsstandarden och var öppen för alla oavsett
inkomst eller bakgrund. De som istället ville bygga själva kunde ansöka
om förmånliga statliga bosättningslån. (Engman 2017). Under
folkhemstiden från 1930- till 1960-talet användes bostadsbyggandet
som en del av dåtidens välfärdspolitik och ett medel för att skapa ett
mer jämlikt och bättre samhälle. Trots statligt ingripande fanns det i
början av 1960-talet fortfarande en miljon omoderna, trångbodda och
slitna lägenheter i Sverige. Bostadsbristen var akut och ett enigt
politiskt beslut fattades därför om att genomföra miljonprogrammet.
Under miljonprogramsåren mellan 1965 och 1975 genomfördes ett
omfattande statligt finansierat bostadsbyggande med syfte att stävja
den rådande bostadsbristen. En stor del av miljonprogrammet var
kommunalt uppförda bostäder men även privata bostadsbolag var del
av utvecklingen. Miljonprogrammet bestod inte enbart av hyresrätter
utan en stor del utgjordes även av bostadsrätter och egnahemshus. Ett
krav för de byggbolag som hjälpte till att förverkliga miljonprogrammet
var att de beviljades statligt bidrag förutsatt att de inte sålde
bostäderna på spekulation. 1975 var slutpunkten för miljonprogrammet
och bostadsbristen var då i princip bortbyggd. Helt plötsligt stod
kommunen istället inför problemet med en för låg efterfrågan vilket
resulterade i att många lägenheter stod tomma (Engman 2017). Med
1970-talet kom även flera ekonomiska kriser som medförde en minskad
bostadsproduktion. Miljonprogrammet som hade hyllats började istället
möta en stor andel kritik. Resurser lades nu istället på stadsförnyelse

och ombyggnad av befintliga bostadsområden. Under 1980-
talets andra hälft introducerades plan- och bygglagen som
innebar att större bestämmanderätt tilldelades kommunerna
och det kommunala planmonopolet som hade lagstadgats
1947 stärktes ytterligare. Samtidigt skedde ett skifte inom
planeringen och vilken typ av stadsstruktur kommunen ville
uppnå återgick till ett ideal om en tätare stadsbygd med
större funktionsblandning. I det nya stadsidealet
sågs inte bilismen längre som en lösning utan som ett hinder
och bilden av ett hållbart samhälle handlade istället om att på
olika sätt minska bilberoendet (Boverket 2004:16-20). I början
av 1990-talet introducerades staten en mer liberal och
marknadsstyrd bostadspolitik samtidigt som de genomfördes
stora skattereformer vilka kom att få stora konsekvenser.
Skatteomläggningen följdes av en stor arbetslöshet och
lågkonjunktur samtidigt som kraftiga hyreshöjningar infördes.
Befolkningen hade inte längre råd att bo kvar i sina
hyreslägenheter och läget på marknaden innebar att ett stort
antal flerbostadshus på vissa håll i landet revs. När
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2 BAKGRUND

Svensk bostadspolitik då och nu
Sverige har haft ett återkommande problem med att det antingen har
producerats för lite eller för mycket bostäder i förhållande till
efterfrågan. I början av förra sekelskiftet var bostadsmarknaden
marknadsstyrd och makten låg hos de privata fastighetsägarna som tog
höga hyror trots undermåliga bostäder. Det rådde bostadsbrist i landet
men på grund av rädslan för att stå utan boende vågade inte
befolkningen protestera mot de dåliga förhållandena. Den största
bidragande orsaken till bostadsbristen var industrialismens genombrott i
början av 1900-talet vilket medförde att folk flyttade till städerna i
snabbare takt än det hann byggas bostäder. Bostadsbristen innebar att
nödlösningar togs fram i form av tillfälliga bostäder som upprättades i
de lokaler som fanns tillgängliga såsom gymnastiksalar och lagerlokaler.
Sverige hade under 1930-talet ett av europas sämsta
bostadsförhållanden vilket till slut resulterade i statlig intervention. Som
resultat byggdes bland annat hyressubventionerade barnrikehus i form
av både hyreshus som egnahemshus. Det statliga ingripandet var början
på välfärdssamhället och den så kallade “svenska modellen” och idén
om folkhemmet. Välfärdssamhällets grundare Per Albin Hansson hade
en vision om det svenska folkhemmet och att bra bostäder var
väsentligt för ett välfungerande samhälle. Det påbörjades ett “socialt
rustningsarbete” där stora resurser lades på att skapa nya och goda
bostäder med hjälp av statligt bidrag. Allmännyttan stod för ett enormt

“Vill man ha friska, sunda människor
ska man sörja för att de får goda
bostäder /.../” (Engman 2017)

Källa: Göteborgsposten
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kommunens mark- och vattenresurser. Översiktsplanen kan vid behov
utökas med tematiska tillägg eller fördjupningar. Detaljplanen och är
det mest detaljerade plandokumentet och är juridiskt bindande. Planen
redogör för hur marken ska användas och vilken typ av bebyggelsen
eller anläggningar som ska upprättas inom planområdet (SOU 2005:
077). Områdesbestämmelser kan användas för ett område som inte är
planlagt och i syfte att reglera markanvändningen i frågor som inte
berör byggrätter (Boverket 2016c). Samtliga planer fyller sitt syfte på
olika sätt och har i avsikt att, beroende på omfattning och ärende,
reglera den befintliga och framtida markanvändningen i kommunen.

Svenska stadsbyggnadsideal och stadsstrukturer 
Stadsplanering handlar om politisk(a) förvaltning och beslut. Från
politiskt håll bestäms vilken typ av stadsplaneprinciper som ska följas
och när subventioneringar och andra typer av statligt ingripande ska
genomföras. Politiska beslut sätter även ramverk och formulerar
politiska intentioner vilka arkitekter och planerare sedan utgår ifrån vid
framtagning av nya planer (Andersson 2009:23-24). 

Rådande stadsbyggnadsideal är ett resultat av den diskurs som förs i
samhället om hur samhället bör utvecklas och vem som bör ha makten
över dess utveckling. Beroende på de aktuella sociala och politiska
förhållandena har olika stadsplaneideal genomsyrat samhället och
påverkat bostadsbyggandet och samhällets utveckling i stort. Den
svenska diskursen har förändrats genom åren och har speglat de ideal
som funnits även på internationellt håll. Vilket ideal som har dominerat
under en viss tid är inte lätt att precisera eftersom det snarare handlar
om flera olika ideal som samverkar med varandra (Boverket 2004:22). 

17

konjunkturen väl vände stod Sverige ännu en gång inför en ny
bostadsbrist (Engman 2017). Att lämna över ansvaret till marknaden har
inneburit att den bostadsbrist som påbörjades på 1990-talet lever kvar
än idag. 

Det svenska planeringssystemet 
Den fysiska planeringen utgår ifrån Plan- och bygglagens (PBL)
stadgar vars syfte är att “/.../ med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. “
(Plan- och bygglagen 2010:900). Lagarna i PBL är flexibelt utformade
och ger därför utrymme för tolkning och är applicerbara på många olika
typer av planeringsproblematik (SOU 2005:077). 

I lagen behandlas enskilda, allmänna och riksintressen varav
riksintresset berör frågor av särskild nationell betydelse medan de
allmänna- och enskilda intressena berör frågor på regional och
mellankommunal nivå. Stadsplaneringen handlar ofta om en avvägning
mellan olika intressen. I samband med framtagning av ett nytt
planförslag ska samråd hållas och planen granskas för att, i enlighet
med plan- och bygglagen, säkerställa att samtliga intressen som planen
berör tillgodoses (Boverket 2017a). 

Staten har inget styrande syfte i plansammanhang utan agerar
vägledande och ansvarar för framtagning av legala ramverk och
nationella mål. På regional nivå sköts kommunöverskridande frågor
såsom infrastruktur och klimatfrågor. Kommunens uppgift är att
implementera dessa mål i sin översiktliga- samt lokala planeringen.
Kommunen har planmonopol och fattar på egen hand beslut om hur de
lokala mark och vattenresurserna ska nyttjas men besluten får inte
strida mot de nationella målen (Boverket 2017a). En av kommunens
viktigaste bostadspolitiska funktioner är att skapa förutsättningar för
exploatering av mark genom detaljplanering, markanvisningar, bygglov
och exploateringsavtal. 

Den svenska planmodellen är uppbyggd i tre nivåer som på olika sätt
reglerar mark- och vattenresurser; detaljplan, regionplan samt
översiktsplan. En regional plan är inte obligatorisk på samma sätt som
en översiktsplan men kan tas fram för att redovisa på mark- och
vattenanvändningen med kommunöverskridande intressen.
Översiktsplanen är ett visionärt och strategiskt dokument som i stora
drag visar på kommunens intentioner för den framtida utvecklingen av

Källa: Kristianstad kommun
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Det stadsbyggnadsideal som vi ser idag har med tiden utkristalliserats
i en tät, mångfunktionell och varierad stadsstruktur vilket politiker,
tjänstemän och statliga myndigheter framhåller som nödvändigt för
att skapa förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. En tät
stadsstruktur medför dock inte per automatik variation och mångfald
i staden, den utgörs av en kombination av människorna, byggnaderna
och de fysiska rummen. Ett mycket uppmärksammat exempel är
Vallastaden i Linköping där täthet, variation och mångfald uppnås på
ett nytt sätt. Här skapas täthet och variation genom mindre
fastighetsindelning och en blandning av olika topologier i form av
flerbostadshus, villor och radhus inom samma kvartersstruktur. “I centrum står

människan, och vår
devis har sedan

allra första början
varit att

”människan
bygger staden”.”

- Vallastaden 2017

Källa: Okido kiarkitekter
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och landsbygd var oklar. Med tiden kom Västtyskland att arbeta med
förtätning, att utveckla tekniker för ekologisk hållbarhet samt att
konvertera av gamla militärkvarter och industribyggnader till bostäder
och service (Bradley, Jørgensen & Gløersen 2004:117-121). 

Efter återföreningen migrerade många som bodde på den östra sidan
till den västra vilket resulterade i ett överskott på bostäder på den östra
sidan. Kommunerna valde då att sälja av en stor andel av dessa
lägenheter för att främja den privata bostadsmarknaden (Fransson
2016:66). Tiden efter återföreningen präglades av nytänk i
stadsplaneringen och många pilotprojekt togs fram för att visa på
exempel för den fortsatta utvecklingen. Nytänk och experimentlusta
uppmuntrades av den tyska regeringen vilket görs än idag. Det finns
därför statligt stöd att ansöka vid genomförandet av dessa pilotprojekt
vars syfte är att bidra med inspiration och goda exempel (Bradley,
Jørgensen & Gløersen 2004:120-121). Den tyska bostadsmarknaden
uppmuntrar till ett innovativt bostadsbyggande och en inkluderande
stadsplanering. De större byggherrarna dominerar fortfarande
bostadsmarknaden men eftersom att den är så pass stor finns utrymme
både för privata och kommersiella, stora som små byggherrar att
konkurrera med varandra (Broms Wessel & Hedström 2016:65). 

Det totala bostadsbeståndet uppgår idag till
ca 40 miljoner lägenheter där ca 60 procent
består av hyreslägenheter och 35 procent
består av ägarlägenheter. En liten andel på
fem procent består av “social housing” som
är allmännyttiga och statligt finansierade
bostäder (Fransson 2016:66). 
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Tysk bostadspolitik då och nu 
De tyska städerna drabbades hårt av kriget och flertalet städer
drabbades så pass hårt att det behövde byggas upp från grunden igen.
Nya bostadspolitiska lagar fastställdes för att underlätta upprensningen
av städerna och starta en återuppbyggnad av de förstörda
stadsdelarna. En ny byggnadslag infördes som tillät kommunen att
expropriera land i stadsutvecklingssyfte (Pahl-Weber & Henckel
2008:34). 1960 kom lagen Bundesbaugesetz som innebar att lokal
fysisk planering var tvungen att överensstämma med de nationella och
regionala målen. Under 1970-talet skedde ett skifte i den fysiska
planeringen och ett allt större fokus började riktas mot att skapa en
hållbar utveckling och en större transparens i planeringen (Pahl-Weber
& Henckel 2008:35-37). Landets ekonomi var under den här tiden i
mycket dålig skick och för att lösa det gick staten in med ekonomiska
medel och skattelättnader för att uppmuntra privata byggherrar att
bygga hyreshus (Magnusson and Hjeds Löfmark, 2009:5, Sax 2011:3)
vilket i sin tur hoppades kunna få igång arbetsmarknaden. En åtgärd
som visade sig vara mycket effektiv och ett stort antal lägenheter
producerades inom relativt kort tid. Det mesta som byggdes var
hyresrätter eftersom efterfrågan för den typen av boendeform var
högst. Orsaken var att den svaga ekonomin medfört att bankerna var
tvungna att ställa höga krav vid låneansökan vilket majoriteten av
befolkningen inte klarade av att uppfylla och de flesta valde därför att
hyra sin bostad istället för att köpa (Phillips 2017). Staten satsade även
på statligt finansierade allmännyttiga bostäder i syfte att ta fram
bostäder med bra standard till rimlig hyra för de som hade det sämre
ställt. Satsningen ledde till att hyreslägenheter kom att bli den
dominerande bostadsformen på den tyska bostadsmarknaden (Phillips
2017). 

Det som uppfördes i de gamla städernas ställe präglades av
modernismens storskalighet och funktionsseparering. I vissa städer blev
det modernistiska stadsplaneidealet dominerande och storskalig
bebyggelse utgjorde hela 80-90 procent av stadens bostadsbestånd.
Östtyskland har varit ett utpräglat industrisamhälle och fokuserade
under efterkrigstiden på att möjliggöra för etablering av industrier och
nya bostadsområden medan Västtyskland präglades av bilism där stora
resurser lades på att utveckla ett välfungerande vägnät för bilens
framfart. Fokuset på bilismens tillgänglighet resulterade i städer med
stor utbredning och en glesare stadsstruktur där gränsen mellan stad
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Den tyska planeringen är decentraliserad och styrs i tre nivåer; stat,
delstat och kommun. Förbundsstatens uppgift är att ta fram det
ramverk och de policydokument som ligger till grund för den fysiska
planeringen i landet (Newman & Thornley 1996:60). Delstaterna tar fram
en översiktlig, långsiktig och territoriell plan som rör den övergripande
strukturen i stadsplaneringen i delstaten som bland annat berör
infrastrukturfrågor (Joseph Little Architects u.å.:39, 73). Regional
planering berör kommunöverskridande frågor som kan komma att
belysas i lokala planer. Regional planering skiljer sig från region till
region och berör bland annat den övergripande infrastrukturen,
bebyggelsen och offentliga miljöerna (Joseph Little Architects u.å:75-
77). Den regionala och lokala planeringen utgår ifrån samma typ av
plansystem som det svenska med en övergripande översiktsplan och
juridiskt bindande detaljplan. Kommuner i Tyskland har inte
planmonopol i svensk mening men dock autonomi och
bestämmanderätt över kommunens användning av mark och vatten.
Översiktsplanen används för att sätta riktlinjer vid framtagning av
detaljplaner och är kommunens översiktliga strategiska underlag för
kommunens fortsatta utveckling av mark och vatten. En ny plan tas
fram var tredje till femte år för att garantera dess aktualitet (SOU
2013:34;15). De översiktliga planerna måste stämma överens med de
regionala och nationella med de regionala och nationella målen och
riktlinjerna (Joseph Little Architects u.å:73). Det övergripande målet på
samtliga plan är att uppnå en hållbar utveckling och även tillgodose de
allmänna och enskilda intressena (Joseph Little Architects u.å:43). 

I jämförelse med andra länder i Europa har förbundsstaten relativt litet
inflytande på delstaterna (Berg, Braun & Meer 2016:170). Styret av
fysisk planering sker utifrån en vertikal maktfördelning som syftar till att
beslut ska fattas, i den mån det är möjligt, på den nivån beslutet berör.
Det finns ett nära samarbete mellan den statliga och lokala
förvaltningen framförallt när det gäller gränsöverskridande frågor. Den
fysiska planeringen regleras dels genom den tyska federala plan- och
bygglagen “BauGB” som gäller för hela Tyskland samt regelverket,
“raumordnungsberichte” som reglerar fysisk planering på statlig och
federal nivå (Schmidt u.å.:4-6). Frågor som styr stadsutveckling utgår
ifrån en form av sektorsamordning eller “gegenstromprinzip” vilket
innebär att myndigheter inom olika skikt har ett krav på samarbete och
återkoppling i beslut och frågor som rör översikts-, regional- samt
lokal planering. Det ramverk som fysisk planering utgår ifrån heter
Raumordnung och baseras på riktlinjer som tas fram av delstaterna
som sedan implementeras i den lokala planeringen där de slutgiltiga
besluten fattas (Boverket 2004:120-121). 
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Det tyska planeringssystemet
När Öst- och Västtyskland återförenades var en av utmaningarna att
förena två skilda stadspolitiska och ekonomiska system. Den västra
delen av landet styrdes av social marknadsekonomi och federalt styre
med en decentraliserad stadsplanering där planfrågor behandlades på
kommunal nivå. Den östra delen var motsatsen på många sätt med ett
centraliserat styre där staten hade bestämmanderätt över samtliga
mark- och vattenresurser (Bradley, Jørgensen & Gløersen 2004:117-
121).

Tyskland består idag av 16 delstater och 14 000 kommuner. Det
administrativa ansvaret är fördelat på olika administrativa nivåer.
Gemeinder (kommuner), Landkreise/Stadtkreise (region/stadsregioner),
stater (delstater och förbundsstaten) samt regierungsbezirk
(regeringsdistrikt), en statlig myndighet på mellanskiktsnivå mellan stat
och landkreise. Gemeinde är den lägsta administrativa nivån följd av
Landkreis/kreis. Högst upp har förbundsstaten hand om
kommunöverskridande frågor. Landkreis som närmast motsvarar
svenska kommuner, är den enhet där den lokala planeringen styrs
(Moeller 1997:58). 
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(LAND-) KREISE

GEMEINDEN(GEMEINDEN)

(GEMEINDE-
VERBÄNDE)

(REGIERUNGBEZIRKE)

KREISFREIE
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Illustration över det tyska stadsskicket



2625

Vad är en byggemenskap? 
Byggemenskap är ett alternativ till traditionell stadsbyggnad där
allmänheten bjuds in i stadsbyggandet. En byggemenskap innebär att
ett grupp privatpersoner går ihop och planerar genomförandet av ett
flerbostads- eller radhus som sedan används i egen regi. Begreppet
kommer från det tyska begreppet “Baugemeinschaft” och är i Tyskland
en relativt vanlig företeelse i stadsutvecklingen. (Broms Wessel &
Hedström 2016:10-11). Det är upp till byggemenskapen vilken form av
byggnad de vill upprätta och konceptet kan förutom bostäder även
innefatta industrifastigheter, kontor eller liknande kommersiella
verksamheter (Broms Wessel & Hedström 2016:140). Byggemenskaper
var till en början delaktiga i att rusta upp nedgångna och övergivna
stadsdelar. Deras närvaro blåste nytt liv i stadsdelarna, mycket tack
vare byggemenskapens engagemang som inte slutar när bygget är
färdigt utan levde kvar efteråt. 

Byggemenskaper förekommer även i andra europeiska länder såsom
Holland och Danmark och det är först på senare år som intresset för
byggemenskaper har väckts i Sverige. Upplåtelseformen kan variera och
bestå av antingen hyres-, bostads- eller ägandelägenheter.
Byggemenskapen är aktiv genom hela processen och har även ansvaret
för förvaltningen av fastigheten efteråt. Tillsammans bestämmer
medlemmarna vad för typ av boende de vill uppföra, hur utformningen
ska se ut, både utvändigt och invändigt, samt om byggnaden ska
inrymma några gemensamhetslokaler (Broms Wessel & Hedström
2016:10-11). Varje bostadshus får på det här sättet sin egna prägel och
bidrar med nya bostadsformer på en annars relativt begränsad
bostadsmarknad. 

När de som ska bo i huset även agerar byggherre försvinner det
vinstkrav som en kommersiell byggherre har och de totala kostnaderna
sänks med ca 15-25 procent (Byggemenskaper 2017e). Ett
bostadsbygge utan vinstdrivande syfte innebär bostäder till lägre
kostnader utan att det för den delen görs avkall på kvaliteten.
Byggemenskapen kan till exempel välja att skapa en byggnad som är
klimatsmart och därmed även kapa framtida utgifter för boendet
(Svensson 2012:1, 9, 31). De kan även kapa kostnaderna ytterligare
genom att skapa kontorslokaler eller kommersiella verksamheter i
bottenvåningen på huset som sedan bidrar med en avkastning som kan
investeras tillbaka i huset (Svensson 2012:10). Byggnadssättet kräver
aktivt engagemang från de som ingår i byggemenskapen. En engagerad
medborgare och en möjlighet att påverka utformningen av sitt boende

Intresserade går ihop och bildar en byggemenskap

Lämplig tomt lokaliseras och byggemenskapen ansöker om marknvisning. 

I samarbete med arkitekt tas en hus fram som är anpassade efter byggemenskapens behov.
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resulterar ofta i boendemiljöer med hög standard och innovativa
lösningar, ofta med ett fokus på ekologisk hållbarhet. Det finns även en
viktig social aspekt med byggemenskaper. Genom att tillsammans med
sina grannar vara med och ta fram sin egen boendemiljö kan en större
gemenskap och tydligare relation mellan de boende skapas (Svensson
2012:12-13). Att arbeta tillsammans bidrar till en social hållbarhet
genom att sammanföra människor som tillsammans arbetat mot ett
gemensamt mål och på så sätt finns förutsättningarna för en starkare
sammanhållning bland de boende i just det bostadskvarteret eller den
stadsdelen (Broms Wessel & Hedström 2016:105, Svensson 2012:9, 32). 
För de som väljer att bygga utifrån detta alternativa tillvägagångssätt

finns ofta en önskan om att skapa ett boende efter egna önskemål och
till ett lägre pris än vad den aktuella bostadsmarknaden erbjuder. Ibland
handlar det även om en idealistisk syn och en önskan om att bygga och
bo tillsammans med människor som delar samma ideal som sig själv.
För att byggemenskapen ska fungera gäller det att de boende har
samma slutvision av det hus som uppföras vilket resulterar i att många
byggemenskaper blir nischade i en eller annan riktning. Husets
arkitektoniska kvaliteter speglar ofta personligheten hos de som bor i
byggnaden och ger huset karaktär och bidrar till områdets identitet
(Broms Wessel & Hedström 2016:11). 

Begreppet rörs ofta ihop med liknande konstellationer såsom
bogemenskaper eller kollektiv. Byggemenskapens uppgift är i första
hand att agera byggherre och tillsammans med andra skapa och
realisera en gemensam vision av den egna bostaden. Enligt Pernilla
Ottosson, byggemenskapsledare på arkitektkontoret Inobi är det viktigt
att särskilja dessa och poängterar i en intervju med föreningen
Kollektivhus NU samt i boken “Byggemenskaper - handboken om att
bygga med byggemenskaper” att byggemenskaper inte kretsar kring att
skapa en gemenskap mellan de boende i samma utsträckning som ett
kollektiv eller en bogemenskap gör. Det som skiljer en byggemenskap
från ett kollektiv eller en bogemenskap är att det senare alternativet
ofta innebär att flerbostadshuset innefattar en stor andel
gemensamhetsutrymmen och att medlemmarna i
kollektivet/bogemenskapen samarbetar tillsammans med en
kommersiell byggherre vid framtagning och uppförandet av byggnaden
som de sedan hyr av. De agerar därmed inte byggherre utan snarare
som någon form av samarbetspartner (Göteborgs stad 2017c, Broms
Wessel & Hedström 2016:140). 

Byggemenskaper kan vara en alternativ lösning för kommuner där
rörligheten på bostadsmarknaden är låg och det finns ett behov av att
frigöra fler hus på bostadsmarknaden. I många mindre kommuner
finnsdet ofta en åldrande befolkning som bor kvar i sina hus för att det
inte finns något alternativ att flytta till (Scharter 2017). Samtidigt finns
det en önskan om att bo i ett mindre krävande och mer lättskött
boende med närhet till service och andra bekvämligheter. Byggherrar
ser dessa lägen som oattraktiva eftersom möjligheten att göra vinst är
lägre här än i stadsnära områden.

Byggemenskapens planeringsprocess
Det som tydligast skiljer en planeringsprocess för en byggemenskap åt
mot en vanlig planeringsprocess är att byggemenskapen, som både
byggherre och köpare, är med i hela processen från början till slut. Det
kan både vara befriande och omständigt att bygga sitt boende
tillsammans med andra. De som beslutar sig för att ingå i en
byggemenskap har ett långt och krävande arbete framför sig som
förutsätter ett stort engagemang från sina medlemmar. Hur långt tid
processen tar kan variera men som medlem får man räkna med flera år
av planering innan alla delar faller på plats (Broms Wessel & Hedström
2016:14). I en byggemenskap gäller det att koordinera många viljor
vilket kan vara både energi- och tidskrävande. Under den tiden
projektet genomförs finns alltid risken att någon eller några väljer att
hoppa av projektet. Att ersätta de avhoppade medlemmarna med nya
kan i värsta fall innebära att processen får börja om. Fördelen med att
ingå i en byggemenskap är att ansvaret kan fördelas mellan de som
ingår i gruppen och tillsammans får de en chans att ta projektet hela
vägen från idéstadie till verklighet. 

Planeringsprocessen kan delas in i tre faser;
projekteringsfas, byggnationsfas och
förvaltningsfas. Projekteringsfasen börjar med
sammansättningen av byggemenskapen.
Byggemenskapen initieras ofta av ett par
personer eller familjer som har en idé om ett
framtida boende som de vill förverkliga. Det
förekommer även att arkitektkontor själva
initierar byggemenskaper. I de fall bildas
byggemenskapen först efter att kontoret fått
markanvisning för planområdet.
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kontakt med projektledare, arkitekter och andra intresserade (Broms
Wessel & Hedström 2016:1). I Sverige är det inte lika lättillgängligt men
på senare år har en viss förändring börjat ske.

Andreas Eklöf arbetar som arkitekt på Inobi och har i sitt arbetar med
byggemenskaper både fått rollen som arkitekt och som projektledare.
Han beskriver arbetet med en byggemenskap som ett arbete bestående
av parallella processer där det gäller att bolla mellan den ekonomiska,
juridiska, relationella och gestaltande delen i processen. Inobi har valt
att arbeta både med egna och utomstående byggemenskaper. När de
själva har varit initiativtagare har de ansökt om markanvisning hos
kommunen, arbetat fram ett grundkoncept för planområdet och
därefter, först i samband med att planen antagits, erbjudit medlemmar i
byggemenskapen att ansluta sig till projektet. I arbetet med befintliga
byggemenskaper har byggemenskapen vänt sig till Inobi för att få hjälp
med att leda projektet framåt. Tanken på att ta fram individanpassade
lägenheter kan låta som en komplicerad process men Andreas invänder
till detta och menar att arbetet med byggemenskaper det inte behöver
vara mer komplicerat än något de gjort tidigare gjort, en
byggemenskap utförs bara i ett annat format. Den största utmaningen i
arbetet med byggemenskaper menar Andreas är att driva processerna
framåt utan att det görs avkall på byggemenskapernas frihet och
möjlighet att påverka. En annan stor utmaning är även de långa
kommunala ledtiderna (Eklöf 2016). Att ingå i ett samarbete med en
arkitekten kan hjälpa byggemenskapen att förmedla sin vision till
kommunen när ansökan om markanvisningen beviljats.
Markanvisningsprocessen kan vara lång och kostsam men i de
kommuner som på ett aktivt sätt vill främja byggemenskaper
underlättas den genom att kommunen öronmärkt mark till
byggemenskapers förfogande (Broms Wessel & Hedström 2016:159-
160). Därefter följer ett antal steg innan själva bygget kan dra igång.
Om kommunen godkänner planförslaget blir nästa steg att ansöka om
bygglov och att hitta en lämplig byggentreprenör att utföra bygget om
byggemenskapen inte vill bygga själva (Broms Wessel & Hedström
2016:161-163). 
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Efter att byggemenskapen har bildats påbörjas arbetet med att bolla
ideér och tillsammans forma den gemensamma visionen. Viktigt för
byggemenskapen är att diskutera frågor kring inriktningen och vilka
krav/önskemål som finns inom gruppen (Broms Wessel & Hedström
2016:142-143). I nästa steg gäller det för byggemenskapen att se över
sina tillgångar och ansöka om kredit hos banken. Problem som
byggemenskapen kan stöta på är att det ofta finns svårigheter att få
banklån. En stor och känd byggherre har vanligtvis ett redan inarbetat
samarbete med en bank medan det för en mindre och okänd byggherre
likt en byggemenskap kan vara desto svårare. En byggemenskap kan
inte alltid erbjuda säkerhet på samma sätt som en erkänd byggherre
kan. En lösning är då att vända sig till Boverket och be om
kreditgaranti. Boverket kan, efter utvärdering av projektet, mot en viss
avgift gå in som säkerhet gentemot banken. En kreditgaranti via
Boverket uppgår till max 95 procent av marknadspriset vid kooperativa
hyresrätter, i alla andra fall gäller en kreditgaranti till max 90 procent av
marknadspriset (Boverket 2017c). En fördel som byggemenskaper kan
ha till skillnad från den traditionella byggherren är att banken kan
värdera det positivt att de som ska bo i huset redan är involverade i
processen och lägenheterna därmed redan är sålda (Broms Wessel &
Hedström 2016:149-150, 153). I den tyska staden Berlin har bankerna
som krav att byggemenskapen ska va fylld till 75 procent för att
krediten ska beviljas (Barry 2017). Vilka personerna som ingår i
byggemenskapen kan ha betydelse när banken gör sin bedömning.
Grupper som innehar relevant kompetens för att genomföra
byggemenskapen inger ett större förtroende till banken. Till skillnad
från när en enskild byggherre ansöker om kredit måste kreditbolaget i
byggemenskapens fall göras en bedömning av gruppens samtliga
medlemmar. I de fall gruppen består av ett visst antal drivande
nyckelpersoner kan bedömningen av dessa personer bli avgörande för
huruvida banken beviljar krediten eller inte (Broms Wessel & Hedström
2016:154). När byggnaden är färdigställd görs en ny utvärdering och
lånet omvandlas till ett vanligt bolån (Broms Wessel & Hedström 2016:
157). 

För gemene man kan planeringsprocessen kännas överväldigande och
det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp utifrån. Ofta samarbetar
byggemenskapen med en arkitekt som hjälper gruppen att konkretisera
projektets ideér. I de länder där byggemenskaper är en naturlig del av
stadsbyggandet finns det en välorganiserad struktur som möjliggör för
de som är intresserade att ingå i en byggemenskap att lätt komma i
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Svensk historia om självbyggeri och kooperativt byggande
Kooperativt byggande
Självbyggeri och kooperativt byggande är inget nytt fenomen i Sverige
utan har funnits sedan början av förra sekelskiftet. Egnahemsrörelsen,
Småa och HSB är några exempel på föreningar som bildats för att finna
en lösning rådande bostadsbrist. Förhållandena var dåliga redan i slutet
av 1800-talet men förvärrades under första världskriget då både
byggkostnaderna och hyrorna steg vilket satte många i en svår
ekonomisk sits (Nylander 2013:41-42). Första världskriget var även
början på en deflation av den svenska ekonomin. Bankerna som tidigare
hade erbjudit förmånliga lån mot låg säkerhet kunde inte längre göra
det (Bäckström 2014:25) En lösning på problemet blev att gå ihop och
bygga själva, vilket med tiden kom att bli en vanlig företeelse både i
Stockholm och Göteborg.

Egnahemsrörelsen
Industrialiseringen i slutet av 1800-talet innebar en massflytt till
städerna och en avfolkning av landsbygden. Samtidigt emigrerade en
stor del av befolkningen, främst till USA, i hopp om att skapa sig en
bättre framtid (Broms Wessel & Hedström 2016:88-89). För att stävja
den negativa trenden bildades Egnahemsrörelsen som till en början
handlade om att köpa in större jordbruksfastigheter och stycka av dem
till lämplig storlek att försörja en familj. Initiativet kom som en
motreaktion till att myndigheterna under den här tiden inte
uppmuntrade till avstyckning vilket ledde till att många inte hade råd att
köpa sig en fastighet (Hallberg 2005). Rörelsen spreds och filialer
bildades i olika delar av landet. 1904 kom den statliga reformen om
egnahemslån och med statligt stöd erbjöd egnahemsrörelsen inte
enbart lån till lantbrukare utan även till industriarbetare och tjänstemän
(Broms Wessel & Hedström 2016:88-89). Både enskilt och tillsammans
uppförde sedan medlemmarna sina nya hus. Till en början byggdes
enbart villor inom rörelsen men med tiden kom även flerbostadshus att
bli en del av rörelsens bostadsbyggande (Broms Wessel & Hedström
2016:93). 

Småa
Den ökade urbaniseringen och den oreglerade hyresmarknad i början av
1900-talet medfört höga hyror, trångboddhet och osanitära
förhållanden. På statligt initiativ uppfördes ett bostadsområde i
utkanten av stockholms stad ämnat för den mindre bemedlade delen av
befolkningen. Kravet för att få köpa en bostad var att köparen gick in
med en kontantinsats på 30 procent av fastighetsvärdet vilket gjorde
att majoriteten inte hade råd. Efter det misslyckade försöket föddes
idén om att låta köparna få köpa sin bostad till en lägre kontantinsats
mot att de själva var med och byggde huset (Småa 2017).

Källa: Stockholmskällan
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på att de som ingick i kooperativ även var med och byggde bostäderna
tillsammans. Föreningens syfte var att “/.../ visa att en bra bostad låg
inom allas räckvidd om den byggdes och förvaltades på
självkostnadsbas.”. Att bygga med kvalitet har visat sig vara bra ur
hållbarhetsperspektiv då de bostäder som uppfördes för nästan 100 år
sedan fortfarande håller måttet än idag (Nylander 2013:43-46). 

Historien visar på att det krävdes en stor insats från kommunalt håll för
att utöka bostadsbyggandet och göra det möjligt för andra behövande
att kunna ta sig in på bostadsmarknaden (Broms Wessel & Hedström
2016:96, Småa 2017).

Byggemenskaper i Sverige
Det finns inte många exempel på byggemenskaper i Sverige idag
eftersom att konceptet är relativt nytt. Under 1990-talet genomfördes
projektet Understenshöjden i Stockholm som ofta nämns som den
första svenska byggemenskapen. Det råder dock delade uppfattningar
om Understenshöjden ska betecknas som en byggemenskap eller inte.
Utifrån uppsatsens definition av begreppet stämmer detta påstående
enbart till viss del. Understenshöjden genomfördes i samarbete med en
utomstående byggherre vilka var de som tog det formella ansvaret för
bygget. Projektet startade som en reaktion på det begränsade utbudet
av bostäder på den aktuella bostadsmarknaden. Medlemmarna i
projektet hade en vision om att forma sin bostad utifrån egna behov
och att uppföra en ekoby i stadsnära läge. Idén stötte på skepticism
från politiskt håll men fick till slut godkännande med kravet att de
samarbetade med en etablerad byggherre. I samarbete med Småa och
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Det här sättet att bygga på ledde till bildandet av Stockholms stads
småstugebyrå (Småa). Kontantinsatsen motsvarade tio procent av lånet
och de återstående 90 procenten kunde låntagaren betala av under en
trettioårsperiod. Det tog i snitt åtta månader att bygga husen, inte bara
för att staden gick in som ett finansiellt och organisatoriskt stöd, men
även tack vare standardiserade moduler samt tillgång till byggklar mark
(Broms Wessel & Hedström 2016:94-95). 

HSB
Ett annat exempel på kooperativt byggande är bildandet av
Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening riksförbund (HSB).
HSBs föregångare var dåtidens bostadsrättsföreningar  som funnits i
Sverige sedan slutet på 1800-talet. HSB bildades som en reaktion på
att de bostadsrättsföreningarna som fanns drevs i vinstdrivande syfte.
HSB ville istället fokusera på att ta fram lägenheter av god
boendestandard till sina medlemmar utan att det skulle ligga något
vinstdrivande syfte till grund. Det som byggdes var av hög standard och
HSB var bland de första som erbjöd sina boende rinnande varm- och
kallvatten, sopnedkast i trapphuset och gemensamma tvättstugor
(Broms Wessel & Hedström 2016:94). När HSB bildades 1924 kunde de
erbjuda bättre boende till en rimlig kostnad genom ett system baserat

Källa: www.odla-nu.blogpost.se
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sätt att förbättra boendesituationen för den äldre generationen. Som
förslag lyftes frågan om ett startbidrag till byggemenskaper som ville
bygga äldreboenden. Argument som framfördes var bland annat att
byggemenskaper bidrar med variation och byggnader av hög kvalitet
och hållbarhet. De lyfte även det positiva med engagerade invånare och
de lägre byggkostnaderna som byggnadssättet kan medföra, samt att
konceptet kan passa orter som är mindre attraktiva för kommersiella
byggherrar (SOU 2015:85). Boverkets yttranden rörande utredningen
vittnar om att dem ställer sig positiva till byggemenskaper men är dock
tveksamma till om ett startbidrag på 300 000 kronor är en tillräcklig
summa för att byggemenskapen ska kunna få igång processen.
Boverket anser att ett mer utredande arbete behöver göras för att
utreda för- och nackdelar med byggemenskaper och det finns därför
planer på att ta fram en grundlig rapport om ämnet (Boverket 2016d:9-
11).  

Malmö
Malmö stad tog 2012 fram en översiktsplan för att visa på stadens
framtida stadsutveckling. I dokumentet går det att utläsa en vilja om att
skapa en varierad stadsbild med ett varierat utbud av olika
bostadsformer som passar befolkningens alla behov. Kommunen vill
uppnå detta genom att öka antalet byggherrar på bostadsmarknaden
och på så sätt undvika en alltför ensidig och storskalig bebyggelse. På
kommunens hemsida beskrivs de bostadspolitiska målen och här
framgår det att kommunen eftersträvar ett “/.../ allsidigt
bostadsbyggande i alla områden vad gäller olika upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och hustyper.” (Malmö stad 2012). Josephine
Nellerup, stadsbyggnadsstrateg för Malmö stad, har i ett uttalande om
kommunens översiktsplan påpekat att stadens ambitioner är en hållbar
stadsstruktur med betoning på täthet och grönska. Hon lyfter att
byggemenskaper kan vara ett steg i ledet för att uppnå de uppsatta
målen och kommunen har därför sett över lämpliga områden i staden
för byggemenskaper. Fem platser i staden har därefter pekats ut som
lämpliga för byggemenskaper. De utpekade områdena är inom stadens
centrala delar och avser mindre fastigheter som passar för små
byggherrar (Nellerup u.å:10, Svensson & Sandström 2015:10).
Kommunen anser att deras arbete slutar vid att har skapat
förutsättningarna och att det nu är upp till befolkningen att ta initiativ
till att bilda byggemenskaper och ta kontakt med kommunen (Nellerup
2017). 
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HSB uppfördes sedan ett antal radhus med fokus på energisnål teknik
och ekologiska byggmaterial. Även om medlemmarna i projektet inte
var officiella byggherrar fick de trots det ett stort inflytande på
slutresultatet av bygget. Vissa av medlemmarna valde att hjälpa till och
bygga husen själva medan de som hellre ville ha ett nyckelfärdigt hus
att flytta in i valde att överlåta byggandet till byggföretaget. Att
projektet godkändes av kommunen handlade antagligen mycket om
tajming. Under den här tiden fanns det i Stockholm ett politiskt mål att
varje stadsdel i Stockholm skulle ha minst ett hus med ekologisk
inriktning. Det i kombination med den rådande ekonomiska krisen i
landet, som innebar att bostadsbyggandet var mycket lågt, medförde
att staden vågade satsa på något nytt (Broms Wessel & Hedström
2016:31-32, 35). 

Efter genomförandet av Understenshöjden har det endast genomförts
ett fåtal byggemenskaper under de senaste 20 åren. Det är först på
senare år som intresset för fenomenet har börjat ta fart och politiker
runt om i landet har börjat få upp ögonen för det. Mycket av den här
uppmärksamheten är tack vare Föreningen för byggemenskaper och
deras engagemang att sprida kunskap om byggemenskaper till
allmänheten och beslutsfattare. Föreningen bildades 2011 och har sedan
dess bland annat skapat en hemsida som fungerar som plattform för de
som är intresserade av byggemenskaper. Här finns information, dels för
de som är intresserade av att själv gå med i/bilda en byggemenskap
men även för kommuner, politiker och övriga tjänstemän som är
intresserade att ta reda på vad som krävs av beslutsfattare för att
möjliggöra för fenomenet (Byggemenskap 2017d, Svensson 2012:28).
Boverket har bland annat varit med och finansierat Föreningen för
byggemenskapers arbete med att skapa en virtuell plattform för de som
är intresserade av fenomenet (Boverket 2014).  

Från politiskt håll har det funnits ett visst intresse för att lyfta frågan
om byggemenskaper som en del i den fortsatta stadsutvecklingen
främst för att öka konkurrensen och utbudet på den idag begränsade
bostadsmarknaden. I motionen Bo- och byggemenskaper skriver Jan
Lindholm och Amineh Kakabaveh “Svensk byggsektor domineras av ett
fåtal stora aktörer. Situationen liknar oligopol som av många anses
driva upp boendekostnaderna. Professor Kurt Psilanders forskning visar
att små byggherrar kan bidra till lägre kostnader. Det finns därför god
anledning för samhället att vidta åtgärder som kan bryta
monopolsituationen.” (Kakabaveh & Lindholm 2013). Statens offentliga
utredningar (SOU) genomförde 2014 en rapport där de utredde olika
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Ett av de mest omtalade byggemenskapsprojekten i Sverige återfinns i
Västra hamnen i Malmö under namnet ”UrbanaVillor”. Cord Siegel som
ursprungligen är från Tyskland var inte helt obekant med
byggemenskaper sedan innan och tillsammans med arkitekterna Pontus
Åqvist, Ulrika Connheim samt landskapsarkitekten Karin Larsson
skapade han ett flerbostadshus helt baserat på egna behov och
önskemål. En av de grundläggande ideérna för projektet var att
kombinera fördelarna med att bo i villa med fördelarna att bo i
bostadsrätt och i en urban och stadsnära miljö. Det som lockade med
att bo i villa var den en mer privat boendemiljö, möjligheten att utforma
sin eget hem efter eget önskemål samt möjlighet till trädgård där
barnen kunde röra sig fritt och leka tryggt. Staden erbjöd istället närhet
och korta avstånd till nödvändig service, kultur och viktiga funktioner.
Förutom önskan att kombinera fördelarna med landet och staden fanns
även en önskan om att skapa ett drömboende tillsammans med vänner
som befann sig i samma livsfas som dem själva. Slutresultatet blev fem
urbana villor staplade på varandra samt två radhus i på den
gemensamma gården. De urbana villorna blev ett hus med unika
lösningar såsom ett trapphus i form av en spiraltrappa på utsidan av
huset och en hiss som leder direkt in till vardagsrummet. Totalt uppgår
trädgårdsytan för huset till 330 kvm och består bland annat av en
gemensam trädgård på taket, en gemensam bakgård samt planterbara
balkonger. De unika balkongerna har djupa jordlager som ger
valmöjligheten för de som vill att antingen plantera direkt i balkongens
jordlager eller täcka över och använda det som balkonggolv (Dalman,
Månsson & Hansson 2010:42-45). Det kom dock en hel del utmaningar
med bygget då arkitekterna själva hade hand om allt från
upphandlingen till finansieringen. Allt som allt tog projektet fem år från
idé till verklighet (Svensson 2012:21-22). Projektet har hyllats för sitt
nytänk och bland annat vunnit Kasper- Salinpriset 2009. I motiveringen
går det att läsa ”Med entusiasm, engagemang och en okonstlad attityd
till form har UrbanaVillor fördjupat diskussionen om målen för det goda
livet med ett boende i gemenskap med sikte på ökad hållbarhet”
(Sveriges Arkitekter 2017).  

Cord beskriver själv att anledningen till att just de fick möjlighet att
genomföra projektet handlade om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt
(Dalman, Månsson & Hansson 2010:42-45). I samma veva som idén
kläcktes om att bygga genom att bilda en byggemenskap hade
kommunen påbörjat uppdraget “Det goda samtalet”. Det goda samtalet
var ett projekt som kommunen genomförde i samarbete med
regeringen, kommuner, företagare och andra nyckelaktörer för att bland
annat precisera vad som borde ingå i begreppet “hållbarhet”. I Malmös
kommun bedrevs sedan en dialog med en grupp engagerade
medborgare och 13 byggherrar som tillsammans med kommunen hade i
uppgift att fram punkter för vad begreppet “hållbara bostäder”
innefattade. Som del i detta projekt ingick även att ta fram nya sätt att
nå en hållbar stadsmiljö och UrbanaVillor blev ett sätt att testa ett nytt
sätta att bygga på (Dalman, Månsson & Hansson 2010:6-7). 

Foto: Kasper Kudzik

Källa: UrbanaVillor Källa: UrbanaVillor
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arbetar med att utveckla sitt egna arbete med byggemenskaper samt
sprida kunskap om konceptet. Arkitektkontorets mål i arbetet med
byggemenskaper är att vara en ”nyckelaktör” som ska visa på att det
är möjligt att genomföra en byggemenskap på ett effektivt sätt genom
att fördela arbetet på olika aktörer där varje aktör tar hand om ett visst
arbetsområde (Inobi 2017a:1). Inobi har därför som första arkitektkontor
i Sverige tillsatt en egen byggemenskapsledare som enbart arbetar med
frågor som berör byggemenskaper (Inobi 2017a:4). Byggemenskaper är
idag ännu inte ett etablerat koncept i Sverige och
byggemenskapsledaren Pernilla Ottosson menar att om
byggemenskapskonceptet ska fungera och växa i Sverige behövs fler
processledare som har kunskap inom området och kan agera konsulter
när byggemenskapen behöver någon som styr upp och vägleder
projektet åt dem (Broms Wessel & Hedström 2016:138-139). 

Ett av kontorets aktuella projekt är byggemenskapen Ärlan som
planeras på Gråberget i sydvästra Göteborg. Projektet har pågått sedan
2012 när Inobi tillsammans med flera andra arkitektkontor ansökte om
markanvisningar för planområdet. I det förslag som Inobi lämnade in
redovisades ambitionen att skapa ett flerbostadshus om ca 25-30
bostadsrättslägenheter i samarbete med en byggemenskap. Planen
antogs i januari i år men överklagades och är just nu i en överklagad
fas i väntan på besked från kommunen. Byggemenskapen har i det det
här fallet bildats på initiativ av Inobi vilket innebär att det inte fanns
någon sammanställd grupp människor med en gemensam vision av sitt
framtida boende när projektet drog igång. Arbetet är i dagsläget i den
fas av projektet där själva byggemenskapen ska bildas och det ligger
därför stor vikt på att sammanföra människor med samma vision om
sitt boende. Om allt går som beräknat kommer inflyttning ske under
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Göteborg
Göteborg kommun arbetar med att förtäta och “bygga ihop” staden. I
arbetet med utvecklingen av staden uppmuntras medborgarna att vara
delaktiga och lämna synpunkter på hur de vill att staden ska formas
(Göteborgs stad 2017). Björn Siesjö betonar vikten av kvalitet före
kvantitet i stadsbyggandet samt vikten av att skapa en varierad
stadsbild. Siesjö lyfter även kommunens arbete med att möjliggöra för
mindre byggherrar på bostadsmarknaden genom att ta fram flexiblare
detaljplaner med mindre fastighetsindelning (Svensson & Sandström
2015:8). Siesjö uppmuntrar till alternativa byggsätt och menar att
byggemenskaper kan vara en väg att gå för att uppnå målen om
variation i staden. Tidigare politiska inriktningar med fokus på
storskalighet har satt sina spår i Göteborgs stadsbild och det är dags
för något nytt. Den tidigare ambivalensen som fanns bland
beslutsfattare har numera ersatts med en mer djärv och beslutsam
inställning (Broms Wessel & Hedström 2016:104). En konkret åtgärd
som kommunen tagit är att i kommunens markanvisningsplan skriva in
att fem procent av kommande års markanvisningar ska tilldelas
byggemenskaper (Åfreds 2017). Som framtida mål har Siesjö dock satt
en betydligt mer ambitiös siffra på 20-50 procent (Svensson &
Sandström 2015:8). Ett flertal projekt är just nu på gång i staden tack
vare den kommunala viljan samt initiativ både från privata initiativtagare
och branschhåll. Problemet tidigare har varit att det inte funnits
tillräckligt stort intresse från privatpersoner att starta byggemenskaper.
Något som Siesjö menar beror på dels att inte tillräckligt många känner
till konceptet men även på grund av den stämpel som byggemenskaper
har givits som något alternativt och flummigt (Broms Wessel &
Hedström 2016: 104-105). Göteborgs fastighetskontor har tagit fram
ett måldokument som visar på kommunens vilja att verka för
byggemenskaper. I mål och inriktningsdokumentet redovisas åtgärder
som kan underlätta för byggemenskaper, bland annat vill kommunen
fortsätta med sitt arbete att ta fram tomter i kommunen som lämpar
sig för byggemenskaper samt sprida information om befintliga
markanvisningar via olika informationskanaler. För att en
byggemenskap ska få en markanvisning ställer kommunen kravet att
byggemenskapen ska; dels bilda en ekonomisk förening, dels agera
byggherre alternativt ingå i ett samarbete med en utomstående
byggherre eller arkitekt för att underlätta för arbetet med kommunen.
Kommunen argumenterar för denna modell med att byggemenskaper
inte är något väletablerat koncept i Sverige och att det därför inte finns
någon modell för hur arbetet med byggemenskaper ska genomföras
(Olsson 2014:2, 4, 5). 

Ett arkitektkontor i Göteborg som bör lyftas fram lite extra i
sammanhanget är arkitektkontoret Inobi. Inobi är ett arkitektkontor i
Göteborg som har ett stort fokus på byggemenskaper och som aktivt

Källa: inobiarkitekter.se, Illustration byggemnskapen Ärlan
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än kommersiella byggprojekt eftersom att vinstkravet försvinner när de
som ska bo i huset finns med redan från början. Även den tyska
motsvarigheten till Sveriges länsstyrelse samt olika statliga
organisationer har en positiv inställning till att invånarna själva agerar
byggherre genom att bilda byggemenskaper (Broms Wessel &
Hedström 2016:62-63). 

Enligt Staffan Schartner finns kända exempel av byggemenskaper i
tyska städer såsom Tübingen och Freiburg där ungefär 50 procent av
det som byggs är byggemenskaper. Byggemenskaper finns även
etablerat i storstäder som Hamburg, Berlin och München. Byggformen
blir allt vanligare på grund av de låga kostnader byggemenskapen
betalar i förhållande till ett boende byggt av en större kommersiell
byggherre. Variation i den fysiska bebyggelsen och ökad delaktighet
bland människorna är även de uppmärksammade och uppskattade
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våren år 2020 (Inobi 2017b:5). Övriga byggemenskapsprojekt som är på
gång i Göteborg är bland annat ett projekt i Östra Kålltorp och ett
annat i Högsbo. Cord Siegel, en av arkitekterna för UrbanaVillor i
Malmö, har tillsammans med arkitekten, Axel Hauschild, fått
markanvisning för Östra Kålltorp där de planerar ett nytt
byggemenskapsprojekt i form av ett flerbostadshus om 50 till 70
lägenheter (Svensson 2012:24). I Högsbo, Göteborg planeras en till
byggemenskap där föreningen för byggemenskaper har fått
markreservation för en tomt (Byggemenskap 2017c). Det framgår även
på Göteborg stads hemsida att markanvisningar för en tomt i Västra
Hisingen och en annan tomt på södra Viktoriagatan avsatts för
byggemenskaper (Göteborgs stad 2017a: Göteborgs stad 2017b). 

Byggemenskaper i Tyskland 
Trots att byggemenskaper är väletablerat i Tyskland råder det stora
skillnader mellan olika tyska kommuner och städers inställning till
byggemenskaper (Knöller 2017). De städer och kommuner som
möjliggör för byggemenskaper och mindre byggherrar gör det genom
att utforma flexibla detaljplaner med generella villkor. Planerna är ofta
indelade i mindre fastigheter och tilldelning av mark baseras på
tilldelningskriterier som utgår ifrån de samhällsmål som kommunen har
satt för den fortsatta utvecklingen av kommunen (Granath Hansson
2015:7). 

Byggemenskaper har under de senaste tio åren utvecklats till att vara
en naturlig del av den tyska bostadsmarknaden. Olika former av
kooperativ byggande har funnits under en längre tid i Tyskland. I en
intervju med Staffan Schartner berättar han om tidigare former av
kooperativt byggande i Tyskland och lyfter konceptet “Genossenschaft”
som en föregångare för byggemenskaper. Genossenschaft innebar att
några invånare gick ihop som ”kamrater” och ansökte om mark från
kommun för att tillsammans bygga ett boende.
Genossenschaftsmodellen har på senare tid kommit att
kommersialiserats och institutionaliserats precis som HSB och SKB har
i Sverige (Schartner 2017). 

I Tyskland ser politiker positivt på denna form av stadsplanering och
det finns därför en struktur som underlättar och möjliggör för att fler
byggen av samma art ska genomföras. I Tyskland är banker ofta mer
välvilliga till att ge ut lån till byggemenskaper i jämförelse med
kommersiella byggprojekt och underlättar för byggemenskaper genom
att erbjuda bra lånevillkor. Byggemenskapsprojekt anses ha lägre risk FREIBURG

TÜBINGEN
STUTTGART
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inslag bland tyskar (Broms Wessel & Hedström 2016:62-63).
Byggemenskaper kommer i olika former beroende på vad det är för
ändamål gruppen har. Det är inte alltid en byggemenskap uppförs
enbart för eget bruk, i Tyskland finns många fall där byggemenskapen
både byggt bostäder åt sig själva men samtidigt även uppfört en andel
av bostäderna i flerbostadshuset åt funktionshindrade eller andra
utsatta grupper. Att bygga på det här sättet är en del av den sociala
hållbarheten och variationen i stadsutvecklingen i Tübingen (Broms
Wessel & Hedström 2016:66). 

Tübingen 
Tübingen är en relativt liten stad om 86 000 invånare 4 mil söder om
Stuttgard. Ungefär en tredjedel av invånarna utgörs av studenter.
Staden omges av ett grönt bälte med en urban och tät stadskärna där
äldre och nyare bebyggelsen integreras med varandra. Stor vikt läggs
på att bevara befintlig grönska och en stadsmiljö som är
mångfunktionell med en blandning av både kommersiell service och
bostäder inom samma områden (Betz 2012:17). Den första
byggemenskapen i Tübingen genomfördes 1995 i de franska
militärkvarteren i stadens utkant som stått tomt sedan franska militära
styrkorna lämnade staden i början på 90-talet (Soehlke 2017).
Byggemenskapsgrupper i Tübingen kan varierar rejält i storlek och
bestå av allt ifrån två upp till fyrtio personer. Den vanligaste storleken
ligger dock på ca 10-15 personer (Betz 2012:5). Tübingen likt många
andra tyska städer uppmuntrar till byggemenskaper som en naturlig del
av stadsutvecklingen. I Tübingen finns det idag totalt ca 200
byggemenskaper (Soehlke 2017). 

I Tübingen används byggemenskaper som ett verktyg för att uppnå den
stadsbyggnadsvision som tagits fram för staden. När kommunen
markanvisar är de noga med vilka byggprojekt som godkänns för
säkerställa att det som byggs bidrar till ett varierat stadsbyggandet
(Broms Wessel & Hedström 2016:64). Kommunen tar även hänsyn till
den sociala och arkitektoniska blandningen i ett planförslag och
premierar planförslag med stadsmässiga kvaliteter i form av t.ex.
kommersiell service i bottenplan (Betz 2012:17). Staden eftersträvar en
blandning både vad gäller arkitektur och även blandning av
socioekonomisk bakgrund. Detta har resulterat i en blandning av stora
och små byggnader med olika inriktning såsom lågenergihus till
budgethus. Byggemenskaper har visat sig vara ett framgångsrikt
koncept för Tübingen och borgmästaren Cord Soehlke berättar att
staden inte hade varit det den är idag utan byggemenskaperna (Soehlke
2017).

“Our interest is not
earn as much

money as possible,
but to create a

good urban
situation”

- Cord Soehlke 2017
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Freiburg
Freiburg är en medelstor stad på gränsen mellan Frankrike och Schweiz
med en befolkning på ca 200 000 invånare (Sax 2011:4). Freiburgs
kännetecknas av stor arkitektonisk variation och ett stort fokus på
ekologisk hållbarhet. En övervägande del av bostadsbeståndet består av
byggemenskaper vilka haft och fortfarande har en viktig roll i stadens
fortsatta utveckling. 90 procent av stadens byggnader bombades under
andra världskriget och har sedan dess successivt restaurerats och
byggts upp med ett uttalat fokus på energisparande lösningar och
passivhus (The guardian 2008). Det är viktigt för kommunen att
medborgare involveras i stadsbyggandet då kommunen anser att det är
en betydande del av den hållbara stadsutvecklingen. I Freiburgs
stadsdelar finns en blandning av upplåtelseformer i syfte att integrera
människor med olika socioekonomisk bakgrund. Blandningen av
upplåtelseformer förekommer inte bara i en stadsdel men även inom
vissa kvarter och ibland i en och samma byggnad. Ett konkret exempel
är ett så kallat ”generationsboende” där byggnaden består av förskola
och vårdhem i bottenvåning med lägenheter ovanpå (Liljendahl & Sax
2015).  

Precis som i Tübingen finns hundratals byggemenskaper i Freiburg.
Andreas Roessler, representant i en förening för invånarna i stadsdelen
Rieselfeld, berättar i en intervju med The Guardian hur det kom sig att
staden började sitt arbete med byggemenskaper. Den vanligaste
boendeformen både var och är hyresrätter i Tyskland och i början av
90-talet hade hyrorna höjts och det var därför svårt för familjer att
hitta boenden till en skälig kostnad. De statliga bidragen för
subventionerade bostäder “social housing” hade tagit slut och som
lösning på problemet började staden istället att sälja av mark till
familjer som gick samman och ville bygga sig ett flerbostadshus i egen
regi och på så sätt skaffa sig ett boende till bra standard till en lägre
kostnad. Andreas flyttade hit med sin familj i mitten av 90-talet och har
bott här sedan dess (Theguardian 2008). Enligt Schartner började
invånarna bygga med byggemenskaper när ett par familjer bildade en
grupp och letade efter en tomt i Freiburg med avsikt att bygga
bostäder på. På tomten byggde de sedan radhus med gemensamt
trädgårdsutrymme (Broms Wessel & Hedström 2016:62-63). 

Vauban
Vauban är en stadsdel i Freiburg med stort fokus på ekologiska
hållbarheten i stadsbyggandet. Stadsdelen har en yta på 40 hektar och
huserar ca 5 500 invånare. Initiativet att omvandla militärbasen till
bostadsområde kom i början av 90-tal när en grupp husockupanter
bestående av unga studenter och konstnärer hade en önskan om att
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I Tübingen är byggprocessen för byggemenskaper välbeprövad och
effektiviserad. Tiden från idé tills planen godkänns beräknas vara ca 1
år. Efter det följer en relativt kort byggprocess (i svenska mått mätt)
om ca 1-1,5 år (Betz 2012:37). Den korta byggprocessen är unik för
Tübingen och är ett resultat av lång erfarenhet av att bygga med
byggemenskaper vilket har inneburit att processen på sikt
effektiviserats och ledtiderna kortats ner (Soehlke 2017). Kommunen
uppmuntrar även byggemenskaper genom att bland annat bistå med
juridisk rådgivning, sprida kunskap om konceptet och agerar match-
maker genom att arrangera evenmang och förmedla byggemenskaper
på hemsidor som hjälper de som är intresserade hitta varandra. 

Problemet för Tyska kommuner har varit bristen på byggbar mark och
där är Tübingen inget undantag. Tübingen upp den marken som de kan
för att avsätta marken för byggemenskaper. Kommunen delar in
marken i mindre fastigheter, öronmärka de, sälja de för ett fast pris
samt arbeta med kvalitets- och konceptskriterier för att säkerställa att
marken exploateras med byggemenskaper genom avtal mellan
byggherren och kommunen (Soehlke 2017). 

Källa: Benjamin Schmidt

Källa: Cohousing cultures
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Rieselfeld
Rieselfeld är en annan stadsdel i Freiburg som kom till parallellt med
Vauban och är med sina 70 hektar nästan dubbelt så stort till ytan.
Stadsdelen innefattar 3 700 bostäder med plats åt 10 500 invånare och
ligger i stadens ytterkant där den angränsar till ett större
rekreationsområde. Ett stort antal privata byggherrar har fått vara med
och utveckla stadsdelen vilket visar på stadsdelens tydliga ambitioner
om att involvera allmänheten i stadsbyggandet. Schartner som har
besökt Freiburg ett flertal gånger berättar i handboken för
byggemenskaper att det finns en tydlig social sammanhållning bland de
boende i Rieselfeld. Det går inte att utläsa om den sociala
sammanhållningen är ett resultat av byggemenskaper, men Schartner
påpekar att byggemenskaper har haft en betydande roll för den sociala
och livliga stadsmiljön och att den sociala sammanhållningen har levt
kvar efter genomförandet av bygget (Broms Wessel & Hedström
2016:64). I intervjun med Staffan Schartner framgick det att i Rieselfeld
fanns det ett så pass högt exploateringstryck från invånarna att
projektchefen för området tyckte det var passande att låta
byggemenskaper uppföra sina bostäder där (Schartner 2017). 
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renovera barackerna till klimatsmarta kollektivboenden. Staden köpte
den före detta militärbasen av den tyska regeringen i syfte att skapa en
ny stadsdel och stävja den rådande bostadsbristen. Intresset för
projektet växte fort och stadsdelen uppmärksammades sedan för dess
fokus på hållbarhet. Tanken var att skapa en stadsdel med stor social
blandning som kunde uppnås med hjälp av skattelättnader från
delstaten och resulterade i att kooperativa byggrupper även kunde
bygga för låginkomsttagare (Sperling 2006). 

Vauban är en attraktiv stadsdel för barnfamiljer på grund av de bilfria
gatorna och den lätta tillgängligheten till grönytor, skolor, förskolor
samt ungdomsgårdar (Freiburg 2017). Idag är den gamla militärbasen
till stor del bebyggt av byggemenskaper med lågenergihus av
närproducerade material. I Vauban har byggemenskapsgrupper även
haft möjligheten att välja till solpaneler eller vindkraftverk till bostaden.
Kommersiella byggherrar tenderar att inte erbjuda sådana lösningar
eller tillval vid byggnation menar Hans-Jörg Schwander, vd för en non-
profit organisation som förespråkar hållbarhet i stadsutveckling
(Liljendahl & Sax 2015). Staden har idag över 11 000 kvadratmeter
solpaneler och statliga subventioner erbjuds till de som väljer att
installera solpaneler i samband med nyproducerade bostäder
(Newsweek 2007). 

I Vauban fanns en önskan om att uppnå stor socioekonomisk och
topologisk blandning. Villor, radhus och mindre flerbostadshus uppförs
av privatpersoner eller byggemenskaper medan de större
flerbostadshusen byggs av kommersiella byggherrar vilket bidrar till en
stor variation och ökad konkurrens på bostadsmarknaden. De offentliga
utrymmena utformas med fokus på social hållbarhet och principen att
det offentliga rummet är “shared space”. Gatorna är utformade främst
för människornas framkomst istället för bilens och alla gator förutom
huvudgatan är därför bilfria. Den som trots allt vill äga en bil måste
parkera i ett av stadsdelens garage där en parkeringsplats kostar 18
000 euro (Bachtold 2013:75-82). Det här har resulterat i att endast 30
procent av familjerna i Vauban äger en bil och 57 procent sålde sin bil
när de flyttade dit och använder sig istället av de bilpooler som finns i
området. Vauban är en kompakt stadsdel där det är lätt att ta sig till
fots då nödvändig service är lokaliserade inom gångavstånd (Rosenthal
2009).

Foto: Ingo Schneider Foto: Ingo Schneider
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lyfter i sin avhandling hur det kommunala arbetet under 80- och 90-
talet allt mer kom att handla om en förhandlingsplanering där den
fysiska planeringen sågs som en affärsuppgörelse och sköttes bakom
stängda dörrar mellan kommunen och näringslivet. Till grund låg bland
annat finanskrisen och de stigande markpriserna. Kommunens
sviktande ekonomi medförde svårigheter för kommunen att ha råd att
tillgodose befintlig och framtida infrastruktur och (Strömdahl 1990) 80-
90-talets decentralisering innebar att ett större individuellt ansvar
tilldelades kommunerna samtidigt som statligt stöd minskade.
Partnerskapet kunde handla om ett tillfälligt partnerskap för att lösa en
viss fråga eller långvarigt för många år framöver (Elander 2002:191-
192). Förhandlingsplanering handlar om ett ömsesidigt beroende mellan
privata och offentliga aktörer och en “win-win” situation för de
inblandade. Samtidigt framkommer det i Halls text att stora byggherrar
såg till att kontrollera hela byggkedjan genom så kallade
kartellbildningar vilket stärkte deras maktposition. Det framkommer
även att planeringen blev mer pragmatisk och en inställning att “målet
helgar medlen” implementerades där de dominerande byggbolagen
kunde driva igenom sin agenda och fick bygglov för sina planer mot att
de uppfyllde kommunens krav och byggde det som kommunen krävde i
gengäld (Hall 2005:198-199). Förhandlingsplanering innebar därför att
liten hänsyn togs till allmänna och enskilda intressen vilket kan ses som
ett hot mot demokratin (Strömdahl 1990). 

Successivt har en maktförskjutning skett från statligt styre till
samhällsstyrning där den offentliga sektorn fått stå tillbaka för den
privata sektorn och olika intresseorganisationers vilja (Björk, Bostedt &
Johansson 2003:24, Montin & Hedlund 2009:7, 11). Den här typen av
maktförskjutning kan innefattas inom olika teoretiska perspektiv och
betecknas ofta som governance inom forskningen. Governance har sitt
ursprung i korporatism som i svensk kontext går att härleda bak till
början av 1900-talet när missnöjda arbetare, medlemmar i
bondeförbundet strejkade och gjorde uppror mot det rådande
socialdemokratiska styret. En lösning på problemet blev att tillåta
representanter från bondeförbundet att få politiskt inflytande och
medverkade i statliga beslut (Hedlund & Montin 2009:22). Sverige har
således en lång tradition av korporatism där intressenter från
näringslivet varit en del av den beslutsfattande institutionella processen.
Korporatism har på senare år övergått i något som snarare liknar
governance, en styrningsmodell där makten förskjutits från staten
(government) till samhället (governance). Governance är ett
paraplybegrepp för olika former av interaktiv samhällsstyrning som
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3 TEORI 

Tidigare forskning om makt
Makt är ett begrepp som kan användas inom olika forskningsområden
för att förklara hur strukturer i samhället fungerar. Vi har valt att
fokusera på två områden inom begreppet makt dels makt som ett
verktyg i fysisk planering i form av governance och partnerskap och
dels makt i en diskursiv kontext. Genom att ta oss an begreppet makt
på två olika sätt hoppas vi skapa en mer nyanserad bild av och större
förståelse för kommunens agerande och varför byggemenskaper inte är
en vanligare företeelse i svensk stadsbyggnad.

Thomas Hall beskriver hur fysisk planering och realiseringen av politiska
visioner handlar om makt och dess utövande. Två centrala begrepp i
fysisk planering och makt är; “aktör” och “resurs” vilket Hall menar
visar på sambandet mellan de båda (Hall 2005:109). Krister Persson
lyfter i sin avhandling Makt och lokal utveckling att det går att tala om
makt som makt av olika grad, från ingen kontroll till den relativa makten
och slutligen till den absoluta. Den relativa makten är inte konstant utan
är i en konstant förändring och kan förskjutas från en aktör till en
annan (Persson 1999:115-117, 126). 

Kommunen är en offentlig aktör och besitter vad Persson (1999)
betecknar som formell makt medan intresseorganisationer och
relationer mellan olika aktörer ses som en informell makt. Informell kan
utövas i form av t.ex. lobbyverksamhet för att försöka påverka
beslutsfattare i en viss riktning (Persson 1999:132). På kommunal nivå
finns en hierarki i vem som tillåts delta i beslutsfattande processer och
även vilka frågor som tas upp och fattas beslut i (Persson 1999:179). 

Maktförhållanden inom svensk fysisk planering
Det decentraliserade styrelseskicket som vi har i Sverige idag innebär
att det inom kommunen ingår i olika typer av samarbeten, allianser och
partnerskap för att uppnå politiskt satta mål. I samarbeten mellan två
eller fler aktörer uppstår alltid maktstrukturer och frågan om vem som
besitter makten i relationen (Persson 1999:117). Gränsöverskridande
samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn är inget nytt inom
svensk historia men har haft olika uttrycka genom tiden. Historiskt sett
har det handlat om en allians med en resursstark partner som kunnat
fylla ett behov som kommunen inte klarar av att täcka på egen hand.
Andersson lyfter att staten under välfärdstiden ingick i partnerskap med
flera större byggherrar för att de inte hade kapaciteten själva att
tillgodose behovet av bostäder (Andersson 2009:40) och Strömgren
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våra vardagliga och yrkesmässiga liv.”. Genom “/.../att tala om hur
saker är och vad som behövs, utesluts annat.” (Fejes & Thornberg
2015:91-92). 

Foucault är intresserad av hur makt utvecklas och uppstår mellan
människor och inte hur den utövas över människor. ”Makt är inget som
utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation
mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för
andra” (Bergström & Boréus 2007: 311). Enligt Foucault utgörs en
diskurs av en socialt konstruerad verklighet som påverkar människors
beteende, dvs. det människor kan uttrycka i ord och handling. Genom
språket skapas normer om vad som anses vara ett accepterat beteende
eller en accepterad handling i samhället. Språket kan påverka
människors handlande och på så sätt bli ett maktverktyg i samhället
(Bergström & Boréus 2015:358). Ett exempel på det är så kallade
utestängningsmekanismer. Foucault förklarar att
utestängningsmekanismer är ett verktyg som kan användas för att
utöva makt i ett visst sammanhang. Genom att påstå sig inneha
sanningen utesluter uttalandet andra utsagor. Detta kan i sin tur
innebära att somliga begränsas och andra inte av diskursen. Diskurser
har en verkan på vad för kunskap som vi människor får och på vilket
sätt vi väljer att värdera den kunskapen. Diskursen begränsar med
andra ord våra uppfattningar om verkligheten utifrån hur vi värderar
kunskap. Det är därmed den etablerade kunskapen om något som styr
och reglerar vem som ska uttrycka sig i en fråga, vad som ska
uttryckas och hur det ska uttryckas. Att begränsas av diskurser behöver
dock inte vara negativ i den bemärkelsen. Som Bergström och Boréus
uttrycker det kan diskurser, som begränsar, leda till ”att bygga murar
mellan folk skapar samtidigt processer som kan leda till deras
demontering” (Bergström & Boréus 2015:361). Makt som utövas kan
därför leda till att människan ställer sig utanför diskursen och låter sig
var oberoende av den. Det här visar på hur vi blir påverkade av och hur
diskurser har makt över oss. Diskursen ger makt att bestämma det
acceptabla och icke-acceptabla i samhället genom att redogöra för
viss kunskap och fastlägga något som fakta. På så sätt går det går att
utesluta annat genom att komma med påståenden och visa på “fakta”
(Bergström & Boréus 2015:381). Ett exempel på detta är att ha makt
över vilka punkter på en dagordning som diskuteras genom att
undanhålla viss information eller välja att inte ta upp en viss punkt på
dagordningen (Bergström & Boréus 2015:362). Sammantaget kan
diskurs användas som ett maktverktyg på olika sätt och bidra till att
maktstrukturer både skapas, stärks eller bevaras. Men diskursen kan
samtidigt även användas för att uppnå motsatt effekt och hindra,
exponera eller motverka rådande maktstrukturer.  
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innebär ett samarbete mellan enskilda eller flera olika aktörer inom den
offentliga och privata sektorn som tillsammans bildar antingen allianser,
regimer, nätverk eller partnerskap. Elander beskriver hur en mer
fragmenterad samhällsstyrning var början till det lokala styret eller som
han benämner det “urban governance” och bildandet av olika nätverk
och partnerskap (Elander 2002:191-192). I globaliseringen och
decentraliseringens tid har dessa samarbeten tagit sig nya uttryck.
Medlemskapet i EU öppnade upp för nya former av partnerskap och när
EU introducerade strukturfonder fanns ett nytt incitament för
samarbeten mellan det offentliga och privata då fonderna hade tagits
fram för att stärka en lokal utveckling och kravet för att ansöka om
pengar var ett offentligt/privat samarbete (Hedlund & Montin 2009:40-
41). Montin menar att bildandet av partnerskap är väsentligt för att
kommunen, staten eller annan enskild aktör ska uppnå sina mål (Montin
2004:47). Partnerskap och en större privatisering av marknaden innebar
att kommunen gick in i en ny roll som förhandlare snarare än
förmyndare (Montin 2004:49). 

Diskursteori
Diskursteori har använts som ett teoretiskt ramverk i uppsatsen i syfte
att förstå kommunens olika ställningstaganden till byggemenskap och
vilken kunskap som finns om byggemenskaper. Kommunens agerande
är ett resultat av den rådande diskursen i samhället om hur
stadsplanering bör gå till och vad för typ av stadsstruktur som
eftersträvas. Ett diskursivt perspektiv kan därför hjälpa oss att förklara
förändringar i samhället från ett ideal till ett annat (Fejes & Thornberg
2015:92).

Varje människa skapar sin egen bild av verkligheten utifrån sitt språk,
med vilken hen tolkar sin omvärld. Bergström & Boréus skriver om
sambandet mellan diskursteori och makt och menar att beroende på
hur omvärlden beskrivs i tal eller skrift påverkar det vårt utrymme att
tänka och handla (Bergström & Boréus 2015:356). Enligt Winther
Jørgensen och Phillips innebär diskursteori ”ett bestämt sätt att tala
om och förstå [...] ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips
2000:7). En del av diskursteorin handlar om att förstå och utläsa vilka
strukturer som finns i samhället, hur människan påverkas av dessa
strukturer och vem som bestämmer över dem. För att förstå
strukturerna bör vi enligt diskursteorin utgå ifrån språket eftersom
språket är grundläggande för att vi ska förstå hur vi påverkar, påverkas
och skapar strukturer i den verklighet vi lever i. Människan kan med ord
forma och skapa en verklighet genom att tala eller skriva om en
särskild(a) eller en allmän(na) kunskap, situation eller objekt. Med ett
diskursperspektiv går det att synliggöra vad det är “/.../vi tar för givet i
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4 METOD

Forskningsansats 
För att besvara problemformuleringen samt för att skapa oss en
helhetsbild av problemet har vi använt oss av en induktiv
forskningsdesign och utgått ifrån fyra olika exempel från verkligheten.
Befintlig empiri i ämnet har studerats och intervjuer har förts med
informanter som besuttit väsentlig kunskap om ämnet. Insamlat material
från intervjuer och litteratur- och dokumentstudier har därefter att
analyserats, tolkats och ställts mot varandra (Fejes & Thornberg
2015:23-24). För att lyfta diskussionen ytterligare har materialet ställts
mot uppsatsens teoretiska perspektiv.

Metodologisk triangulering
Under arbetets gång märktes att arbetet började ta
en viss riktning och vi började forma oss en
uppfattning om svaret på vår problemformulering.
Det återstod dock frågor som inte gick att besvara i
den befintliga empirin. För att bekräfta den
riktningen samt klara ut de frågetecken som empirin
inte gav svar på genomfördes en enkätundersökning. 

Eftersom att vi använt oss av tre olika metoder skapas en
metodkombination i form av en triangulering. Med en sådan
metodkombination går det att se på forskningsproblemet ur flera
synvinklar och det går att utläsa eventuellt fler antaganden om
fenomenet vilket höjer validiteten på arbetet. Metoderna litteratur- och
dokumentstudie, intervju samt enkät är olika tillvägagångssätt och
skiljer sig i sitt angreppssätt vilket gör att vi som forskare kan “se
saker och ting ur så olika perspektiv som möjligt” (Denscombe
2016:221-222). 

Litteratur- och dokumentstudie
För att skapa ett underlag för studien togs relevant litteratur och
dokument om fenomene fram. I första hand på svenska, i andra
hand på engelska och i tredje hand på tyska. Efter att ha bildat
oss uppfattningen att den befintliga empirin inte var
omfattande nog för att besvara vår problemformulering
framställdes ny empiri genom intervjuer och en enkät. 

Intervjuer  
Tjänstemän på kommunen, arkitekter och övriga aktörer som har varit
involverade i byggemenskapsprojekt och jobbar med aktuella projekt

eller har tidigare erfarenheter av byggemenskaper från Malmö,
Göteborg, Tübingen och Freiburg kontaktades för intervju. Resultatet
från intervjuerna ställdes därefter mot det befintliga empiriska
materialet. Syftet med detta var att komplettera, bekräfta och/eller
avvisa de antaganden som den befintliga empirin erhållit. Enligt
Denscombe kan intervjun formas på olika sätt beroende på vad vi som
forskare vill få ut för svar. Denscombe beskriver att frågorna kan bl.a.
beröra intervjupersonens åsikter, erfarenheter, uppfattningar om ett
fenomen. Han skriver även att nyckelpersoner kan intervjuas på grund
av deras särskilda position eller erfarenhet för att få ut användbar
information (Denscombe 2016:265). Några av de som intervjuades är
nyckelaktörer i arbetet med byggemenskaper i Sverige och i Tyskland,
såsom t.ex. Pernilla Ottosson, Staffan Schartner och Cord Soehlke.
Dessa intervjupersoner fanns lokaliserade på annat håll i Sverige och på
grund av tidsbrist samt arbetets omfattning förväntades få intervjuer
att ske på plats, ansikte mot ansikte. Näst mest lämplig intervjumetod
ansågs därför skype/samtalsintervju vara, alternativt mailintervju om
det föredrogs av intervjupersonen.  

Intervjuerna utfördes i semi-strukturerad form. Denscombe menar att
semi-strukturerade intervjuer kan vara mer tidseffektiva och ge den
intervjuade personen mer tid att tänka igenom sina svar. Enligt
Denscombe är semi-strukturerade intervjuer mest lämpligt när till
exempel attityder undersöks och detaljerade frågor ställs (Denscombe
2016:265, 266). Vid genomförandet av alla intervjuer anpassades
frågorna utifrån respondenternas olika befattningar och kunskap om
byggemenskaper. 

Enkäter 
En enkät är ett slags frågeformulär med likadana frågor som skickas ut
till utvalda respondenter. Genom att svara på frågorna bidrar
respondenten med information (data) som forskaren sedan använder
sig av i sin analys (Denscombe 2016:239). 

För att få en mer exakt bild av svenska kommuners inställning till
byggemenskaper, samt för att undersöka om kommunerna anpassade
sitt planeringsförfarande för att möjliggöra för byggemenskaper eller
inte, skickades en enkät ut till ca 70 av Sveriges kommuner. För att
skapa oss en helhetsbild valdes kommuner som låg utspritt i landet och
var av varierad storlek. En liknande enkätundersökning genomfördes av
Föreningen för byggemenskaper år 2013 men eftersom att den är några
år gammal ville vi undersöka hur läget såg ut idag och om inställningen
hos kommunerna har förändrats under de senaste åren. 
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5 METODDISKUSSION

Reliabilitet och validitet

Metodologisk triangulering 
En metodkombination kan, enligt Denscombe, leda till en ökad
träffsäkerhet i resultaten, dock kommer den inte per automatik leda till
någon korrekt, exakt eller direkt sanning om det studerade fenomenet
och inte heller ge oss alla möjliga synvinklar eller antaganden.
Trianguleringen kan endast hjälpa oss att bekräfta eller dementera
“fynd” som i sin tur kan hjälpa oss att formulera våra slutsatser
(Denscombe 2016:225-226). Fördelarna med en metodkombination
(triangulering) är dels att det hjälper forskaren att få en mer fullständig
bild av forskningsobjektet samt en bättre och djupare förståelse om det
studerade fenomenet. En triangulering innebär även att man som
forskare kan kompletterar data som inte på egen hand kan besvara en
problemformulering med data från, andra mer eller mindre omfattande
metoder (Denscombe 2016:223, 230). 

Den största nackdelen för vår del med att använda metodkombination
var att genomförandet tog lång tid och innebar en större arbetsbörda.
Stor tid tillägnades till att komponera enkätfrågor och individuella
intervjufrågor samt att skicka ut enkäter till respektive kommun/
informant. Det tog även tid att skaffa sig information om vardera metod
och dess tillvägagångssätt. Vid en metodkombination behöver fynden
från alla metoder nödvändigtvis inte bekräfta varandra. Gör de inte det
kan det bli en så kallad invändning i resultatet och det kan därför ta
mer tid att undersöka varför det blivit så. Det finns även en risk att data
från intervjuer och enkäter förenklas när kvalitativ data framställs. Det
är därmed viktig att förstå att det döljs “en mer komplicerad verklighet”
bakom siffror som t.ex. procentandelar (Denscombe 2016:231). 

Litteratur- och dokumentstudie
Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av litteratur-
och dokumentstudier. Informationen är lättillgänglig och innehåller en
koncentrerad mängd information. Dessutom innehåller den
källhänvisning som underlättar om forskaren vill granska var
informationen är tagen ifrån. Dock bör det has i åtanke att den
information som framställs är selektiv och forskaren har i litteraturen
och artiklarna själv valt vilken fakta som lyfts fram och vilken som
uteslutits (Denscombe 2016:338). 

Vid litteratur och dokumentstudie av krävs att texten läses med ett
källkritiskt öga och det är viktigt att reflektera över litteraturen och
dokumentens trovärdighet. Den litteratur som finns att tillgå om
byggemenskaper har inte tagit något direkt kritiskt ställningstagande till
konceptet. Vi har inte kunnat hitta några vetenskapliga
rapporter/avhandlingar eller artiklar om byggemenskaper och tillgänglig
litteratur har därför bestått av tidningsartiklar, motioner, tidigare
studentarbeten samt boken Handboken för byggemenskaper. Resultatet
av litteratur- och dokumentstudien blir därför något onyanserad då
texterna många gånger uppfattas som tyckande med författarens egna
tolkningar vävts in i texten. Många av de dokument som har använts
innehåller dessutom sekundärdata, något som Denscombe menar kan
påverkar kvaliteten av källorna (Denscombe 2016:339). I de fall
sekundärdata använts har den kompletterats med primärdata från
insamlat intervjumaterial. 

En del av litteraturen och dokumenten som valdes att analyseras och
användas i rapporten var bland annat tyska texter. Nackdelen med
detta är att det finns utrymme att tolka materialet fel när tyska
översätts till svenska. Resultatet kan därmed påverkas och reliabiliteten
av datan minskas. För att göra en mer precis översättning översattes
texterna först till engelska och sedan från engelska till svenska
eftersom att det tyska språket är närmare engelskan än vad den är till
det svenska språket. 

Intervjuer
Intervjuer som metod möjliggjorde för oss att framställa data som inte
gick att utläsa eller hämta i övrig empiri. Genom intervjuer kan
forskaren få del av värdefull kunskap som informanterna besitter om
ämnet. Under intervjun kan informanten välja att vidareutveckla sina
resonemang och lägga tyngd på det som de anses vara väsentligt.
Dock bör forskaren ha i beaktning att informantens svar kan påverkas
av personliga åsikter. I en intervju går det inte alltid att tyda vad som är
sanning och inte sanning. Det människan säger behöver inte alltid
stämma överens med verkligheten (Denscombe 2016:287-289). 

Det positiva med intervjumetod är att det inte krävs mycket utrustning
att genomföra intervjun, vare sig det sker ansikte mot ansikte eller via
mail. Det kräver dock energi, engagemang och tid. Vid personlig
kontakt med informanten och en personlig intervju bokas finns det en
större säkerhet att intervjun blir av än om en mailintervju skickas ut där
det är enklare för respondenten att begränsa sina svar och kanske inte
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känner lika stort ansvar att besvara frågorna utförligt. Ibland kan hen till
och med låta bli att svara på intervjufrågor helt. En mailintervju kan
minska risken för fel i insamlingen av data eftersom att ingen
transkribering behöver göras och därför behövdes inte heller datan
tydas eller tolkningar göras av vad som uttalades under intervjun.
Elektronisk utrustning kan inte alltid garantera en felfri inspelning,
speciellt med brus i bakgrunden, vilket försvårar transkriberingen. Med
en mailintervju behövs inte denna aspekt beaktas. Mailintervjuer är även
tidseffektiva vilket möjliggör för forskaren att fokusera på andra
intervjuer samtidigt samt på andra delar av forskningsarbetet parallellt
(Denscombe 2016:287-288, 290). Genomförs intervjun ansikte mot
ansikte minskar risken för feltolkning av det som sägs och intervjuaren
har möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Dock har
dessa intervjuer krävt att vi som forskare tagit oss till annan plats vilket
har inneburit långa och tidskrävande resor.

Intervjuerna utfördes med en semi-strukturerad form vilket underlättade
för oss intervjuare att ha ett flexibelt tillvägagångssätt under intervjun.
Vid en intervju på plats, under en telefonintervju samt vid vissa
mailintervjuer har det funnits möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen
med denna intervjuform är att det kan vara svårt att komma fram till en
enhetlig slutsats när intervjuerna anpassats för att passa de olika
informanterna. (Denscombe 2016:287-290). 

Hur mycket respondenten väljer att berätta om fenomenet och hur
utförligt hen svarar på en fråga beror dels på hur respondenten
förhåller sig till intervjuarens personliga egenskaper. Det kan till
exempel handla om att vi som forskare är unga och oerfarna studenter
vilket kan få respondenten att utelämna specifik information för att vi
eventuellt inte skulle förstå komplexiteten i en viss fråga. Vid en
mailintervju visas inte forskarens identitet och då finns ingen eller liten
risk för respondentens svar att påverkas av forskarens personliga
egenskaper. I vårt fall framgick det dock vid mailutskick att vi var
studenter vilket kan möjligtvis ha påverkat informanten till viss del.
Datans kvalitet påverkas därmed inte på samma sätt som om vid en
intervju ansikte mot ansikte där forskarens personliga egenskaper kan
påverka hur utförligt informanten besvarar frågorna (Denscombe
2016:270-271). 

Enkäter
Syftet med enkäterna var att bilda sig en generell uppfattning om
kommunernas arbetar med byggemenskaper. Enkäten skickades ut till
70 kommuner via mail och totalt fick vi 22 insamlade svar. Det ger

undersökningen en svarsfrekvens på ca 31 procent. Det är en relativ låg
andel som svarat på enkäterna och det kan bero på hög
arbetsbelastning hos kommunerna samt att mailet inte prioriterades. 

Enkäterna som utformades hade en semi-strukturerad form för att ge
respondenten möjlighet att utveckla sina svar. En enkät är
kostnadseffektiv vad gäller pengar, material och tid. Det är tidseffektivt
för forskaren att kunna skicka ut flera enkäter samtidigt och invänta
svaren medan resten av arbetet fortskrider. Surveymonkey är en
webbaserad sida  som vi använde oss av vid genomförandet av
enkäterna. Sidan hade en redan förutbestämd mall som gjorde det
enkelt att sätta ihop enkäten. Sidan sammanställde dessutom alla svar
åt oss och den presenterade all data i procentandelar med diagram.
När inmatningsprocessen av data automatiseras finns det mindre risk
för oss forskare att göra mänskligt misstag. Dock går det inte att helt
förlita sig på att teknologi gör en felfri inmatningsprocess. En annan
positiv aspekt med enkätundersökningen är att den inte är begränsad
till en speciell fysisk plats då den är tillgänglig att svara på via internet.
Enkäten kan även hjälpa oss att ge en tämligen bred bild av det som
undersökts eftersom respondenterna var utspridda över hela landet. En
annan fördel med enkäter är att det går att få konsekventa svar då alla
respondenter får samma frågor att besvara. Det underlättar även att
respondenten kan svara på enkäten när det passar hen och är inte
beroende av forskaren på samma sätt som vid en intervju på plats
(Denscombe 2016:36, 259). 

Enligt Denscombe finns det risk att forskaren kan begränsa
respondentens tankesätt genom att skriva alltför snäva svarsalternativ.
Det går heller inte att kontrollera sanningshalten i besvarade enkäter
(Denscombe 2016:260). Det var därför viktigt för oss att utforma
enkäten på ett sådant sätt att den inte begränsar respondenten för
mycket genom att erbjuda för få eller för snäva svarsalternativ. Vi ville
även undvika att utforma frågorna på ett sådant sätt som skulle vara
för krävande för respondenten att svara på. Om respondenten ville
fanns möjligheten att utveckla sina svar genom att fylla i den textruta
som tillhörde respektive fråga.

För att få en hög svarsfrekvens skickades enkäten ut till så många
kommuner som möjligt inom tidsramen för arbetet. Det fanns dock
svårigheter med att få tag på rätt person att besvara enkäten eftersom
ingen tydlig befattning inom kommunen arbetar just med frågor som
berör byggemenskaper. För att höja svarsfrekvensen skickades
enkäterna ut, i de fall det var möjligt, till både planchefer och
stadsarkitekter/planarkitekter inom samma kommun. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS

1. Vilka bakomliggande faktorer går att utläsa i den insamlade
empirin som förklarar varför byggemenskaper inte används i större
utsträckning i Sverige idag? 

Den svenska välfärdsmodellen var startskottet för ett långlivat
samarbete mellan kommunen och större byggherrar (Broms Wessel &
Hedström 2016:116-117). Den här typen av förhandlingsplanering
innebar att båda hamnade i en beroendeställning till varandra.
Samarbetet med större byggherrar lever kvar än idag och innebär att
kommunen hämmar konkurrensen på bostadsmarknaden och
byggemenskaper får därmed stå tillbaka för de större byggherrarna. Vid
förhandlingsplanering handlar det om att komma fram till en
överenskommelse där båda parter är nöjda med utkomsten. Det kan bli
en lång och utdragen process som innebär att byggherren måste ligga
ute med stora summor pengar vilket kan vara svårt för en
byggemenskap som ofta inte har samma resurser som en större
byggherre (Strömdahl 1990). Långa ledtider är inget ovanligt i Sverige
och är ännu ett problem för den mindre byggherren. Att konkurrera på
den svenska bostadsmarknaden innebär därför att den som har
resurserna även har makten och resurs i den här kontexten blir ett sorts
maktverktyg. De långa ledtiderna kan även avskräcka intresserade från
att ingå i en byggemenskap och ledtiderna kan även resultera i att
medlemmar i befintliga byggemenskaper hoppar av vilket i sin tur leder
till att byggemenskapsprocessen måste startar om på nytt (Broms
Wessel & Hedström 2016:32). 

Att inkludera byggemenskaper i ett svenskt stadsbyggande handlar till
en viss del om att få in en annan byggnadsskala i stadsstrukturen.
Sverige har en storskalig byggnadstradition sedan långt tid tillbaka
(Boverket 2016) och byggemenskaper avviker därför från det sättet vi
bygger våra städer på. Det kan vara svårt att inkludera
byggemenskaper i svensk kontext när ett nytt planeringspraxis kräver
annorlunda eller extra arbetsinsats. Att bryta en vedertagen
planeringspraxis kan ta långt tid och handlar i mångt och mycket om en
attitydförändring hos tjänstemän och politiker. I enkätsvaren framgår
det att det inte finns tillräckligt stort intresse bland invånare och
politiker för att kommunen ska möjliggöra för byggemenskaper. Det
framgår samtidigt att många kommuner inte har en negativ inställning
till byggemenskaper och skulle inte hindra en byggemenskap om det
fanns intresse bland invånarna i kommunen att bilda en. Staffan

invänder emot detta och menar att det är kommunen som ska
skapa intresset (Schartner 2017). 

Ca 54 procent av alla kommuner som svarade på enkäten känner
till konceptet men har inte hunnit bilda sig en uppfattning om vad
byggemenskaper innebär. Den minimala kunskapen och det
bristande intresset hos kommuner, invånare samt politiker har
mycket att göra med varför det inte byggs fler byggemenskaper.
En underliggande faktor till att intresset inte finns bland invånare
och möjligtvis politiker kan vara att byggemenskap anses som ett
flummigt koncept (Broms Wessel & Hedström 2016:104). I Tyskland
där konceptet är vedertaget menar borgmästaren, Cord Soehlke,
att varje land måste hitta sitt sätt att arbeta med byggemenskaper.
Han påpekar vidare att det kan vara svårt för länder att
implementera byggemenskaper i stadsbyggandet genom att
studera hur processen har gått till i tyska städer för att sedan
försöka kopiera deras tillvägagångssätt. Även handboken för
byggemenskaper tar upp detta och det går här att läsa att det inte
går att “översätta” en tysk situation till en svensk.” (Broms Wessel
& Hedström 2016:13). Soehlke (2017) menar att kommuner bör
studera hur andra städer har gjort för att sedan anpassa
konceptet för att passa för de förutsättningar som Sverige har.

Byggemenskaper är en byggnadsform som kanske ligger närmare
oss i Sverige än vi tror. I Sverige finns en stark tradition av
bostadsrättsföreningar. Bostadsrätter, precis som
byggemenskaper, är en form av kollektivt eller gemensamt ägande
som i sin ursprungsform inte hade något vinstdrivande syfte. Den
svenska bostadsrättsformen innebär att vi, likt en byggemenskap,
gemensamt tar hand om och förvaltar det hus som vi bor i. Att den
här boendeformen är så pass vanlig i Sverige som den är idag kan
innebära att byggemenskaper inte lockar i lika stor utsträckning
som det gör i andra länder där hyres- eller ägarlägenheter är
normen. Dock innebär byggemenskaper mer än enbart en bostad
som du äger och förvaltar tillsammans med andra eftersom
köparen är med från början och utformar bostaden efter egna
behov. 

I empirin går det att se ett samband mellan rådande
planeringsdiskurs och kommunens handlande samt hur olika
maktstrukturer har formats i samband med olika planeringsideal.
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Makt är inte något som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt
utan utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar
för vissa och möjligheter för andra (Bergström & Boréus 2007:311).
Inom planeringen generellt går det att utröna olika former av makt. Ett
samarbete och ett partnerskap kan ses som ett maktredskap för att
kunna möjliggöra för byggemenskaper. Detta tydligt när vissa intressen
prioriteras före andras och ett exempel på det är när större byggherrar
prioriteras före mindre. Det går även att utröna hur diskursen förstärker
maktförhållandena som uppstår mellan kommunen och byggherrarna.
Planeringsideal är en del av planeringsdiskursen som har förändrats allt
eftersom samhället utvecklats. Diskursen om att skapa mångfald,
variation och täthet i stadsstrukturen har på senare år blivit normativ.
Samtidigt förs en diskurs om vem som ska få vara med och bygga
(bo)staden. Det finns ett krav på kommunerna om att bygga mycket på
kort tid vilket kan både användas som ursäkt eller incitament för att
förespråka en viss typ av byggherre och fortsätta att bygga på samma
sätt som det har gjorts hittills. Det finns därmed en motstridighet
mellan det som förespråkas och hur kommunen faktiskt handlar. I vissa
fall har vi stött på argument om att det är svårt att locka byggherrar att
bygga i områden som inte ger stor avkastning och att kommunen
därmed inte har många att välja på. Här finns enligt Staffan snarare ett
argument för att inkludera byggemenskaper i stadsutvecklingen
eftersom dessa inte har vinstkravet hängde över sig (Schartner 2017).
Kanske skulle även fler byggemenskaper på mindre orter precis som i
Tübingen kunna bidra med att sätta orten på kartan och bidra med en
unik stadsmiljö som speglar ortens invånare.  

Vem som bör ta initiativet i arbetet med byggemenskaper råder det i
vissa fall delade meningar om och det går här att urskilja en diskursiv
kamp. Kommunen väljer att lägga ansvaret på invånarna och menar att
byggemenskaper kan bli en del av stadsutvecklingen om invånarna i
kommunen tar initiativ medan förespråkare för intresseorganisationen
byggemenskaper menar att det ligger till stor del i kommunens ansvar
att skapa ett intresse hos befolkningen. Vill kommunen ha en hållbar
utveckling är det här enligt Staffan rätt väg att gå men det är inget som
kommer att ske av sig själv utan kommunen måste först dra sitt strå till
stacken och skapa förutsättningarna för att konceptet ska bli verklighet
(Schartner 2017). 

2. Hur möjliggör kommuner i Sverige och Tyskland för
byggemenskaper?

Arbetet med byggemenskaper skiljer sig mycket från stad till stad och
kommun till kommun i Tyskland. I de kommuner som uppmuntrar till
byggemenskaper handlar det precis som i Sverige om den politiska
viljan. I det empiriska materialet går det att utläsa att det från
kommunens sida i Tyskland finns en drivkraft ovanifrån (stat och
kommun) och initiativ underifrån (medborgare) vilket tyder på en
gemensam vilja som underlättar genomförandet av byggemenskaper.
Utan en politisk vilja är det svårt att driva igenom projekt eftersom det
är en uppoffring även från politiskt håll där stora resurser läggs på att
skapa förutsättningar för byggemenskaper (Cord 2017). Från båda håll
finns en vilja om en hållbar stadsmiljö och i de fall som kommunen
främjade byggemenskaper legitimerades byggnadssättet dels med att
vara ekologiskt och socialt hållbart. 

I Tyskland har förutsättningarna varit något annorlunda då kommunen
under efterkrigstiden fick möjlighet att köpa in en stor andel övergiven
militär mark från staten som kunde användas för bland annat
byggemenskapsprojekt. I Tübingen och Freiburg har städerna fortsatt
att öronmärka mark för byggemenskaper och den mark som inte är
öronmärkt erbjuds först till byggemenskaper innan någon kommersiell
byggherre tillfrågas. Marken som säljs till byggemenskaper säljs sedan
till fast markpris. I Tyskland finns en utarbetad planeringsmodell och ett
planeringspraxis anpassat för arbetet med byggemenskaper som
innebär kortare ledtider och ett väletablerat nätverk av aktörer till
hands. Kommunen agerar även ofta match-maker och
kunskapsspridare för att stödja byggemenskaperna (Broms Wessel &
Hedström 2016:64, Schenk 2012:30). För att skapa en större
konkurrens på bostadsmarknaden tar tyska kommuner fram flexiblare
planer med mindre fastighetsindelning. De ser även till att tilldela
fastigheter efter tilldelningskriterier för att säkra att kvalitet går före
kvantitet. Arbetet med byggemenskaper är dock varken problemfritt
eller enkelt. Trots stort engagemang och slit blir ibland inte alla projekt
av och de som blir av är inte alltid 100 procent lyckade. Borgmästaren i
Tübingen menar att varje projekt är en lärdomsprocess som i slutändan,
trots allt, är värt mödan då de positiva aspekterna överväger de
negativa (Soehlke 2017). 
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Utifrån empirin går det att utläsa en positiv inställning till fenomenet
inom många kommuner men det varierar i vilken grad som kommunen
själva är villiga att skapa förutsättningar för etableringen av
byggemenskaper. De kommuner som framstår som mest positiva i
studien är Malmö och Göteborg. I Malmö har kommunen pekat ut fem
områden som anses lämpliga för byggemenskaper (Nellerup u.å:10,
Svensson & Sandström 2015:10). Malmö förväntar sig, precis som
många andra kommuner i Sverige, att befolkningen själva ska ta
initiativet. Det pilotprojekt som genomfördes i Malmö i och med
uppförandet av UrbanaVillor var just ett initiativ från befolkningen. Efter
att projektet slutförts fortsatte inte kommunen att uppmuntra till fler
liknande projekt och därav stannade utvecklingen av byggemenskaper
som en del av stadsbyggandet i Sverige av. Dock uppger kommunen att
de är villiga att stötta de byggemenskaper som tar kontakt med
kommunen. Hur detta stöd ska se ut framgår inte. Göteborgs kommun
har tagit ett mer aktivt ställningstagande till byggemenskaper och
uttryckt sig att de önskar främja att fler genomförs. För att möjliggöra
för fler mindre byggherrar och byggemenskaper anpassas
detaljplanerna därefter. Vid framtagning av nya planer delas därför
planområdet in i mindre fastigheter. Kommunen har även som den enda
i landet avsatt en viss procent av kommunens markanvisningarna till
byggemenskaper. Kommunen ser en möjlighet med byggemenskaper
att det byggnadssättet passar både för att bygga på landsbygd såsom i
stadsmiljö. 

Studiens enkätundersökning och övriga empiri visar på att majoriteten
av svenska kommuner inte gör något aktivt för att främja
byggemenskaper inom kommunen. Kommunernas förklaring till varför
byggemenskaper inte är en del av deras stadsutveckling var att
intresset från invånarna var för lågt. De svarade samtidigt att de gärna
ser fler byggemenskaper på bostadsmarknaden. I något fall berättar
kommunen att det inte heller fanns tillräckligt starkt intresse från
politiker och tjänstemän, dock var de själva inte beredda på att göra
något för att nå ut till sina invånare och informera om möjligheten att
skapa en byggemenskap. De kommuner som vidtog mer aktiva åtgärder
gjorde det genom att; dela in marken/detaljplanen i mindre fastigheter,
detaljplanera innan tilldelning av markanvisning och genom att
framställa mer flexibla planer (dock inte i syfte att underlätta för
byggemenskaper specifikt). 

7 DISKUSSION 

I det empiriska material som vi har att utgå ifrån i form av
tidningsartiklar, paneldebatter, intervjuer samt Ola Broms Wissels
handbok för byggemenskaper målas en övervägande positiv bild av
byggemenskaper upp. De som inte deltar i diskussionen verkar inte
heller ifrågasätta den. Om det inte fanns något ont att säga om
fenomenet kan vi ställa oss frågande till varför det är ett oetablerat
koncept i Sverige. Att det skulle handla om en kommunal ovilja menar
en av våra informanter ter sig motsägelsefullt. Detta påstående styrks
av att ingen av de kommuner som vi har varit i kontakt med haft en
negativt inställning till byggemenskaper. Trots en till synes positiv
inställning till bland kommunerna svarade majoriteten att de inte gjorde
något aktivt för att främja fenomenet. Kommunerna svarade ofta att
det inte fanns tillräckligt stort intresse från invånarna i kommunen och
frågan är här vart ansvaret ligger. Är det kommunernas ansvar att nå ut
till folket eller räcker det med att de är positivt inställda om invånarna i
kommunen vill bilda en byggemenskap? Den här passiviteten kan
förklaras med att kommuner inte vet hur de ska gå tillväga och sitter
och väntar på att diverse pilotprojekt ska färdigställas i andra delar i
landet innan de själva är villiga att ta eget initiativ. 

Eftersom byggemenskaper innebär en ny form av byggherre och ett ny
sorts samarbetspartner för kommunen kan idén verka skrämmande. I de
fall kommunen arbetar med privatpersoner i vanliga fall handlar det om
enskilda privatpersoner som vill bygga sin egna villa och inte en hel
grupp på en och samma gång som tillsammans ska bygga ett
flerbostadshus. Privatpersoner som bygger sitt drömboende kan
möjligtvis vara en mer krävande kund än den kommersiella byggherren
och att arbeta med en hel grupp privatpersoner med många olika viljor
kan verka överväldigande. Dessutom är byggprocessen för en
byggemenskap ett engångsprojekt till skillnad från samarbetet med de
större byggherrarna där det första partnerskapet kan vara en början på
många fler. Ett väletablerat samarbete med en större byggherre kan ge
kommunen säkerhet i den fortsatta utvecklingen av kommunens
bostadsbestånd vilket inte en byggemenskap kan bidra med. I ett
långsiktigt partnerskap kan kompromisser som görs i en förhandling
kan jämkas i nästa vilket kan anses positivt från kommunens sida. 

Att sälja av den kommunala marken har länge handlat om att maximera
vinsten. Men det är lika viktigt att väga vad det är kommunen får ut av
försäljningen mot hur stor vinst affären inbringar. I Tyskland har man



6665

tagit fasta på detta och Cord Soehlke (2017) beskriver hur vinst inte
alltid kan räknas i pengar utan att kvaliteter i stadsmiljön väger tyngre
än en eventuell avkastning på marken. 

“Our interest is not earn as much money as possible, but to create a
good urban situation. We don't want to lose money with this but we
don’t want to win money selling or buying grounds.” 

Att planera för en långsiktig stadsutveckling handlar inte om att sälja till
högstbjudande för att dryga ut den kommunala statskassan utan om att
skapa stadsdelar och byggnader som bidrar till en bättre stadsmiljö och
ger karaktär till området för lång tid framöver. Kanske behövs det
påtryckningar från statligt håll i Sverige och ett skifte i den rådande
debatten om hur staden ska utvecklas. Idag kretsar debatten kring
stadsbyggande mycket om hur de bostadspolitiska målen ska uppfyllas
och hur vi ska hinna bygga mycket under kort tid. Stora byggbolag som
deltar i diverse paneldebatter rörande bostadsbristen i landet och
lobbar för sin sak vilket gör att frågor om kvalitet och variation ibland
kommer i skymundan. Diskursen om kvalitet före kvantitet är minst av
lika stor vikt om den bristande konkurrensen på bostadsmarknaden ska
stävjas. 

Något som blev tydligt under arbetets gång var att de pilotprojekt som
genomfördes både på internationellt håll och i Sverige hade mycket att
tacka att de som drev på projekten “var på rätt plats vid rätt tidpunkt”.
I Tyskland fortsatte staden efter genomfört pilotprojekt att utveckla
stadsstrukturen på samma sätt som pilotprojektet medan utvecklingen i
Sverige stannade av. I Tyskland underlättades situationen av de två
rådande diskurserna som genomsyrade det tyska samhället under den
här tiden. Aktuell planeringsdiskurs var inte fast i gammalt tänk om
storskalighet och en centralstyrd stadsutveckling utan uppmuntrade
genom kommunalt självstyre och statliga pilotprojektsbidrag till nytänk.
Inom stadsplaneringen fördes även en diskurs om hållbarhet och att
den stad som byggde skulle uppnå målen om en hållbar
stadsutveckling. Samarbetet med byggemenskaperna gav kommunen en
samarbetspartner som implementerade lösningar för hållbar
stadsutveckling och således hjälpte kommunen att nå de nationella
målen. 

Varför resultatet blev som det blev i Sverige kan möjligtvis förklaras
med de stora byggherrarnas dominans på den svenska
bostadsmarknaden som hindrade, och även nu hindrar, utvecklingen att
ta en ny riktning. Det krävs ett större tryck från invånarna för att ett
experimentprojekt ska kunna bli en bestående del av stadsutvecklingen. 

8SLUTSATS

Hela det svenska planeringssystemet är uppbyggt utifrån
traditionsbundna förfaranden som främjar en viss typ av byggherre.
Rådande diskurs och inarbetade partnerskap kan vara svåra att bryta.
Samtidigt finns en parallell diskurs som handlar om att främja en hållbar
stadsutveckling bestående av variation och mångfald. Byggemenskaper
passar för mindre fastigheter och det finns en möjlighet att
byggemenskaper kan komma att bli ett komplement till den befintliga
stadsstrukturen genom att bidra med en ny skala, variation och en ökad
konkurrens på bostadsmarknaden. Men att ändra på en väletablerad
och invand struktur är inte något som görs i en handvändning.
Dessutom bör en viss försiktighet tas när vi adopterar ett system från
ett land med helt andra förutsättningar. Precis som borgmästaren i
Tübingen säger “/.../ it’s not a copy and paste situation. You look at
what nuggets you can find that you can put in your situation /.../” . Det
handlar således om att studera ett fenomen för att sedan göra det till
sitt eget om det ska fungera långsiktigt. Det krävs ett även ömsesidigt
intresse från alla berörda parter; kommunen, politikerna och invånarna,
för att byggemenskaper ska bli en del av den framtida
stadsutvecklingen. 
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Rekommendationer för vidare forskning 

Den vanligaste bostadsformen för en byggemenskap är ett
flerbostadshus och det skulle därför vara intressant att studera om
byggemenskaper kan bidra med en annan skala i stadsstrukturen i form
av t.ex. radhus eller townhouses. 

De kommuner som är intresserade att arbeta med byggemenskaper i
Sverige i dagsläget är de större och mer tätbefolkade kommunerna. I
intervjun med Schartner framgår det att byggemenskaper även är något
som passar små kommuner och det skulle därför vara av intresse att
utreda hur byggemenskaper kan vara ett verktyg för mindre kommuner i
deras arbete att utveckla kommunen, få igång flyttkedjor och skapa nya
boendealternativ för invånarna i kommunen.

Under arbetets gång har det några gånger kommit upp att
byggemenskaper kan vara ett sätt att utforma bostäder för äldre i
framtiden. Det finns en motion om bo- och byggemenskaper där det
förs en diskussion om hur boenden för äldre kan byggas med hjälp av
byggemenskaper. Det är många kommuner som vill skapa goda
bostadsförhållanden för den äldre generationen som inte vill bo i ett
traditionellt äldreboende. 
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Bilagor

Enkäter - Frågor och svar

1. Känner ni till konceptet Byggemenskaper?

2. Vad har kommunen gjort för att bilda sig en uppfattning om
byggemenskaper?

8079

3. Möjliggör kommunen för byggemenskaper?

4. Hur ser kommunens planeringspraxis ut i arbete med
byggemenskaper?
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5. Ser kommunen byggemenskaper som en möjlig del av
kommunens framtida bostadsbyggande?

6. Gör kommunen något aktivt för att nå ut till invånarna och
informera om byggemenskaper?

Intressanta svar från enkätundersökningen

Ser kommunen byggemenskaper som en möjlig del av kommunens
framtida bostadsbyggande?

Umeå: “Nej, vi ser inte att intresset är tillräckligt stort bland politiker
och tjänstemän”

Jönköping: “Det har inte förekommit något intresse av denna typ av
byggherre-lösning.” 

Eskilstuna: “Det har dock inte varit någon större efterfrågan från
potentiella deltagare men kommunen skulle se det som ett intressant
inslag bland andra former av byggande.” 

Nyköping: “När inte möjligheterna finns så finns heller inte så stort
intresse.”

Möjliggör kommunen för byggemenskaper?

Båstad: “Vi har inte lagt ut något på hemsidan och aktivt arbetat med
frågan, men kommunen motarbetar verkligen inte denna typ av
byggprocesser!” 

Mönsterås: “Vi är positiva till alla olika former av system som kan bidra
till ökat bostadsbyggande. Genom att vi har planlagd mark för bostäder,
samt att kommunen äger mycket mark kring tätorterna finns
möjligheter.” 

Ronneby: “Vi arbetar inte aktivt för det i ex. markanvisningar, men är
positiva om intresserade tar kontakt med kommunen.”

Tanums: “Tanums kommun har inte tagit fram något särskilt arbetssätt
eller riktlinjer för att specifikt underlätta för byggemenskaper.” 

Nyköpings: “Det beror på vad som menas med möjliggör.
Byggemenskaper har möjlighet att ansöka om planbesked för att bygga
eller att ansöka om markanvisning. Det finns inget som är speciellt
anpassat för dem.”

Hur ser kommunens planeringspraxis ut i arbete med
byggemenskaper?

Uppsala: “Svaret på fråga 5 utgår från caset Rosendal. Det är ingen
direkt praxis, även om vi jobbar på liknande sätt inom flera större
utvecklingsområden.”


