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Sammanfattning

Idag är hemmet mycket mer än bara en plats att bo på. Det är också en plats där vi kan visa 
upp vilka vi är eller vill vara. Där kan vi skapa det som för oss upplevs som individuellt. 

kan även en skapa samhörighet mellan likasinnade. 

Trots att bostaden är så viktig för den enskilde människan har den boende oftast mycket 
liten möjlighet att påverka dess utförande. Det är politiker, planerare, arkitekter, byggherrar 
och byggnadsindustrin som istället skapar boendet. Jag söker i detta arbete möjligheten att 
genom planering och byggande av bostaden rikta den boendes intresset även utanför den 

i den traditionella byggprocessen. Därför behandlar mitt arbete brukarplanering och själv
byggeri.

fram till idag. Det var en reaktion mot ett boende som upplevdes anonymt och likriktat. 
I alla lägenheter skulle ju en människa med ofta helt olika behov bo. Fram tills idag har 
sedan brukarplanering prövats vid ett antal tillfällen utan att direkt få något betydande ge
nomslag.

hetstid under första hälften av förra seklet med bland annat egnahemsrörelsen som driv
kraft. Människor skulle ges möjligheten att uppföra sina egna hus. I både Stockholm och 

byggeriet till vissa delar kvar i Stockholm men har annars i princip helt försvunnit. 

Jag studerar tre områden varav två där brukarplanering använts i olika former och ett där 
självbyggeri delvis bedrivits. Brukarplaneringen bestod, dels i framtagande av ett planpro
gram för utbyggnad av bostadsområdet Hovshaga utanför Växjö, dels i planering av den 

de boende eller de blivande boende. Vid planering av den egna bostaden var engagemanget 
större en vid en mer generell planering av sitt bostadsområde. Den som planerar eller byg
ger sin bostad gör också en ekonomisk investering, medan den som planerar en utveckling 
av sitt bostadsområde endast investerar sin tid. Samtidigt ökade engagemanget när frågorna 

drivs idag, i mitt studerade område Segersäng utanför Stockholm, ger inte stora möjligheter 
för den boende att påverka eller engagera sig i utformningen utöver detaljer i byggnaden.

Antalet delaktiga brukare påverkar ekonomin i projekten och hur väl deltagarna lär känna 
varandra och får sin röst hörd. Planering och byggande av bostäder med brukarna bör alltså 
inte innehålla för många inblandade men inte heller för få.  Alla tre projekten liknade var
andra i det att tiden kom att spela en stor roll under processen om än på olika sätt. Brukar
planeringen drog i båda fallen ut på tiden medan självbyggaren kan uppleva att tiden inte 
räcker till. 
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Jag har så länge jag kan minnas haft ett stort intresse av kartor och 
hur de avbildar verkligheten. Varför ligger den vägen där, och den 
byggnaden där, var frågor jag ofta ställde mig. Därför började jag, 

vid jul en bok i present av en klasskamrat. Han hade köpt den på 
ett antikvariat och tyckte nog den skulle passa mig. 

Boken, Brukarplanering: Ett litet samhälle föds, är skriven på 

miljshus, där de blivande boende själva planerat utformningen. 
Den blev liggande i bokhyllan, som när jag fortsatte mina studier, 
fylldes på med annan litteratur rörande planering och arkitektur. 
Under mina studier i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Hög
skola började jag, tillsammans med en annan klasskamrat, med 
denna litteratur som guide, bege mig ut på upptäcktsfärd i vårt 
land. En dag kom vi till Göteborg, egentligen för att titta på något 
helt annat, men hade sedan lite tid över. Vi beslöt att åka och titta 
på det där stället, i den där boken…

1. Förord

Brukarplanering från 1970-talet.
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Idag är renovering eller nybyggnation, av bostaden, mycket popu
lärt. Nytt hus eller gammalt som är nyrenoverat, gärna med äldre 
bevarade detaljer, är idealet. Det äldre ger charm och en upplevelse 
av något unikt. En allt större medelklass med goda ekonomiska 
förutsättningar kan välja att satsa mycket av hushållets pengar på 

understryker detta. Hemmet och dess innehåll är var vi visar upp 

i ett av mig upplevt attraktivt område eller med en attraktiv utsikt, 
sänder jag ut signaler om vem jag är. Det är i det individuella bo
endet jag, som individ, förverkligar mig själv.

Nu under 2011 går en mycket populär krogshow, Ljust och fräscht, 
av och med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert. De fångar 
med glimten i ögat denna företeelse: ”Ett nyrenoverat kök är som 
kärnvapen, man använder det inte, man hotar bara med det.” 

nytt för att sätta sin egen prägel på bostaden. Om det egna sedan 
innebär ombyggnation av något som verkligen behöver åtgärdas 
eller inte spelar mindre roll. Två ugnar kan se snyggare ut och 
skapa en symmetri som går förlorad med bara en. Om sedan båda 
ytterst sällan används samtidigt spelar mindre roll. Bortblåst är den 

bostadsbyggande, att funktionen är det viktiga och det vackra. Idag 
har det funktionella byts ut mot det estetiska och individuella. Fö
reställningen om att det som upplevs unikt också är det vackra.

Bostaden är idag, och kommer antagligen alltid att vara, i första 
hand i den boendes största intresse. Olika detaljer i inredningen 
som ett väl fungerande och snyggt kök kan ha betydelse för om 
människor trivs i sina hem, men även en vacker utsikt från fönstret 
eller byggnadens historia kan skapa känslan av ett kvalitativt bo

arkitekter och bostadsbolag som också påverkar bostadens utfö
rande. Och redan utanför dörren till hemmet påverkas bostaden av 

bestämmelser och bygglov. Vid nybyggnation fastställs dessa 
bestämmelser i regel innan, eller i stor utsträckning utan att, de 
blivande boende engageras i projekten. 

2. Inledning
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För att trivas i sitt boende är omgivningen oftast minst lika viktigt 
som själva huset men är trots det ofta svårt att påverka för den 
enskilde. När det gäller enfamiljshus tenderar därför nyproduk
tion att bli likartad, med hus och tomter utplacerade på rad efter 
varandra på jungfruligmark. Flerfamiljshus å sin tur får idag of
tare en utformning anpassad till platsen då de uppförs inne i våra 
städer, men byggs även de i princip helt utan de blivande boendes 
inblandning. Dessa sätt att utforma boenden kan naturligtvis både 
bli populära eller impopulära men ger litet eller inget utrymme för 
de boende att själva påverka planeringen och byggandet.

bostadens detaljer. Störst påverkan ges oftast de som köper en fär
digplanerad tomt för enfamiljshus. Där kan möjlighet ges att både 
bestämma hela husets utförande och dess placering på tomten, så 
länge detaljplanen följs. I utformningen av lägenheter i ett nybyggt 

på väggar och liknande. En mer individuell utformning av de en
skilda lägenheterna försvåras då dess utförande så påtagligt kom
mer påverka grannlägenheterna. Många hyresvärdar och bostads
rättsföreningar räds nog också allt för specialutformade lägenheter 
då de i ett senare skede ska kunna hyras ut eller säljas vidare.

För att ge människor större möjlighet att påverka sitt boende och 

främst egnahemsområden som följd, om än historiskt skapat för 
andra ändamål, kan leda till ett större deltagande i planeringen och 

ten ökat intresse och kanske även bättre förståelse och kunskap om 
vad som händer längre ner på gatan. 

redan bor på platsen och de som ska bo på platsen. De människor 
som redan bor i ett område vet till exempel varför de väljer en 
möjlig gångväg framför en annan. Det är kunskap som kan använ

Det är lättare att förslösa en lotterivinst än de pengar som tjänats in 
genom hårt arbete. Likadant är det med bostäder. Om det lagts ner 
mycket tid och energi för att få bostaden som jag vill, är jag min
dre villig att släppa taget om den. 

till ett äldre, i Kristianstad.

Ett av Sveriges många egnahems-
områden ofta uppförda delvis med 
självbyggeri. 
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Boendet som utvecklas tillsammans med grannarna kan även 
komma att påverkas av den samhörighet som växer fram. Bostä
derna kan placeras i grupp som för att symbolisera samhörighet 
istället för på rad. Sådan planering kan hjälpa till att skapa det i 
planeringen så omhuldade begreppet variation. Men ett byggande 
av hus i grupp som också fjärmar av sig mot övrig bebyggelse kan 
upplevas som en försvenskad variant av gated communities, om än 
utan fysiska murar, särskilt om de även innehåller någon typ av ut
talat livsstilsboende. De med rätt livsstil inkluderas i gemenskapen 
medan andra exkluderas. Överhuvudtaget står nybyggnation inför 
problem med allt för likriktade bostäder som attraherar en viss typ 
av människor, det gäller även brukarplanerade områden. Samtidigt 
kan brukarnas delaktighet i planeringen göra dem medvetna om 
konsekvenser av deras val av boende. 

2.1. Syfte
Det övergripande syftet för detta arbete är att visa på alternativ, 
som brukarplanering och självbyggeri, för planering av ny bebyg
gelse så att de blivande boende kan engageras utöver detaljutform
ning av den egna bostaden, både för sin egen del men också som 
en del i en gemenskap.

2.2. Frågeställningar
Kan den boende eller blivande boende bli mer delaktiga, utöver 
utformningen av detaljer i det egna hemmet, i planeringen av nya 
bostäder genom brukarplanering och själbyggeri?

Hur skulle en sådan delaktighet kunna skapa engagemang och 
kunskap om byggnadsformerna hos de boende och de blivande bo
ende?

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna och tidsåtgången ut inom 
brukarplaneringen och självbyggeriet?
 
Hur många hushåll bör engageras i ett projekt med brukarplanering 
eller självbyggeri och hur påverkas grannarnas möjlighet att lära 
känna varandra av detta? 



10

2.3. Avgränsning och metod
Jag kommer här att undersöka olika alternativ för människor att 
engagera sig i sitt blivande boende så att ett större sammanhang 
kan göras tillgängligt för dem. Arbetet kommer därför att inriktas 
på brukarplanering och självbyggeri. Ett äldre område uppfört med 
brukarplanering kommer att fungera som historisk referens till två 
fallstudier av två nyare områden med brukarplanering och ett med 
självbyggeri. Utifrån dessa tre studier kommer jag att försöka svara 
på mina frågeställningar. 

Jag kommer att rikta in mig på nybyggnation av bostäder, både 

lunda lösningar. En bostad är alltid en bostad även om de kan se 
otroligt olika ut. Där ska vi kunna sova, laga mat, tvätta oss och så 
vidare medan en arbetsplats kan ha mycket mer skiftande behov. 

Främst kommer jag att rikta mig till kommuner med förslag på lös
ningar på problem som kan tänkas uppstå för dem vid projekt med 
brukarplanering och självbyggeri. Min förhoppning är också att 
detta arbete ska kunna fungera som inspiration även för enskilda 
eller grupper som intresserar sig för planering och byggande. 

Mina studier av de tre olika fallen kan beskrivas som kvalitativa. 
Jag valde att intervjua ett mindre antal människor mer ingående 
istället för att kvantitativt söka information genom till exempel en

frågor. Jag kunde också då tillfälle gavs, ställa frågor om, under 

tillfällen vara nyttigt särskilt som några av de tillfrågade tjänste
männen även hade erfarenhet som brukare i samma eller helt andra 
projekt. 

Jag intervjuade en boende och en ansvarig arkitekt, tjänsteman el
ler projektledare från varje fallstudie. De boende är slumpmässigt 
utvalda. Alla tillfrågade var medelålders eller äldre medan tre var 
kvinnor och tre män. En av de intervjuade hade utländsk härkomst. 
Intervjuerna är både gjorda via telefon och direkt ansikte mot an
sikte. Frågorna ställdes halvstrukturerat och de svarande gavs där
för stor möjlighet att diskutera ämnet fritt. Jag hade samma frågor 
som utgångspunkt för alla intervjuer med vissa skillnader mellan 
boende och tjänstemän. Under intervjuerna förde jag anteckningar. 
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De tre fallstudierna Segersäng, Hovs- 
haga och Bo100 samt Klostermuren.

Förutom intervjuer och besök på de platser arbetet berör har jag 

därkällor.

Jag är medveten om att de tillfrågade endast kan återge sin upple
velse av projekten vilket inte alltid är den absoluta sanningen. Sär
skilt arkitekten, tjänstemannen och projektledaren kan förväntas 
vara mindre kritiska eller vilja framhäva sig själva i intervjun. De 
boende kan istället ha varit särskilt intresserade av någon speciell 
fråga men ointresserad av en annan, viket kan ha påverkat intervju
resultatet. Detta har jag tagit i åtanke i arbetet.

Slutsatserna av mina studier gör inte anspråk på att vara allmängil
tiga vad det gäller all brukarplanering eller allt självbyggeri efter
som jag endast undersökt ett begränsat antal projekt. Men slutsat
serna kommer i första hand att grunda sig på studierna. 

2.4. Fallstudier
Jag kommer att rikta in mig mot två projekt där de boende givits 
möjligheter att påverka utformningen av den fysiska miljön med 
skilda typer av brukarplanering. Den ena fallstudien innehåller 
främst enfamiljshus i Hovshaga, en stadsdel i norra Växjö, den 

Hovshaga var de boende i stadsdelen med och utvecklade ett pro
gram för en utbyggnad av området medan brukarna i Bo100 var 
med och planerade sin blivande bostad. Utöver det kommer, Seger
säng by i Nynäshamns kommun, för närvarande delvis ännu under 
uppförande, med inslag av självbyggeri i Småas regi, att undersö
kas. Slutligen kommer även Klostermuren i Göteborg, uppfört med 
brukarplanering, behandlas som en historisk tillbakablick i förhål
lande till de tre fallstudierna.

Det är två ytterligheter i brukarplaneringen som i mitt arbete kom
mer kompletteras av Småa AB:s självbyggda område. Både de an
svariga för projekten och någon av de boende har hörts i intervjuer. 
På så sätt har jag kunnat höra vilka möjligheter och problem som 
upplevdes störst under resans gång från två olika håll. Materialet 
har sedan givit mig idéer till hur möjligheterna kan tillvaratas och 
hur problemen kan lösas. 
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2.5. Examensarbetets uppbyggnad
Mitt examensarbete består i det följande av sex delar som följer 

Brukarplanering och 
självbyggeri) en redogörelse för vad brukarplanering och självbyg
geri är. Jag reder där ut begreppen för att underlätta vidare läsning. 
Efter det följer en del med de teorier (Teoretiska utgångspunkter) 
som ligger till grund för, och i någon mån förklarar, ämnena och 
deras relevans. Som arbetets tredje del (Historisk tillbakablick) tar 
jag upp både brukarplaneringens och självbyggeriets historiska ut
veckling i vårt land. Med de tre delarna avverkade så behandlar jag 
mina tre fallstudier (Studier av brukarplanering och självbyggeri). 
Sedan besvarar jag med hjälp av fallstudierna mina frågeställning
ar (Brukarplanering och självbyggeri – boende med möjligheter). 
Till sist följer ett disskuterande kapitel (Planering med de boende) 
med min slutsats.



13

3.1.Brukarplanering och Självbyggeri

3.1. Brukarplanering 
Begreppet brukarplanering har historiskt i första hand inneburit 

formningen av bebyggelsen och närmiljön. Men de tar sedan även 

grens Brukarplanering: Ett litet samhälle föds beskrivs detta som 
”en social process som sammanför människor till nya förhållanden 
och levnadsmönster” (Olivegren 1975, sid. 13). Här anas en tanke 
om att denna typ av planering, förutom att skapa ett individuellt 
anpassat boende, även kan skapa en social gemenskap

där de redan boende på en ort eller i ett område tillsammans med 
kommunens tjänstemän planerar den framtida utveckling. När det 

sker eller om, av de boende upplevda, naturvärden bebyggs. 
Detta är en brukarplanering i större skala där de boende i annan 
utsträckning kan vara med och påverka de platser som omger dem.

En annan variant på brukarplanering är då boende i hyresrätter 
tillåts vara med i den framtida utvecklingen av byggnaderna och 
dess direkta omgivning. Denna form av planering kallas ofta 

staten utlovade målet med en miljon nya bostäder under tio år blev 
utförandet många gånger anonymt och likriktat. Nya honnörsord 
blev demokratisering och individualisering (Ramberg 2000, sid. 
258). Bostäderna skulle göras populärare genom att de boende 
kunde vara med och påverka utformningen av dem. 
3.1.1.Brukarplaneringens begrepp   

arbete behandlar jag först och främst två typer av brukarplanering, 
dels den då de blivande boende planerar sitt framtida boende, dels 
den medverkan i planeringen som sker med boende på platsen.

“Det lilla sammhället” som förde 
samman de boende.

Gårdsten, ett miljonprogramsområde 
i Göteborg, där hyresgästerna givits 

-
stensbostäders styrelse.
Bild: Kalle Gustavsson
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För att underlätta läsningen av mitt fortsatta arbete kommer jag 
skilja på de olika termerna som följer:

Traditionell brukarplanering benämns planeringen när den bedrivs 

Brukarmedverkan är den planering som engagerar de redan boende 
i ett område för att se över framtida utveckling. Då denna plane
ring sker främst i samarbete mellan kommunen och dess invånare 
är det en typ av medverkan. 

är den naturliga beskrivningen av planering utförd 
av hyresgäster som påverkar sina lägenheter och den närmaste 

Brukarplanering används endast som ett generellt samlingsnamn 
på de tre tidigare nämnda varianterna. 

De andra termerna, ofta använda som synonyma till brukarplane
ring, kommer inte att förekomma inom detta arbete. 

3.2. Självhjälp och självbyggeri

innebära så vitt skilda arbetsuppgifter. Men det handlar enkelt om 
att hjälpa sig själv genom att utföra ett arbete som normalt kan ut
föras mot betalning. Att knyta sina egna skor kan alltså ses som en 
hjälp till sig själv men knappast som självhjälp. Däremot kan ett 
husbygge, där den boende själv med egen arbetsinsatts leder, pla

detta oftast genomförs av betalade arbetare. Problemet uppstår nå
gonstans mellan dessa ytterligheter, att knyta skorna eller att bygga 

är betalade arbeten och ibland inte, som till exempel städning. Här 
kommer jag dock att koncentrera mig på husbyggen som idag näs
tan alltid utförs av betalade arbetare och väljer därför att lämna en 

Självbyggeri är enkelt sagt den del av självhjälpen där någon byg
ger en byggnad åt sig själv. I mitt arbete kommer jag att koncen
trera mig på det organiserade självbyggeriet som inte ska blandas 
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Radhusområde uppfört med organ-
iserat självbyggeri i Kvillebäcken, 
Göteborg.

ihop med dagens ”jag vill bygga mitt eget hus
oftast innebär att en färdigplanerad tomt och ett mer eller mindre 
färdigritat hus köps och monteras av byggarbetare, så kan delar 
självhjälp förekomma, men inte i någon organiserad form. Denna 
form av byggande kan säkert många gånger vara självuppfyllande 
för den boende men ryms inte inom ramen för detta arbete. I det 
fortsatta arbetet kommer jag därför för enkelhetens skull att ibland 
använda mig av begreppet självbyggeri som synonymt med orga
niserat självbyggeri. Vid de tillfällen då jag behandlar oorganiserat 
självbyggeri framgår det tydligt.   

som att ”arbetet sällan betalas med pengar, utan den egna arbets-
insatsen och intresset belönas med den produkt som producerats – 
i detta fall en bostad” (Volny 1992, sid. 14). Den belöningen torde 
gälla både det organiserade och det oorganiserade självbyggeriet. 
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4. Teoretiska utgångspunkter

Bellevue, i Malmö, uppfört med 
trädgårdsstadens ideal.

Här redogör jag för en rad teorier som ligger till grund för mitt 
fortsatta arbete. De berör alla på ett eller annat sätt, direkt eller in
direkt, brukarplanering eller självbyggeri.

4.1. Trädgårdsstaden och det egna     
skapandet

och arbetarens förlorade kontakt med skapandet. Han förespråkade 
en återgång till hantverket och det personliga skapandet. Ur detta 
utvecklades sedan Arts and Craftsrörelsen av William Morris. 
Inom rörelsen betonades hemmet och familjens sammanhållning. 
Förhoppningen om en återgång till naturen från den smutsiga och 
bullriga staden gjorde att Howards och Unwins trädgårdsstad och 

förklarar att egnahemsbyggandet i Sverige utvecklades under det 

byggeri, eller ett eget skapande om man så vill.

het endast kan tillfredställas genom att handgripligen konfronteras 
med problemet visar på att människor ofta vill och mår bra av att 
engageras. Jag anser att det borde kunna gälla även något så viktigt 
som bostaden. Där har människan verkligen möjlighet att själv ta 
itu med problem vars lösningar personen sedan under en lång tid 
kommer att påverkas av.

4.2. Processen bakom vårt handlande
Jürgen Habermas beskriver i sitt begrepp ”det kommunikativa 
handlandet” att det inte är det vi kommer fram till som är viktigast 
utan hur vi kommer fram till det. Inom den kommunikativa hand
lingsteorin innebär det att vi kan komma fram till svaret genom 
att kommunicera med varandra, gärna genom samtal. Vi ska med 
andra ord inte låsa oss vid svaret. De argument som talar för svaret 
kan ju revideras och då måste svaret kunna ändras. Detta innebär 
en öppenhet för att ompröva resultaten om de visar sig vara tvivel
aktiga (Eriksen, Weigård 2000, sid.17). Jag tolkar detta som att 
arkitektur och fysisk planering aldrig blir färdig eftersom argumen
ten varför något byggs kan ändras. Det viktigaste är hur vi kommer 

och kan aldrig vara slutgiltig utan måste kunna ändras när beho
ven (argumenten) ändras. Detta gäller absolut bostäder där idealen 
och behoven i stora delar förändrats under de senaste hundra åren. 
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Och om nu vägen fram till resultatet är viktigare än resultatet självt 
varför kan inte då de som berörs, i detta fall de blivande boende, få 
vara med om mer än bara just resultatet?

Ur denna teori har den kommunikativa planeringsteorin utvecklats. 
Den bygger vidare på Habermas tankar om vikten av hur vi kom
mer fram till en lösning. Människor anses av naturen vara sociala 
varelser som vill och kan kommunicera. Samtalet är därför vårt 
viktigaste redskap för att komma fram till löningar. Dessa samtal 

ringen. På så sätt kan ett planeringsproblem lösas samtidigt som 
samtalen också ökar gemenskapen och därmed vår förmåga att lösa 
nästa problem (Orrskog 2003, sid. 60). Planering och byggande där 
brukarna på olika sätt engageras borde innebära att en mängd sam
tal uppstår just mellan medborgarna.

Habermas teori knyter an till strukturalismen som inom arkitektu
ren innebär just att en byggnad kan lösa ett oändligt antal problem 

även om arkitekten sätter ramarna, och det passar på många sätt 
bostaden vars behov ändras under den boendes livstid och är bero
ende av förändrad efterfrågan. Om boendets utformning lättare kan 
ändras borde de människor som faktiskt bor där ha större möjlighet 
att anpassa det till sina behov.  

process och inte som, en mer eller mindre fastlagd, modell. Han 
skriver: ”Det gäller inte att skriva melodin utan att ge notbladen.” 
De boende ska ges möjlighet att själva utveckla sitt boende för att 
skapa delaktighet, medverkan och kunskap. Precis som i det kom
munikativa handlandet där vägen, eller processen, fram till målet är 
det viktiga och inte hur målet i slutändan kommer att gestalta sig. 
Det knyter också an till strukturalismens tanke om att byggnader 
aldrig blir färdiga utan ska kunna utvecklas och förändras eftersom 
behoven ändras. 

1 är inne på samma spår då han påstår att ”vacker 
arkitektur som haft en oanständig process bakom sig är estetiskt 
ohållbar”. Han menar att det viktiga i skapandet av ett hus är 
processen där de blivande boende ges möjlighet att vara med och

1 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011

Garnisonen, i Stockholm, uppförd med 
strukturalismen som förebild.
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Bo100, i Malmö, uppfört med en, en-
ligt Ivo Waldhör, anständig process.

planera. Jag tolkar även honom som att processen är det viktiga 
och inte slutresultatet. Resultatet blir ju ändå inte bra om processen 
varit dålig. Det är inte vad vi kommer fram till, utan hur, som är 
det väsentliga.
     

4.3. Språket
Christopher Alexander och hans kollegor vid the Center for Envi-
ronmental Structure
som direkt översatt kan kallas mönsterspråk (pattern language). 
Det är ett ganska genomgripande försök att skapa ett språk med 
olika ämnesområden som människor kan använda då de utfor
mar sina egna hus, gator och samhällen. Huvudtanken var just att 
människor, med hjälp av detta språk, skulle kunna kommunicera 
när de tillsammans utformar samhället. Inom alla ämnesområden 

underlätta människors förståelse för varandra. Därför försöker för
fattarna i A Pattern Language skapa ett sådant språk där mönstren 
i detta fall, då det gäller samhällsbyggnad, är exempel på hur pro
blem inom det området kan lösas. De behandlar inom språket både 
stort som den självständiga regionen och smått som detaljer inom 
byggnader (Alexander & Ishikawa & Silverstein med Jacobson 
1977).

Ett språk som på det här sättet kan användas av människor när de 
själva bygger, planerar och förvaltar sina bostäder kan naturligtvis 
vara till stor hjälp i sådana sammanhang. Förutsättningar är för
visso att alla berörda är bekanta med terminologin samtidigt som 
språket berör just de aktuella problemen som ska lösas. Inom pro
jekt där de boende engageras kan därför Alexanders mönsterspråk 
vara behjälpligt men naturligtvis kan en del lösningar på problem, 

4.4. Främlingen och familjen
Det som vi människor känner igen gör oss, enligt Zygmunt Bau
man (1999, sid. 19), trygga. Inför dessa situationer, menar han, 
har vi redan klara recept eller mallar för hur vi ska bete oss. Till 
det mesta vi företar oss har vi sådana klara recept, som vi tar för 

dessa recept är endast självklara så länge ingen ifrågasätter dem. 
Därför sätter främlingen allt på ända när ”Han kommer långt borti-
från; han delar inte de lokala förutsättningarna” och därför måste 



19

ifrågasätta nästan allt det som för oss verkar självklart. På så sätt 
fungerar inte längre våra recept då nya, för oss, obekanta situatio
ner uppstår i mötet med främlingen och i förlängningen skadas vår 
trygghet. 

det okända och eftersträva det självklara och trygga. Kanske kan 
det innebära en konkurrensnackdel för brukarplaneringen då den 
innebär att vi delvis gör oss beroende av våra grannar. Så länge vi 
känner dem, och de är våra bästa vänner, kommer de antagligen 
inte att ifrågasätta det som för oss är självklart. Då fungerar våra 
recept och det känns tryggt, men våra blivande grannar kan lika 

dessa främlingars nycker?    

I A Pattern Language beskrivs kärnfamiljens antal som otillräck
ligt för att skapa ett livskraftig socialt liv. Kärnfamiljen är för liten. 
Eftersom varje individ inom familjen är så nära varandra både fy
siskt och mentalt kommer varje enskilt tillfälle då en relation blir 

att ta ett steg tillbaka och samtala med andra människor i sin när
het. Samtidigt innebär fåtalet andra människor i hushållet att där 
saknas tillräcklig gemensam interaktion för att ge vardagen djupare 
mening. Därför bör ett hushåll innehålla åtminstone ett dussin in

som att för att få tillgång till ett livskraftigt socialt liv måste vi 
ibland möta främlingen. När vi väl lärt känna denne kommer vårt 

(1999), att bli bedragen. 
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5. Historisk tillbakablick

5.1. Brukarplanering
5.1.1. Brukarplanerings utveckling
När människan först blev bofasta för tusentals år sedan valdes en 
lämplig plats och där byggdes bostaden. Så såg sedan byggandet 
oftast ut under lång tid då människor själva både planerade och 
byggde sina hus. Men i och med städernas uppkomst kom byg
gandet att börja påverka även många andra människor än husens 
brukare. Bebyggelsen skulle till exempel enkelt kunna försvaras 
eller motverka förödande eldsvådor. I takt med att byggandet blev 
mer och mer komplicerat kom planeringen att bedrivas av experter 
och inte av dem som främst skulle använda husen. Denna tilltro till 
byggnadsindustrin och byggnadsföretagens stordrift kulminerade i 
Sverige med miljonprogrammet.

Att området Klostermuren, på Hisingen i Göteborg, planerades och 

stås i sitt historiska sammanhang. Efter andra världskriget fram till 

bra för svenska företag och det var lätt att få arbete. Frågan om 
bättre bostäder till befolkningen hade därför aktualiserats, särskilt 
som urbaniseringen fortsatte. Under denna tid ökade också tilltron 
till politikerna och tjänstemännen men även vetenskapen. Staten 
ansågs, genom att skjuta till skattepengar i en konjunkturnedgång, 
kunna stimulera ekonomin att vända uppåt. Pengarna skulle staten 
sedan få tillbaka genom högre skatteintäkter under den följande 
högkonjunkturen. Men inte bara här var statens inblandning stor, 

denna tid. Inom bostadsbyggandet kulminerade det i miljonpro
grammet där staten och vetenskapen tillsammans och slutgiltigt 
skulle lösa bostadsbristen genom att uppföra en miljon nya bostä
der under tio år.

1968 var ett omvälvande år med vänstervågen som drog över Eu
ropa. Kritik började, i Sverige, höras mot de storskaliga bostads
områdena och dess anonymitet. Men redan då kunde också slutet 
på bostadsbristen börja anas. Under året sjönk efterfrågan på ny
byggda lägenheter så mycket att en del förblev outhyrda och anta
let ökade sakta men säkert. Staten hade nu i och för sig nått sitt mål 
men nya problem uppkom i dess ställe. En konkurrens uppstod om 
hyresgästerna och de storskaliga bostadsområdena var inte särskilt 
populära bland de boende. För att kunna behålla sina hyresgäster, 

Storskaligt och anonymt boende i ett
miljonprogramsområde.
Bild: Kalle Gustavsson

Klostermuren på Hisingen i Göteborg.
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Det mindre pilotprojektet som aldrig 

lan allmännyttans centralorganisation, Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO), och Hyresgästernas Riksförbund under år 

Situationen var med andra ord komplex när ett antal hushåll från 
Göteborgs kommuns tomtkö i början av 1974 bjöds in till ett möte 
gällande brukarplanering. Bara några månader tidigare hade Mode
raternas partiordförande Gösta Bohman talat i riksdagen om män
niskors ökade önskan om valfrihet. Han kallade det för ”den nya 
individualismen
över sitt boende hade aktualiserats genom miljonprogrammet och 
insikten om att människor är individer med individuella behov 
hade gjort sig gällande. Samtidigt var tilltron till politiker och 

individualismen men det var fortfarande auktoriteterna som styrde 

själva bestämma utformningen av sina hus och omgivningen, inom 
den ram som experterna gav. 

Både vänstervågen med tankar om att männsikor tillsammans kan 
forma en bättre värld och en begynnande liberalism med idéer om 
att varje människa själv kan och bör skapa sin framtid låg alltså till 
grund för brukarplaneringen.

När Klostermuren planerades var det tänkt som ett pilotprojekt 
med brukarplanering som skulle bana väg för framtida betydligt 
mycket större liknande områden (Olivegren 1975). Så blev det ald
rig. Kritiken mot de storskaliga projekten inom miljonprogrammet 
fortsatte öka under de följande åren. Staten, och i viss mån även 
folket, hade i och med miljonprogrammet stirrat sig blind på bo
stadsbristen som till varje pris skulle lösas. När det väl var genom
fört uppstod nya problem med anonymitet och långa avstånd. Män
niskan skulle nu istället tillåtas vara individer. Något som borde ha 
främjat brukarplaneringen som byggnadsform men historien skulle 
istället komma att ta en annan väg. 

Industrinedläggningar gjorde sig gällande i kölvattnet av oljekrisen 
1973 och med den försvann den tidigare ohejdade framtidsoptimis
men. Sverige stod inför en stor strukturomvandling bort från indu
strisamhället in i tjänstesamhället. Tilltron till staten och kommu
nernas möjligheter att styra landet i rätt riktning sjönk i takt med 
en växande arbetslöshet och sjunkande tillväxt. Snart blev bostäder 
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Den brukarplanerade ekobyn Smeden 
utanför Jönköping.
Bild: Ekobyn Smeden

Det uttalade livsstilsboendet Victoria 
Park i Malmö.

inom framförallt miljonprogrammets områden stående tomma 

med den ekonomiska krisen och byggandet avstannade. Sedan 
dess har statens och kommuners engagemang i bostadsbyggandet 
sjunkit. Brukarplaneringen har sedan i och för sig förekommit vid 
uppförande av till exempel lägenheter, ekobyar och planering inom 

Johannes Olivegren drömde om var inte längre aktuell utan en 
stark stat eller kommun som drev projekten.

men något storskaligt byggande blev det aldrig tal om. Samtidigt 
gjorde reaktionen mot just detta storskaliga och funktionalistiska 
byggande att brukarplanering av arkitekterna ofta sågs som ett 
framtidens byggande (Hornyánszky Dalholm 1998, sid. 41). Ute i 
Europa genomdrevs en mängd olika projekt med brukarplanering 
och brukarplaneringsliknande former under årtiondet (Gromark 
1993). Men något dominerande byggnadssätt blev det aldrig tal 

ekobyn Smeden utanför Jönköping, färdig 1995, som ett exempel 
(Ekobyn Smeden u.å.).

Privata aktörer står idag själva för investeringarna utan förmånliga 
krediter från staten och så stora projekt som premierades under 
miljonprogrammet är inte längre lika aktuella. Men historien åter

gen blivit ett problem främst i de största städerna. Där har också 

områden genomförts under de senaste åren. Hammarby Sjöstad, 

projekt uppförda för att komma tillrätta med den återuppstådda bo
stadsbristen. Skillnaden är att nu byggs det för att indirekt frigöra 

det tidigare byggdes en typ av boende som skulle vara för alla.    

Det handlar idag först och främst om att skapa det individuella 

kretsloppsbyar på landsbygden är alla exempel på vår tids boende. 
Idag kallas det ibland för livsstilsboende. Brukarplanering kan vara 
ett sätt att verkligen skapa det individuella, men samtidigt knyta 
samman människor i gemensamma projekt. Men faktum kvarstår 
att det är svårare att få många människor att enas än ett fåtal.
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5.1.2. Den traditionella byggprocessen
Brukarplanering har i den svenska planeringen och byggandet av 

byggandet till största delen utförts på tre olika sätt. Byggföretag 
som bygger och efter uppförandet kan välja mellan att själva för
valta bostaden eller sälja vidare till annan förvaltare eller direkt till 
de boende. Bostäder har även uppföras i kommunal regi och sedan 
förvaltats av allmännyttiga bostadsföretag. Det har också förekom
mit bostadsbyggande där de som själva ska bo i husen anlitar en 
byggare för att uppföra det. Normalt har det rört sig om enfamiljs
hus. Jag kommer i det följande att redogöra för de olika delarna av 
den traditionella byggprocessen och planskedet:

(Svensk byggtjänst u.å.)

I den traditionella byggprocessen påverkas till att börja med av 
planskedet. Alla kommuner i Sverige ska ha upprättat en över
siktsplan som ger riktlinjer till all vidare fysisk planering. Utifrån 
den görs detaljplaner som mer i detalj visar hur ny bebyggelse får 

bland annat den berörda allmänheten (Boverket 2004, sid. 9). Där 
får berörda komma med synpunkter på planförslaget som oftast 
redan är en mer eller mindre färdiga idé. I översiktssamrådet anses 
alla kommunens invånare vara berörda medan det i detaljplan
samrådet främst är grannar och sakägare som tillfrågas (Boverket 
2004, sid. 24). Det innebär att de blivande boende i princip inte 
berörs av detaljplaneprocessen eftersom ingen ännu vet vilka de är. 

Idag är det vanligt att detaljplanering sker efter att idén utvecklats i 
programskedet. En byggherre är intresserad att uppföra en byggnad 
på en tomt och anlitar i ett större projekt eventuellt en arkitekt och 
en projektledare för att kunna genomföra detta (Svensk byggtjänst 
u.å.). Förslaget presenteras för kommunen som, om de accepterar 
idén, gör en detaljplan som styr byggnationen. Detaljplaneproces
sen är kostsam och tidskrävande för byggherren. Det händer därför 
att kommuner på eget bevåg utvecklar detaljplaner, ofta i till exem
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pel industriområden, för att locka nya företag till orten. Företagen 
slipper då ta sig igenom den dyrbara detaljplaneprocessen. Det är 
ett exempel på när planskedet i form av detaljplan verkligen ge
nomförs före idéstadiet. 

I projekteringsskedet som sedan följer preciseras idéerna från pro
gramskedet. Vid ett stort projekt engageras utöver projektledaren 
och arkitekten även till exempel geotekniker, konstruktörer, inred

för byggnaden och andra bygghandlingar som visar hur det slutgil

När projektet kommit så här långt är det dags att anlita företag som 
utför arbetet. Det kallas för upphandlingsskedet då olika företag 
får en förfrågan om vad det skulle kosta att anlita dem (Nordstrand 
2008, sid. 121). De som byggherren tycker ger bäst kvalité för 
pengarna anlitas antagligen och så följer själva byggandet. 

Byggnaden färdigställs under byggskedet, förhoppningsvis som 
byggherren förväntat och enligt detaljplanen (Nordstrand 2008, 
sid. 151).

Därefter följer förvaltningsskedet och det är egentligen först här 
som brukarna engageras (Nordstrand 2008, sid. 221). Byggherren 
kanske säljer byggnaden som bostadsrättslägenheter och ägandet 
och förvaltandet övergår till de boende. Alltså begränsas brukarnas 

Deltagandet i den traditionella byggprocessen skulle kunna sägas 
innehålla en viss grad av brukarmedverkan i planskedet. Eftersom 
grannar och andra berörda inbjuds till detaljplanesamråd engageras 
de innan det som ska byggas är färdiguppfört. Här har de också 
möjlighet att komma med synpunkter på själva projektet. Men re

stalta sig. När väl detaljplanen är antagen har inte längre grannarna 
någon möjlighet att påverka byggnationen.

all form av brukarplanering i den traditionella byggprocessen.
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sen. Den formen av brukarplanering är helt beroende av hyresrätts
bolagens intresse av de boendes inblandning.   
5.1.3. Upplåtelseformer
För att förstå brukarplaneringens förekomst på den svenska bo
stadsmarkanden räcker det inte att bara redogöra för den ökade 

stadsrätten, hyresrätten och äganderätten bör förstås. De två första 

i småhus medan äganderätten då bara förekom i småhus eller så 
kallade egnahem (Boverket 2011).    

delägenhet och kooperativ hyresrätt prövats. De är båda boenden 

försök att skapa möjlighet för det mer individuella och attraktiva 
boendet samt att öka variationen och konkurrenskraften i bostads
beståndet.

I bostadsrätten

inbyggt i bostadsformen då alla boende är medlemmar och äger 
en del i en förening som bestämmer över byggnadens framtid. Här 
ägs, av den enskilde, rätten att under obegränsad tid nyttja lägenhe
ten för bostadsändamål medan själva byggnaden ägs av föreningen 
(Boverket 2011). En boende kan därför inte på eget bevåg göra 
större ändringar som till exempel av planlösningen i en bostadsrätt 
utan föreningens medgivande. De måste också betala en avgift till 
föreningen som sköter underhållet av byggnaden. Bostadsrätten ut

kor att gå ihop och tillsammans bygga sina bostäder (Uusikartano 
2010, sid. 6). Idag är det oftast en byggherre som uppför byggna
den vars bostadsrätter sedan säljs till den som är beredd att betala. 
Sedan tar föreningen, bestående av de boende, över förvaltningen 
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Bostäder, med den nya  upplåtelse-
formen ägandelägenhet, under upp-
förande i Kristianstad.

av själva huset. Rätten att använda lägenheten kan säljas vidare 
med vinst eller förlust beroende på marknadssituationen.

Hyresrätten är ett boende som ägs av ett privat eller kommunalt 
bostadsbolag. De boende hyr rätten att bo i den på månadsbasis 
och kan om betalning uteblir riskera att bli vräkta. Traditionellt 

begränsad då den ägs och sköts av någon annan. Möjligen har den 

detta standardiserade boende, byggt för att passa alla oberoende 

men främst i de kommunala bostadsbolagen, både över de gemen
samma utrymmena och den enskilda lägenheten. Det är inte bara 
de förändrade demokratiska idealen som föranlett hyresgästernas 
delaktighet, det är också fråga om en marknadsampassning mot det 
mer individuella boendet (Ramberg 2000, sid. 58)

Det egnahemmet är det vi traditionellt kallar boendet i hus eller 
villa. Det ligger alltid på en tvådimensionell eller horisontell fastig
het oftast ägd av innehavaren av byggnaden. Ett hus för bostads
ändamål kan på många sätt ändras av ägaren utan andras medgi

annans medgivande, om inte byggnaden till exempel anses ha stora 
kulturvärden. Annars begränsas fastigheten av eventuell detaljplan 
och om bygglov, rivningslov eller marklov medges för förändring. 

ning av bostaden (Boverket 2011).  

Den kooperativa hyresrätten kan beskrivas som en blandning mel
lan hyresrätten och bostadsrätten. I grunden är den kooperativa hy
resrätten just en hyresrätt där bostaden hyrs och inte kan säljas som 
en bostadsrätt. Men till skillnad mot i den traditionella hyresrätten 
måste de boende tillhöra en förening där de tillsammans bestäm
mer över sitt boende. Föreningen kan i sin tur både äga eller hyra 
bostäderna som sedan hyrs ut till medlemmarna. För att få tillgång 
till hyresrätten kan den boende behöva erlägga en upplåtelseinsatts 
till föreningen. En insatts som sedan återfås då den boende säger 

I ägandelägenheten äger den boende själv sin bostad och kan där
för ändra den utan föreningens medgivande i motsatts till i bostads
rätten. Denna boendeform har möjliggjorts tack vare en ändring i 



27

lagen som ger möjlighet att skapa tredimensionella fastigheter. Det 
betyder att fastigheten, som tidigare var bunden till marken, idag 
både kan ha en vertikal och horisontell begränsning. På så sätt kan 

fortfarande vissa restriktioner för vad som kan ändras i lägenheten, 

i lägenheten under. De gemensamma ytorna ägs av de boende till
sammans i en samfällighet (Lantmäteriet 2009). 

5.2. Självbyggeri
5.2.1. Självbyggeri och egnahem
Begreppet självhjälp fanns av förklarlig anledning inte före indu
strialismens genombrott. Då levde majoriteten av Sveriges befolk
ning av självhushållning och självhjälpen var därför så självklar att 

let tillverkas och underhölls på gården. Men i och med industriali
seringens utveckling fanns det snart varor att köpa som i bästa fall 
kunde betalas genom en lön från ett arbete i en fabrik. Kunskapen 
att själv tillverka försvann sakta men säkert samtidigt som tiden 
inte längre räckte till att bygga och laga saker själv. Människorna 
hade gått från att nästan vara helt självförsörjande till att bli arbe
tare med löner. När vardagens produkter till stor del tillhandahölls 
av industrin var inte längre självhjälpen en så självklar del av var
dagen att begreppet kunde utvecklas (Volny 1992, sid. 16). 

Självbyggeriet, som den del av begreppet självhjälp, då någon 
helt eller delvis bygger sin egen bostad, kom i och med industria
liseringen att bli organiserat. Detta organiserade självbyggeri har 

behövdes även arbetare som i sin tur behövde någonstans att bo. 
Ofta uppförde företagen egna bostäder till sina arbetare. Sådana 

var det i dessa företags egna intressen att arbetarnas bostäder skulle 
hålla en viss standard. Trots det var bostäderna till en början ofta 
undermåliga. Det var trångbott och en familj kunde trängas i ett 
enda rum, som under natten saknade värmekälla, då eldningsför
bud rådde för att minska risken för eldsvåda (Jonsered: från vaggan 
till graven 2000). 

er hemska förhållanden som människor tvingades leva i som även 
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Landala egnahem som när det upp- 
fördes i Göteborg i början av förra 
seklet låg utanför staden.

denna tid. Dess syfte var främst att skapa boenden till de mindre 
bemedlade utan att verksamheten gjorde förtjänst på det satsade 

ra skyldigheter vad det gällde bostadsbyggandet, något som under 
det följande århundradet skulle ändras totalt.  

Trots dessa privata initiativ till organiserat byggande, för att kom
ma till rätta med det ökande antalet människor i städerna, ökade 
alltså bostadsproblemen. Arbetarna var allt för ofta tvungna att bo
sätta sig i så kallad kåkbebyggelse utanför stadsplanelagt område. 
En form av oorganiserat självbyggeri som inte sågs med blida ögon 
av stadens styrande (Lundgren 1981, sid. 5). Delvis därför kom 
även staten så småningom att börja engagera sig i bostadsfrågan 

en i sig med sitt växande behov av arbetskraft i städerna som sta
ten ansåg sig vilja åtgärda. Staten såg sig istället främst manad att 
skapa ett bra boende på landsbygden. Den bebyggelse staten tänkt 
sig, var nämligen så kallade egna hem, och sådana ansågs inte 
höra hemma i staden, där husen skulle vara större. Kanske kunde 

till städerna. Samtidigt ansågs det egna hemmet, till den välartade 
medborgaren, kunna bygga framtidens Sverige (Ramberg 2000, 

Ett vurmande för traditionen och den växande nationalismen hade 
runt förra sekelskiftet skapat en romantisering av gångna tider med 
boende och arbete på landsbygden. Det lilla jordbruket ansågs där
för vara idealiskt för att hålla samman landet. Något som blev allt 
viktigare i och med emmigrationen och en hotande unionsupplös
ning med Norge. Samtidigt ville staten att de mindre väl besuttna 
skulle få annat att tänka på än socialism och alkohol, som båda 
ansågs vara stora hot mot samhället. Sedan var det också lättare att 
genomdriva ett bostadsbyggande, stött av staten, på landsbygden 
där konkurrens från, redan vid denna tid, betydelsefulla byggherrar 
saknades. När riksdagen 1904 bestämde sig för att bevilja statliga 
lån till egna hem skulle det därför vara bostäder för de mindre be

Mellan åren 1904 och 1946 tillhandahöll staten dessa egnahemslån 
som främst skulle fungera som hjälp till självhjälp. Det var inte 
alltid fråga om självbyggeri men områdena innehöll ofta delar av 
ett sådant byggande. Under denna period, med sin höjdpunkt mel
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många svenska städer.

egnahem och bostadslägenheter (Ramberg 2000, sid. 46). Men 

stigande reallöner, vilket gav dem bättre förhållanden, samtidigt 

lösning på bostadsproblemen (Volny 1977). 

Egnahemslånen överlevde i och för sig världskriget men nu var 
inte längre emmigrationen aktuell och unionen med Norge för 
länge sedan upplöst. Samtidigt ifrågasattes egnahemmen som bo
städer för de mindre bemedlade då de ofta slutat som bostäder för 
medelklassen. Och trots alla egnahemsbyggen hade bostadsbristen 
i städerna utvecklats till ett nationellt problem. Det politiska klima
tet hade också förändrats och en förväntan på staten att lösa natio

miljonprogrammet då bostadsbristen en gång för alla skulle lösas. 

och kom under organiserade former nästan att helt försvinna under 
denna period.    

Trots att lånen till egnahem bara var avsedda för landsbygden 
skulle de ändå komma stadsbefolkningen till nytta. De landskom
muner som låg närmast städerna kunde nämligen med hjälp av 

stadskommuner att själva satsa på denna boendeform, som på så 
sätt kom att uppföras i städerna. Men eftersom villkoren för egna
hemslånen nu sattes så, att endast de bäst betalade arbetarna och 
lägre tjänstemän kunde tillgodo se sig dem kom detta aldrig att bli 

Egnahemsområdena från den här tiden är idag inte sällan, efter att 
städerna växt och kommuner slagits samman, centrala bostadsom
råden i våra städer.
5.2.2. Självbyggeri i Stockholm
Parallellt med statens lån till egnahem kom alltså många av landets 

slutat ge krediter till egnahem och istället i allt större utsträckning 
satsade på ett storskaligt industriellt byggande överlevde egna
hemsbyggandet med stöd av städerna. Där hade man precis som 
staten i början av förra seklet börjat bli medveten om sitt ansvar 
gentemot befolkningen. I Stockholm innebar det att stora sam
manhängande före detta lantbruk i stadens utkanter köptes upp för 
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att ge möjlighet till billiga bostäder. Det var också i Stockholm det 
organiserade självbyggeriet kom att bli som mest omfattande även 
om det också bedrevs i till exempel Göteborg, Uppsala, Borås och 
Halmstad (Wist 1990).

År 1920 gjordes i Stockholm det första försöket med organiserat 
självbyggeri. Det var en förening som utan annan insats än med
lemmarnas arbete uppförde egna hem. Insikten av detta var att 
arbetet måste förenklas om det organiserade självbyggeriet skulle 
kunna få någon större betydelse i framtiden. Två år senare testades 
självbyggeri med monteringsfärdigt byggmaterial och 1926 star
tades Stockholms stads småstugebyrå som en del av Stockholms 
stads fastighetskontor (Volny 1977). 

Småstugebyrån kom att bestå fram till 1994 då den ombildades till 
ett självständigt bolag, Småa AB, ägt av Stockolms stad, HSB och 
JM. 2003 sålde sedan Sockolms stad sin tredjedel i företaget till 

från stadens sida var avslutat. Småa bedriver än idag, som privatägt 
företag, i en liten del av sitt totala byggande organiserat självbyg
geri där en mindre del av byggarbetet genomförs av de boende 
(Småa AB 2011).
5.2.3. Självbyggeri i Göteborg
1872 bildade Arbetarnes Byggnadsförening i Göteborg. Den kom 
till som en reaktion mot de svåra boendeförhållanden som rådde 
inom stadens fattighus. Syftet med föreningen var att genom hjälp 
till självhjälp tillhandahålla bostäder till föreningens medlemmar. 

uppföljare (Karlsson 1993, sid. 39). Det var ett i Sverige mycket 
tidigt försök till självbyggeri utan stöd av varken stat eller kom
mun. Kanske var det därför som projektet blev så kortlivat. Det 
skulle dröja nästan 30 år innan det organiserade självbyggeriet på 
allvar tog fart i statlig regi och över 60 år innan Göteborgs kom
mun engagerades.

I Göteborg bildades Småstugebyrån, som senare kom att kallas 
Egnahemsbyrån, 1934 med Stockholms självbyggerirörelse som 
förebild. Staden ville även här ge mindre bemedlade möjlighet att 

vad det gällde att ge byggmöjligheter till just de lägre samhälls
klasserna. En utredning tillsattes för att utreda Egnahemsbyråns 
framtid. Det var i och för sig aldrig frågan om självbyggeriets vara 

Självbyggare i Stockholms stads små- 
stugebyrå under förra seklet.
Bild:Småa AB
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eller icke vara men kom i slutändan att handla om det. Tio år se
nare var utredningen klar och under dess gång ansågs intresset för 
självbyggeriet ha sjunkit samtidigt som mark saknades för framtida 
utbyggnad i stadens regi. Det hela slutade med att Egnahemsbyrån 
1965 ombildades till ett bolag: Göteborgs Stads Egnahems AB. 
Detta innebar rent konkret att bankerna kom att ta över kredit
givningen från staden. Det gjorde i sin tur att Egnahemsbolagets 
kösystem successivt kom att övergå i bankernas bostadssparande. 
Då fanns det inte längre någon kö som underströk intresset av 
självbyggeri. Det sista område som byggdes med självbyggeri i 
Göteborg med staden som kreditgivare uppfördes 1961 (Lundgren 

gande samtidigt som välplanerade och billiga massproducerade 
typhus utvecklades. Det var därmed inte längre särskilt ekonomiskt 
förmånligt att bygga sitt eget hus. Fler grupper i samhället arbetade 
också och tid blev därför en större bristvara än pengar. När egna
hemskön så gick upp i bankernas vanliga bostadssparande kom 
självbyggeriet i princip att försvinna i Göteborg (Hansson 2008).
5.2.4. Enfamiljshuset
För att förstå självbyggeriets utveckling under förra seklet kommer 
jag att i enkla drag redogöra för enfamiljshuset dito. 

hälft. Det var tankar om ett boende för arbetare eller mindre be
medlade i egna bostäder. Trädgårdsstadens ideal var framträdande 

av egnahem när de började uppföras i de större städernas utkanter. 
Fortfarande fanns tankar om en till viss del självhushållande arbe
tare och boendet kunde därför ses som någonting emellan koloni
stugan och trädgårdsstaden (Lundgen 1981, sid. 8). Ofta var de ar
betare som kom till städerna i grunden rekryterade från jordbruket 
och egnahem i denna utformning ansågs därför passa deras behov. 
Det var med andra ord ett agrart boende som anpassats till staden 

Senare kom detta boende, med en bruksbyggnad och inslag av 

något som skulle kunna beskrivas som villaarkitektur. Villan har 
till skillnad från egnahemmet en lång historia som sträcker sig till
baka till antiken. Det var i motsatts till det egnahemmet ett boende 
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till förmån för ett friskt och hälsosamt boende på landet. Att dessa 
ideal, om villan, kom att ta över småhusbyggandet kan enkelt 

ett allt större ansvar för bostadsbyggandet. Ett engagemang som 

lösningen på landets brist på bostäder: miljonprogrammet. Det var 
början till slutet för statens stora engagemang i bostadsbyggandet. 

mycket skarp kritik för att vara opersonliga och tråkiga. Därför 

huset hade på så sätt utvecklats från arbetarbostad till medelklas

som byggnadsform. Boendet hade ju gått från produktionsenhet till 
konsumtionsenhet. Självhushållet med jordbruk hade helt enkelt 
ersatts av boendet i sig självt. I villan, som historiskt alltså varit ett 

primära. Leif Jonsson (1985, sid.11) undersökte under mitten av 

den nästan undantagslöst var placerad fritt i landskapet helt utan 
störande grannar. Just idealet för boende i villa kan knappast sägas 
ha ändrats sedan dess, vad det gäller att undvika störande element. 
Hemmet är vår borg. Idag eftersträvar vi i högre grad ett boende i 

på gatan och insynsskyddad men gärna med en vacker utsikt. Så
dana är förhållandena för dagens bostadsbyggande i enfamiljshus 
vare sig de är självbyggda eller inte. 

5.2.5. Dagens självbyggeri

och inredningsarbeten. Det var en utveckling som genomsyrade 
hela landet, även Stockholm, trots att självbyggeriet där, om än 
numer i begränsad omfattning, alltså lever vidare än idag. Att det 
idag i Småa AB:s egna bostadskö står cirka 8000 personer2 säger 
tyvärr inte mycket om efterfrågan på just självbyggeri då även 
traditionellt byggda hus tillhandahålls genom kön. Med dagens bo
stadsmarknad i Stockholm kan inte ens alla köande förväntas vara 

2 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011   

Hus som uppförts delvis med själv- 
byggeri i Småa AB:s regi under 
2000-talet.
Bild: Småa AB 
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Den slutgiltiga lösningen på bostads-
bristen som den kom att se ut i Norr- 
köping.
Bild: Kalle Gustavsson

i behov av en ny bostad. Många står i kön utifall de, eller någon 
annan i deras familj, i framtiden skulle behöva en ny bostad. En
staka fall med självbyggeri har dock förekommit i vårt land sedan 

av gamla industrier där självbyggeriet varit omfattande. 

mer och mer populär som ideal för den svenska staden. Självbyg
geriet har därmed blivit aktuellt igen som ett alternativ till konven
tionellt byggande för att skapa variation. Göteborgs stad tog 2008 
fram ett nytt kunskapsunderlag till självbyggeri för att undersöka 
framtiden för ett sådant byggande (Hansson 2008). Samtidigt är 
Småa AB3 i Stockholm positiva till en framtida ökning av sitt själv
byggeri med tanke på det nya lånetak på 85 procent av bostadens 
marknadsvärde, som allmänt rekommenderas av Finansinspek
tionen sedan oktober 2010 (Finansinspektionen 2010). Då kan de 
ekonomiska fördelarna med självbyggeri återigen förväntas bli mer 
betydelsefulla.
5.2.6. Oorganiserat självbyggeri
I Kataloghuset: det egna hemmet i byggsats som behandlar ka
taloghusets utveckling under förra århundradet skriver Annette 

gagemang i den traditionella familjens husbygge utanför de stora 
städerna. Hon har följt två pars husbyggen med kataloghus under 

kunnande men kunde också ta hjälp av det mindre samhällets in
formella ekonomi. Kanske fanns det elektriker, murare eller snick
are inom bekantskapskretsen eller ännu bättre i släkten som var 
villig att hjälpa till för ett bra pris eller i utbyte mot en gentjänst. 

barnpassningen. 

byggeriet, organiserat som oorganiserat är just obetalt arbete. Men 
faktum är att mycket arbete kan bedrivas utan särskilt kunnande så 
länge man är villig att hugga i. Nära släkt som syskon men kanske 
framförallt föräldrar och svärföräldrar, som ofta uppnått åldern då 
de har mer fritid när barnen vill sätta bo, kan hjälpa till. Det oorga
niserade självbyggeriet kan alltså antas ha varit omfattande och då 

3 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011   
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En av de positiva egenskaper som ofta framhålls både hos brukar
planeringen och självbyggeriet är möjligheterna de ger till grannar 
att lära känna varandra. Därför kommer jag att i det följande redo
göra för familjens umgänge och deras förbindelser med grannar ur 
ett historiskt perspektiv. 

Människan levde, i tidernas begynnelse, som jägare och samlare, 
i grupper som var betydligt större än dagens hushåll. På den tiden 
var det också mycket längre mellan möten med människor utanför 
denna grupp. När människan sedan blev bofast och ökade i antal 
kom de av naturliga skäl att möta andra individer i allt större ut
sträckning. Men inte förrän alldeles nyligen, ur ett historiskt per
spektiv, levde vi våra liv fortsatt i större grupper ofta bestående av 

morföräldrar samt deras övriga barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
(Maltin 2009). 

I det samhälle som existerade före industrialiseringens genombrott 
återfanns alltså ingen skillnad mellan familjen och hemmet. Där 

ekonomiska orsaker. De äldre som inte längre kunde kroppsarbeta 
tog hand om barnen medan de arbetsföra var upptagna med annat. 

grannar inom byn. När större arbeten skulle utföras var människor
na tvungna att ta hjälp av varandra. Beroendet och gemenskapen 
kom sedan till viss del att försvinna i Sverige då byarna skiftades 
och jordbruket inte längre blev avhängigt vad som försiggick på 
granntegen. 

När sedan industrialiseringen förde människor till städerna och till 
arbetsplatser inom fabriker kom familjens ekonomiska förutsätt
ningar att förändras. Livet delades upp i en yrkessfär och en privat
sfär. Hemmet var inte längre en plats för arbete och blev på så sätt 
mer privat. I bostaden reducerades familjen till en mindre grupp 
och grannar var fortsatt mindre ekonomiskt betydelsefulla för den 
fabriksarbetande familjen än för jordbrukaren i den oskiftade byn. 
Men barnpassning mellan grannar blev nog så viktigt då inte längre 
de äldre generationerna lika självklart fanns att tillgå. Bostaden var 
ofta liten och trång, en station som människorna utgick från på väg 
till arbetet eller ölstugan. När båda föräldrarna arbetade blev bar
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nen ofta förvisade till gatans eller fabrikens uppfostran. (Karlsson 

hemmet och barnen medan mannen yrkesarbetade och umgicks i 
det offentliga. Män resonerade medan kvinnor pratade. Det poli
tiska blev främst förbehållet männen. (Karlsson 1993, sid. 92)

Trots att kvinnor och män skildes åt och beroendet av grannen 
minskade saknade även den proletära familjen tydlig yttre gräns. 
Den bestod fortsatt av en löst sammansatt storfamilj med mostrar, 
fastrar, morbröder, farbröder, kusiner, morföräldrar och så vidare. 

var detta tydligt då familjerna ofta utvecklade en gemenskap mel
lan arbetarkvinnor runt den gemensamma uppgången och gården. 
De skötte tillsammans städning av de gemensamma utrymmena 
och hjälptes åt med tvätt och barnpassning (Karlsson 1993, sid. 

Umgänget mellan arbetare ansågs av de styrande som ett problem 
(Karlsson 1993, sid. 44). Enligt Jacques Donzelot frodades ett mot
stånd mot makten där arbetare samlas och därför bör de hållas isär 

styrande för vanligt folk som umgicks i större grupper. Socialismen 
var för dem ett ständigt närvarande hot som måste hållas tillbaka.

der där många egentligen inte alls känner de som bor bakom dörren 
bredvid. Det är mer människans egen vilja att själv bestämma över 
sitt öde och inte lämna det i främlingens händer som skapat detta, 
än maktens strävan att motverka umgänget mellan arbetare. Vi kan 
leva våra liv själva utan att vara beroende av varandra för att klara 

välutbyggt socialt skyddsnät som hjälper även den som inte kan 
lita till stöd från familj och vänner. 

Den sociala sammansättningen består ännu först och främst av 
kärnfamiljen, i varje fall räknat i antal människor, inom olika hus
hållstyper. Men antalet ensamhushåll ökar och uppgick 2008 till 
nästan hälften av landets alla hushåll, vilket motsvarar drygt två 
miljoner människor (SCB 2010). Överhuvudtaget lever människor 
tillsammans med andra i allt mindre utsträckning. Det är ett boende 
som på många sätt erbjuder människan frihet att själva bestämma 
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över sina liv men samtidigt kan skapa en känsla av ensamhet. Kan
ske vi inte anser oss ha tid med ett större umgänge på vardagarna 
än det arbetet erbjuder. Övrig familj och vänner, som i värsta fall är 
utspridda över stora avstånd, får vi umgås med på lov och helger.

Att leva ensam kan säkert under perioder av livet vara självuppfyl

efter att till sist bosätta sig och skaffa familj. Idag är antalet en
samhushåll, ur ett globalt perspektiv, även ett mått på hög levnads
standard. Det krävs en viss ekonomi och individuell frihet för att 
ensamhushållet ska vara ett möjligt boendesätt. 

Idag kan vi leva våra liv inom ensamhushållet men trots det se 
tusentals människor per dag utan att egentligen ha mött dem. Det 

samlarsamhället. Vi har nu möjlighet att leva våra liv betydligt 
mycket mer individuellt utan anpassning till andra personer än de 
allra närmaste. Samtidigt är risken att det individuella övergår i 
isolering och ensamhet. Människan har trots allt ett behov av att 
passa in och att få bekräftelse från sina medmänniskor.
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6. Studier av brukarplanering och självbyggeri

Växjö med Hovshaga markerat i gult. 
Bild: Copyright 2001 Lantmäteriet

Hovshaga centrum.

Nedan följer tre fallstudier av i tur och ordning Hovshaga med bru
karmedverkan, Bo100 med traditionell brukarplanering och Seger
säng med självbyggeri. Jag undersöker hur de kommit till och de 
problem och möjligheter som uppstått under projekten. De är alla 
projekt som på olika sätt engagerat allmänheten. I Hovshaga gavs 

framtida utbyggnad av området. Här handlade det om planering 
som kan förväntas påverka ett stort antal människor. Förutom att 
de redan boende berörs så kommer ju även de framtida påverkas. I 
Bo100 planerade de blivande boende sin egen lägenhet vilket na
turligtvis påverkade granlägenheterna och den gemensamma upp

beslut och på så sätt även beröra andra i staden. Arkitekten stod 
dock för den slutgiltiga utformningen av fasaden. Samtidigt fanns 
möjligheten att planera den egna bostaden, något som kom att få 
stor betydelse för just den personen. Självbyggeriet i Segersäng 
innebär istället att de blivande boende får möjlighet att själva fy
siskt påverka utformningen av det egna huset. Hur begränsas i och 

bygga något som är alldeles eget.

6.1. Hovshaga 
Hovshaga är en stadsdel i norra Växjö avskild från centrum av 

byggd mark (Växjö kommun 2007, sid. 4). Genom området går 
Kungsgårdsvägen som effektivt delar av stadsdelen i en västlig 
och en östlig del. Väster om vägen, som har karaktär av genom
fartsled, ligger Hovshaga centrum och den mesta av bebyggelsen. 

frisersalong och en vårdcentral. Serviceunderlaget anses av Växjö 
kommun (2007, sid. 4) och de boende inte var tillräckligt för stads

är där till stora delar outnyttjad.   
6.1.1. Utveckling av området
Hovshagas läge i staden anses som attraktivt för boende med re
lativ närhet till både stadskärnan och naturen. Men stadsdelens 
östra del är, enligt Växjö kommun (2007, sid. 4), i behov av ett 
helhetsgrepp. En utbyggnad där skulle även kunna medföra ett ökat 
kundunderlag för områdets servicefunktioner. Samtidigt planerades 
en utbyggnad av det angränsande området Östra Lugnet med 700 

 aga
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Den obebyggda östra delen av Hovs- 
haga, sedd från från västra sidan av 
Kungsängsvägen vid centrum.

Hovshaga, som det ser ut idag, domin-
erat av enfamiljshus, med centrum 
i gult och Kungsgårdsvägen i nord-
sydlig sträckning öster därom.
Bild: Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

avdelningen i uppdrag att göra ett planprogram över Hovshaga och 
arbetet påbörjades våren 2005.

Kommunens planerare var medvetna om att det är känsligt att pla

många människor, med i mångt och mycket invanda livsmönster, 
som berörs av eventuella förändringar. För att människorna inte 
skulle känna sig hotade av den framtida utveckling användes en 

Erland Ullstad som också var stadsarkitekt i staden där brukar
medverkan var ett nytt planeringssätt. Plantekniker och projektets 
sekreterare var Ulla Gunnarsson. Båda har nu lämnat dessa poster 
och Växjö kommun4.

Sådana var förutsättningarna när Växjö kommun (2007, sid. 4) 
bjöd in de boende i Hovshaga till ett offentligt möte om stadsde
lens framtid. Ett hundratal personer kom och delades upp i grup
per om tio till tolv personer. De erbjöds en stor karta över området 
och pennor för att sedan kunna skissa förslag till förbättringar i 
stadsdelen. Kommunen hade vid detta tillfälle inte påbörjat någon 
mer planering av området än den bebyggelse som redan fanns där. 
Därför ställdes invånarna inför en för dem ovan och kanske svår 
situation. De enda planeringsförutsättningar som gavs var de som 
redan fanns på platsen genom tidigare bebyggelse och de geogra

Ur denna större grupp om ungefär hundra personer valdes av mö
tesdeltagarna 20 personer att ingå i en referensgrupp. De mötte 
senare representanter för kommunen vid ytterliggare två tillfällen. 
Vid det första mötet hade planerarna i kommunen förberett förslag 
utifrån de idéer som uppkommit under det offentliga mötet. Refe
rensgruppen kom sedan, efter livliga diskussioner, fram till vilka 
ändringar de ville göra av förslaget. Det omarbetades sedan av 
kommunens planerare och ett andra möte hölls där båda parter ena
des om ett slutgiltigt förslag bland annat innehållandes cirka 400 
nya bostäder (Växjö kommun 2005, sid. 4). 

Avslutningsvis hölls ytterliggare ett offentligt möte där referens
gruppens och kommunens gemensamma arbete presenterades. Det
ta sista offentliga möte lockade cirka 120 personer där de närva

4 Ulla Gunnarsson, före detta plantekniker i Växjö kommun, intervju den 
10 mars 2011
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Förslag på ny bostadsbebyggelse i 
gult medan plats för centrum och tre  
platser för verksamheter visas i rött.
Bild: Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

rande återigen, efter en presentation av vad som hittills gjorts, 

möjlighet att diskutera förslaget. Mycket ansågs som bra men 

Kungsgårdsvägen som alltså delar av Hovshaga i den utbygg
da västra delen och den mer oplanerade östra är stadsdelens 
kontakt med centrala Växjö. Men att det är en gata med karak

förbindelse in till stadskärnan dels en barriär obehaglig att vis
tas på för gående och cyklister. Den slutliga kompromissen i 

Kommunens planerare såg den mer obebyggda delen öster 
om vägen som möjlig att utveckla tillsammans med stadsdels
centrumet. De boende höll med om att bebyggelse där skulle 
kunna ge Hovshaga centrum en bättre struktur och ett större 
kundunderlag men de var också rädda om friytan närmast den 

avvägning mellan den nya bebyggelsen och grönytorna samt 

byggelsen (Växjö kommun 2005, sid. 6).

Det slutgiltiga planprogrammet stod färdigt i september 
2007 och förespråkar ungefär 400 nya bostäder främst öster 
om Kungsgårdsvägen men i nära anslutning till centrum. I 
centrum skulle kundunderlaget på lång sikt stärkas med mer 
bostäder och arbetsplatser. Det görs också inom Hovshaga, 

Kungsgårdsvägens karaktär av landsväg skulle också ändras 

Idag har inget av den utveckling som programmet över Hov
shaga slutligen förespråkade utförts men planering pågår5. 
Ingen detaljplan med planprogrammet som grund är ännu an
tagen. I centrum har ett hus uppförts men dess planering på
börjades innan programmet färdigställts medan en detaljplan 

5 Pehr Ånelius, planingenjör i Växjö kommun, telefonsamtal den 28 
februari 2011 



40

Platsen för den överklagade detalj-
planen strax söder om Hovshaga 
centrum.
Bild: Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

gelse med två till sex våningar och med möjlighet att innehålla bo
städer, kontor och andra centrumverksamheter. Byggnaderna skulle 
vara högst ut mot Kungsängsvägen och sedan trappas ned mot in
tilliggande lägre enfamiljshus (Växjö kommun 2010). En del av de 
boende har uttryckt ett missnöje över byggnadernas höjd. De me
nade att småstadskaraktären borde värnas och att för höga hus både 
skulle skada Hovshagas identitet och förfula (Ferm 2010).
6.1.2. Brukarmedverkan i Hovshaga
Ryssby i Ljungby kommun fungerade som förebild, då en av 
tjänstemännen i Växjö kommun, också var boende där. Hon blev 
projektets sekreterare. Som boende i Ryssby hade hon varit med 
och påverkat planeringen där som brukare och hade därför en unik 
inblick i situationen. Hon6 förklarade att i Ryssby fanns enstaka 
brukare med en inställning i stil med att kommunen minsann be
stämde allt över invånarnas huvuden, så nu var det dags att sätta 
tjänstemännen på plats. Detta tyckte hon var en något konstig in
ställning samtidigt som den inte var särskilt konstruktiv. Hon var ju 
trots allt både tjänsteman, om än i en annan kommun, och brukare. 
Samtidigt menar hon att denna inställning så småningom försvann 
ju längre planeringen led och ju bättre brukarna och tjänstemän
nen lärde känna varandra. Den ömsesidiga dialogen var positiv för 
båda parter då den gav den andra sidan ett ansikte. Särskilt för den 
del av brukarna som tidigare inte engagerat sig i planeringsfrågor 

ten i kommunhuset blev i och med brukarplaneringen lite kortare. 
Det fanns en förhoppning om att detta även skulle ske i Hovshaga.

De mindre grupperna om tio till tolv personer vid de offentliga 
mötena var avsedda att locka fram så mycket åsikter som möjligt 
av deltagarna. Kanske blev det ändå den mest talföre som slutligen 
presenterade vad gruppen kom fram till, men kommunens förhopp
ning var att så många som möjligt skulle komma till tals. Trots det 
skapades en referensgrupp bland mötesdeltagarna som skulle jobba 
vidare med en djupare planering av området7. Den kom att bestå 
av de ungefär 20 personer som anmälde sig som intresserade8. Det 
mindre antalet kom också att underlätta vidare diskussioner.  

6 Ulla Gunnarsson, före detta plantekniker i Växjö kommun, intervju den 
10 mars 2011
7 Ibid.
8 Boende i Hovshaga, referensgruppsdeltagare i planprogramsprocessen, 
intervju den 26 april 2011 
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Tjänstemännen uppfattade de boendes idéer olika. En tyckte att 
brukarna mest påpekade problem utan att själva komma med kon
kreta idéer på hur de skulle lösas medan en annan tyckte att där 
visst fanns idéer9. I båda fallen kan tjänstemännen dra nytta av 

som bor i en stadsdel på detta vis är med och planerar sågs som po
sitivt av kommunens planerare. De boende vet själva var de väljer 

barn leker och så vidare. 

De engagerade brukarna i Hovshaga blev snart införstådda i att 
brukarmedverkan var ett annorlunda sätt att planera. Det gav ett 
engagemang främst i referensgruppen runt just planeringsfrågor 
som inte varit lika tydliga före projektets start. Det skapade med 
andra ord en medvetenhet hos de boende om omgivningen och att 
de kan vara med och påverka den10. De boendes utveckling under 
projektets gång i Hovshaga liknar därmed de i Ryssby.
6.1.3. Boende i Hovshaga

1979. Brukarplanering var ett för henne helt okänt begrepp, både 
före och under planeringsprocessen med planprogrammet, trots 
engagemang i referensgruppen. Att de engagerats med brukarmed

11 reda på först genom min intervju. Försöket att i 
Hovshaga få med vanligt folk i planeringen uppskattades och där

staden växer ses också som positivt.  

Deltagarna i referensgruppen träffades inte utöver de av kommu
nen anordnade träffarna. Överhuvudtaget blev gruppen löst sam
mansatt och intresset upplevdes som ganska svalt. När en prome
nad anordnades av kommunen där de boende från referensgruppen 
och planerarna tillsammans skulle titta på Hovshaga dök endast ett 
par deltagare upp12. Det långsamma tempot i planeringen och att 
frågorna upplevdes som för generella kan ha spelat in. 

9 Ulla Gunnarsson, före detta plantekniker i Växjö kommun, intervju den 
10 mars 2011 och Pehr Ånelius, planingenjör i Växjö kommun, telefon
samtal den 28 februari 2011
10 Ulla Gunnarsson, före detta plantekniker i Växjö kommun, intervju 
den 10 mars 2011
11 Boende i Hovshaga, referensgruppsdeltagare i planprogramsproces
sen, intervju den 26 april 2011
12 Ibid. 
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Malmö med Bo100 markerat i gult. 
Bild: Copyright 2001 Lantmäteriet

kom ett förslag, från boende i en del av Hovshaga, att leda om 

lades naturligtvis inte av de boende som skulle beröras av den nya 
vägen13. Men på så sätt gavs också möjlighet att öka förståelsen 
om komplexiteten i planeringen eller att det som är bra för mig inte 
nödvändigtvis är bra för andra.

Att inget av det planerade ännu har byggts upplevs som tråkigt av 
den boende14

men ändå återkom just kommentaren ”kommunen tar tid

inte förekommit någon typ av uppföljning ger en känsla av att pro
jektet runnit ut i sanden. Jag anar här en upplevd kommunal trög
het hos den boende. I detta fall har det gått ungefär sex år sedan de 
boende först engagerade sig och inget har ännu hänt. Det är klart 
att risken ökar för att grunden till idéerna förloras ju längre tiden 

kommunen byts ut samtidigt som åsikter kan förändras.

6.2. Bo100

Det är ett hus med en mycket ovanlig yta såväl som innehåll. Där 

lägenhet som liknar en annan. Huset ägs av Malmö Kommunala 
Bostadsbolag AB (MKB) men hyrs och förvaltas av de boende som 
kooperativ hyresrätt (se avsnittet Upplåtelseformer).
6.2.1. Utveckling av området

Bo100. Men detta projekt med traditionell brukarplanering 

en bostadsmässa i Malmö, där nya idéer skulle behandlas. Här 
upplevdes en reaktion mot det standardiserade byggandet som 
präglat de två tidigare årtiondena. De outhyrda lägenheterna i 
de storskaliga bostadsområdena ägda av MKB upplevdes som 
ett problem. Därför var MKB nu öppna för nya mer individuella 

13 Boende i Hovshaga, referensgruppsdeltagare i planprogramsproces
sen, intervju den 26 april 2011
14 Ibid.
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Under samma tid var arkitekten Ivo Waldhör15 verksam i ett av 
dessa storskaliga bostadsområden. I Rosengård försökte han ge
nom dialog med de boende förbättra boendeförhållandena. Han 

tillsammans med en annan ung student, Ottokar Uhl. Senare åter
förenades de under ett arkitekturseminarium i Hamburg. Här bekla
gar sig Waldhör över arkitektyrkets utveckling. Han upplever ar
betet som att städa golvet efter andra som inte gjort det ordentligt. 

egenskap av arkitekt endast möjlighet att försöka rätta till de värsta 
bristerna. Det var det han arbetade med i Rosengård.

Ottokar Uhl var vid det här laget professor i Karlsruhe och hade 
liknande uppfattning som Waldhör16. De började samarbeta och 
1984 hade huset Wohnen mit Kinder (Boende med barn) färdig
ställts i Wien med Uhl som drivande arkitekt. Där var de blivande 
boende och särskilt barnen engagerade i designprocessen. Detta 
projekt kom att bli medveten förebild för Bo100 som alltså uppför
des några år senare i Malmö (Gromark 1993, sid. 48).    

Ivo Waldhör17, i egenskap av ordförande i Arkitekturföreningen 
i Södra Sverige, och Hyresgästföreningen Södra Skåne bjöd i 
samband med Bo86 in till ett seminarium kallat ”Bo100 – om 
byggande i samverkan” där han redogjorde för sina idéer. Bo100 
hänvisade till att något var hundra, eller det absolut bästa. Under 
seminariet diskuterades, som titeln delvis avslöjar, ett byggande 
med traditionell brukarplanering. Syftet var att utveckla kunskapen 
om planering som bedrivs tillsammans med de blivande brukarna. 
Där beslutades att vidare utveckling skulle undersökas genom att 
uppföra 100 centralt belägna bostäder i Malmö med denna typ av 

ringsprocessen samt stor möjlighet att vara med om att skapa utfö
randet. 

Projektet kom att kallas Bo100 och tilldelades efter samarbete mel
lan Malmö kommun och MKB en tomt centralt i staden. Den var 
för liten för att rymma det uppsatta målet om 100 bostäder men 
läget var så bra att det ändå valdes för projektet. Detta gladde 

15 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011
16 Ibid.
17 Ibid.
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Waldhör18 som visste att det skulle ha blivit i svåraste laget att ad
ministrera ett så stort projekt. MKB skulle bli byggherre och senare 
även sköta förvaltningen av byggnaden. En rad bidrag och statliga 
lån tilldelades även projektet.  

Våren 1987 involverades de blivande hyresgästerna utan att nå
gon tidigare planering påbörjats på platsen (Sager 1991, sid.9). 
De kom själva att utforma sina egna lägenheter vilket resulterade 
i 39 mycket individuella bostäder. Flera av lägenheterna har nivå
skillnader eller är uppförda i två plan och är mellan 42 m² och 140 
m² stora
som samlingslokal, kontor, bastu, gästrum, hobbyrum och trädgård 
(Brahme 2008. sid. 92).

Att så många som tio av de totalt 39 uppförda lägenheterna an
tingen innehöll nivåskillnader eller är utförda i två plan skvallrar 
om att det individuella och unika är viktigare än det funktionella. 
Nivåskillnader kan skapa rörelse eller variation i bostaden men är 
sällan särskilt praktiska. Byggnaden är utifrån även mycket sär
egen. Olika färger, storlekar och utformanden på fönsterkarmar och 
balkonger skapar en ovanlig fasad.
6.2.2. Traditionell brukarplanering i Bo100

ut till de 1000 första i kommunens bostadskö under våren 1987. I 
utskicket beskrevs hur de skulle få chansen att delta i planeringen 
och utformningen av sina framtida lägenheter. Ungefär 200 an
mälde sig som intresserade och av dem kom ungefär 60 för att 
delta i ett antal möten med information om projektet. Där blev de 
introducerade i projektet och ombads tänka över vad som var bra 
och dåligt med deras nuvarande boende över sommaren. Vid nästa 
möte kom 34 utvalda hyresgäster som senare utökades och slutli
gen gavs plats för 39 lägenheter i huset (Sager 1991, sid. 9).

Det fanns ingen tidsram för projektet eftersom ingen visste hur 

vara med och påverka än att det blev klart inom en viss tid. Med 
facit i hand hade Ivo Waldhör19 gärna förkortat planeringsproces
sen betydligt. Han föreslår en tre veckor lång konferens med sex 
timmars arbete per dag för att kunna förkorta processen. 

18 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011
19 Ibid.

Bo100 huset på Monbijougatan i 
Malmö med sin brokiga fasad.
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tade in. Det innebar att de utvalda hyresgästerna var engagerade i 

var ambitionen att på ett så omfattande sätt som möjligt engagera 
brukarna i planeringen, vilket tog just tid. Det gjorde att brukarna 
investerat både mycket tid och energi i projektet långt innan de 
kunde se något resultat av sina ansträngningar. Osäkerheten kring 
vad engagemanget slutligen skulle leda till gjorde att intresset bör
jade svalna. Vissa av de ursprungliga deltagarna i projektet valde 
under våren 1988 att hoppa av just på grund av denna osäkerhet. 
Det gjorde att Ivo Waldhör20

lägenheterna utan att han själv planerat den. Han blev på så sätt 
förutom husets arkitekt senare även brukare av det.  

Under planeringsprocessen fungerade en före detta cykelaffär vid 
platsen som lokal för möten och liknande. De olika hyresgästerna 
träffade oftast Ivo Waldhör vid två tillfällen per vecka men förvän
tades även jobba själv med planeringen av sin lägenhet däremellan. 
Waldhör menar att alla hyresgäster har rätt att påverka planeringen, 
även barnen. Kanske har han där påverkats av Ottokar Uhl. 

Det upplevs positivt att lägenheterna gavs en personlig prägel. Där 

möjliggöra ett fortsatt boende i huset vid förändrade familjeför
hållanden. I och med att huset förvaltas som kooperativ hyresrätt 

aldrig haft några problem att få bostäderna uthyrda. Det kan bero 
på att de som bodde där från början, efter så mycket satsad tid och 

in. Men samtidigt är bostadsmarknaden idag i Malmö sådan att en 
hyresrätt i den centrala staden med lätthet hyrs ut oavsett utform
ning. 
6.2.3. Ekonomi
De blivande boende rekommenderades till att börja med att inte 
tänka sig några ekonomiska hinder för det de ville åstadkomma. 
Ivo Waldhör21 ville att de skulle tänka fritt och inte hämmas av sin 
inlärda bild av boendet. I ett tidigt skede var allt möjligt. Samtidigt 

20 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2001
21 Ibid.

Vid ingången till Bo100 sitter denna 
skrift som påminner att huset tillkom-
mit på ett annorlunda sätt.
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var Waldhör på det klara med att han inte kunde säga ja till allt. 
Det vållade senare visst missnöje hos hyresgästerna när de insåg 
att de inte kunde få allt de önskade. Till exempel efterfrågade alla 
de blivande boende lägenheter högst upp i huset, vilket naturligtvis 
inte var praktiskt möjligt. Just detta fria förhållningssätt, som sena
re stramades åt ju närmre slutresultatet projektet kom, möjliggjorde 
individuella lägenheter inom ramen för ett hus. Men det tog lång 
tid vilket var tröttande för de blivande boende. 

standard. Den innehöll till viss del höge standard än normalt inom 
MKB. Men eftersom de boende själva skulle välja inredning 
uppstod emellanåt förvirring kring vad som skulle ingå i stan
darden. Att MKB själva hade svårt att reda ut vad deras vanliga 

boende ibland själva skjuta till pengar genom högre hyror eller en 
engångskostnad för att få det de önskade medan det ibland ingick i 

standarden upplevde de boende detta som ett försvårande moment 
av planeringen. Alla lägenheter kom att ha någon form av individu

Ekonomin i själva projektet har också kritiserats. Den långa tid 
som projektet tog måste ha kostat mycket pengar menar kritikerna. 
Ivo Waldhör22 menar att han ville ha en total transparens i ekono
min. Ett företag anlitades också för detta ändamål men tackade 
nej, enligt Waldhör, eftersom de inte ville visa att detta inte alls var 
mycket dyrare än konventionellt byggande. Det fanns i bakgrunden 
starka byggföretag som inte förespråkade nya sätt att bygga på. 
Trots det menar Waldhör att Bo100 varit ekonomiskt framgångsrikt 
på lång sikt eftersom där aldrig funnits några tomma lägenheter. 

Den slutgiltiga kostnaden för projektet blev cirka 65 miljoner kro
nor eller 15 000 kr per kvadratmeter (Sager 1991, sid. 32). Det kan 

stadshus med beslut om statligt stöd under 1991 på knappt 12 000 
kr per kvadratmeter (Statistiska Centralbyrån 2004, sid. 107). Hela 
byggkostnaden kom emellertid inte att tas ut på hyran tack vare 
statliga lån genom Boverket och bidrag från Byggforskningsrådet 
(Sager 1991, sid. 33). 

22 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011

Den trekantiga balkongen var inte 
standard under Bo100 husets upp- 
förande utan en följd av brukarens 
egna déer. 
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6.2.4. Brukaren i Bo100
Jag intervjuade mannen23 i en av brukarfamiljerna i projektet 
Bo100. Han jobbade på Hyresgästföreningen som tillsammans med 

familjen kontakt med planeringsformen. De bodde tidigare i en 
hyresrätt och var inte i akut behov av en ny bostad, vilket gjorde 
att de hade tid att låta planeringsprocessen ha sin gång. Däremot 
upplevde de hur andra var tvungna att hoppa av projektet eftersom 

fanns det de som valde ett annat boende. Det gjorde att en lägenhet 
som planerats av en familj kom att bebos av en annan.

Osäkerheten i ekonomin kan också ha varit en orsak till att hoppa 
av projektet. Ekonomin borde ha varit med hela vägen under 
planeringsprocessen. Det fanns nämligen ingen tydlig koppling 
mellan de val som gjordes och den framtida kostnaden. Detta ska
pade en viss otrygghet i projektet. Familjen24 valde trots det till 
bland annat trägolv i alla rum förutom hall och kök samt särskilda 
innerdörrar. De har sedan betalat för dem genom en högre hyra. 

kommer föreningen bli tvungen att köpa tillbaka dem. 

Att alla de blivande boende planerade sin egen drömlägenhet kom 
att sätta höga krav dels på arkitekterna, dels på brukarna själva. 
Mannen25 berättade hur deras lägenhet kom att ligga på botten
våningen eftersom alla andra helst ville bo högst upp. Där kunde 
de, som de önskade, få högre takhöjd i vardagsrummet genom att 
golvet sänktes. Ett annat exempel är den balkong som grannen 
ovanför ville ha över deras sovrumsfönster. Det slutade med en 

kompromisserna till och med bättre än ursprungsidén, som med det 
sänkta golvet, medan de ibland blev sämre, som med uterummet.  
  
De26

Bo100 skapar en extra trygghet jämfört med boendet i hyresrätten. 
Det har till exempel hänt att de låst sig ute och fått hjälp av gran
narna. Då är det bra att känna till deras telefonnummer. Nyligen 

23 Boende i Bo100, brukare under planeringsprocessen,  intervju 28 
april 2011
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.

Bo100 med ett, mer ovanligt än prak-
tiskt, stort runt fönster att sitta i.
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på kvällen, av den, i föreningen, ansvarige för vitvaror. Att det i 

det kontakten mellan grannar. Främst tillskriver han grannsämjan 
förvaltningsformen kooperativ hyresrätt (se avsnittet: Upplåtel
seformer) men den traditionella brukarplaneringen har också haft 
betydelse. 
6.2.5. Motstånd mot projektet
Ivo Waldhör27 upplevde många gånger att andra arkitekter och 
branschen som helhet var misstänksamt inställd till projektet. Han 
menar att det kan ha berott på att det redan svåra arkitektyrket görs 
ännu svårare genom att de blivande boende är med och bestämmer 
utformningen av husen. Byggbranschen såg inte heller positivt på 
detta individuella boende då deras prefabricerade material med för
utbestämda mått inte längre satte standarden. Det fanns också 
de som anklagade projektet för att ha ett politiskt syfte och att 
Waldhör försökte bygga ett monument över sig själv. Huset är idag 
intimt förknippat med honom men det är också ett populärt boende.   

6.3. Segersäng
Segersäng är ett litet nyutbyggt samhälle mellan Stockholm och 
Nynäshamn. Där har länge funnits en gammal pendeltågsstation 
dit stockholmare kunde åka för att besöka sina sommarstugor på 
landet.
6.3.1. Utveckling av området
Utvecklingen av bebyggelsen i Segersäng bottnar sig i en ”Idé-
tävling för framtidens landsbygd” utlyst av Nynäshamns kommun 
och Stockholms stad 1993. Två tävlingsområden i Nynäshamns 
kommun valdes för att på lämpligt sätt möjliggöra ny modern be
byggelse i en äldre kulturbygd. Tävlingen vanns av Södergruppen     
arkitektkontor tillsammans med Blomqvist Landskapsarkitekter 
och Ekologigruppen med förslaget ”Kultureko”. Det var nya hus 
som anspelade på en mer historisk lantlig bebyggelse (Sjöström 

De två föreslagna platserna saknade dock goda kommunikationer 
både med Nynäshamn och Stockholm. Därför kom förslaget istäl
let att förverkligas i Segersäng där en äldre men nedläggningshotad 
pendeltågsstation, som försörjde äldre sommarstugebebyggelse, 

27 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011

Segersäng, markerat med gult, strax 
norr om Ösmo i Nynäshamns kom-
mun.
Bild: Copyright 2001 Lantmäteriet
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redan fanns (Sjöström 2008, sid. 5). När så renoveringen av Ny
näsbanan stod klar 2009 kvarstod Segersäng som en av stationerna 

hamnsvägens ombyggnad till motorväg färdigställt. Segersäng har 

att inte vara bilberoende trots att det ligger på landet. 

Att förverkliga förslaget ”Kultureko” påbörjades 2003 i Småa AB:s 
regi. Bebyggelsen har tillkommit stegvis i fem olika etapper av vil

150 färdiga enfamiljshus men fullt utbyggt kommer området att 
innehålla över 200 bostäder (Småa AB u.å.). Av dessa är ungefär 

28.

och befolkningen vid en färdig utbyggnad förväntas inte överstiga 
800 personer. Det ger knappast underlag ens till en liten närbutik. 

på platsen. En tomt har också reserverats för ett lågstadium (Sjö
ström 2008, sid. 31). Trots detta kommer de vuxna främst att ar
beta, göra sina inköp och utöva fritidsaktiviteter på andra platser.

har ändå möjlighet att bli något annat än ett klassiskt bostads
område med bilen som främsta fortskaffningsmedel. Vid resa till 
Stockholm är nämligen pendeltåget utan tvekan snabbaste och 
bekvämaste ressättet. Att slippa köer och parkeringsproblem är 
tidsbesparande i en så stor stad som Stockholm. Särskilt när det 
handlar om arbetsresor i rusningstid blir pendeltåget att räkna med 
som konkurrent till bilen för de boende i Segersäng. Därför är 
bebyggelsen här ett tydligt exempel på dagens trender inom stads
byggnad. Här känns boendet både individuellt och hållbart.

Byggnaderna i Segersäng är uppförda i faluröd allmogestil ofta 
med gärdesgårdar och placerade som för att skapa känslan av en 

larna saknas här så har arkitekterna verkligen skapat något som kan 
liknas vid en bullerbykänsla.

28 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011   

Bebyggelsen i en av Segersängs fär-
digbyggda etapper.

Segersängs nyrenoverade pendel-
tågsstation.
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Dagens byggande har allt mer kommit att handla om individens 
behov av att i sitt boende utrycka vem han eller hon är. Här kan 
människor förverkliga sig själva med ett individuellt boende omgi
ven av jämlikar. Naturen är nära och erbjuder vackra utblickar men 

Segersäng köps den livsstilen utan att för dens skull vara ett uttalat 
livsstilsboende.
6.3.2. Småa AB i Segersäng
Småa AB29 är idag det enda företag i Sverige som regelbundet till
handahåller sina kunder ett organiserat självbyggeri. Av företagets 

son som ansvarar för självbyggarna. I ett så stort projekt som Se

rande på platsen medan självbyggaransvarig även varit inblandad 
i andra utbyggnadsprojekt under arbetets gång. Den huvudsakliga 
arbetsuppgiften för den självbyggaransvarige är att se till att tidpla
nen håller för självbyggaren så att byggnadsarbetarna kan påbörja 
sina arbetsmoment i tid. Men han kontrollerar också att självbyg
garens byggnadsarbeten håller god standard samt kommer med 
allmänna råd och fungerar som stöd under processen.

Innan ett nytt projekt startar bjuds självbyggarna in av Småa AB30 
till ett separat möte där den självbyggaransvarige går igenom vad 
som förväntas av dem. Här redogörs också för de termer som 
självbyggarna kan komma att ha nytta av under arbetets gång. 
Det viktigaste som den ansvarige försöker förmedla är annars att 
självbyggeri är mycket hårt arbete men under en begränsad tid. 
Redan i detta skede förespråkar han också att val av färg, tapet och 

En dag som spenderas till att söka efter rätt kakel kan i slutändan 
påverka hela tidplanen. Inom Småa AB:s projekt tar både ett själv
byggeribyggt och traditionellt uppfört hus ungefär 20 veckor att 
uppföra. Men självbyggarhusen brukar ändå läggas sist i utbygg
nadsetapperna för att ge dem lite mera tid. 

Självbyggeriet är idag inom Småa AB31 begränsat till att röra 

29 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011   
30 Ibid. Ibid.
31 Ibid.

Situationsplan över Segersäng.
Bild: Småa AB
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främst inredningsdetaljer i bostaden. Som kan utläsas av tidplans
exemplet nedan genomför självbyggaren till exempel arbeten med 
dubbling (uppsättning av gips på innerväggar), innertak, målning 
och spackling. Men de monterar även kök och sätter upp altan 
utomhus. Byggnadsarbetarna är beroende av att vissa moment är 
färdiga för att de ska kunna påbörja sina arbeten. Samtidigt är na
turligtvis också självbyggaren beroende av att byggnadsarbetarna 
blir färdiga inom tidplanen. Tidplanen är satt för att två vuxna, utan 
tidigare byggnadserfarenhet, ska hinna med de olika momenten om 
de satsar i stort sätt all ledig tid på projektet. 

nen. Minsta avbrott gör ju att schemat spricker. Och det faktum att 
många av självbyggarna har barn gör att två vuxna inte alltid kan 
fokusera all energi på bygget. Samtidigt har oftast åtminstone en i 
de familjer som ger sig in på självbyggeri i Småa AB:s regi oftast 
någon tidigare egen erfarenhet av att bygga. Det förekommer också 
att de olika självbyggarna inom ett utbyggnadsområde hjälper var
andra med vissa mer krävande moment och utbyter erfarenheter 

ner förekommer.

Tidplan för självbyg-
geri i Småa AB.
Bild: Småa AB
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Fasad, tvåplanshuset i Segersäng.
Bild: Småa AB

Planlösning, tvåplanshuset i 
Segersäng.
Bild: Småa AB

6.3.3. Ekonomi
I Segersäng är alla hus med självbyggeri mellan 130 000 och 
250 000 kronor billigare än de uppförda helt av byggnadsarbetare. 
Priset skiljer eftersom de större husen kräver mer arbete och därför 
har en större del självbyggeri men också ett dyrare utgångspris. Till 
det kan även en 50 000 kronors boka tidigt rabatt tillkomma för 
dem som står i Småa AB:s bostadskö. Den gäller alla kömedlem
mar vare sig de är självbyggare eller inte. Priset utan rabatt och 
självbyggeri på ett 158m² stort tvåplanshus, på de osålda husen i 
den etapp som är under uppförande i Segersäng, är för närvarande 
mellan 3 800 000 och 3 950 000 kronor beroende av tomtens pla
cering och storlek. Tomterna är mellan 1140 och 1730m² stora. 
Tvåplanshusen är för självbyggare 170 000 kronor billigare oavsett 
ursprungspris och tomtstorlek (Småa AB u.å.). 

I kontraktet som skrivs mellan självbyggaren och Småa AB32 ingår 
att företaget förbehåller sig rätten att, vid behov, gå in och ta över 
byggnationen av huset. Skulle inte självbyggaren klara att färdig
ställa huset inom rimlig tid kan byggnationen genomföras på tradi
tionellt sätt mot betalning. Samtidigt vill naturligtvis Småa AB att 
självbyggaren utför arbetet själv och är medvetna om tidspressen 

även en försäkring som skyddar mot eventuella olycksfall eller 
sjukdomar som omöjliggör att arbetet utförs av självbyggaren.

Vid självbyggeri använder sig Småa AB33 av till exempel samma 

köket men de är alla samma både för självbyggaren som för andra 

Det innebär att en summa pengar ges tillbaka till självbyggaren 
från Småa AB så att de själva kan inhandla färg och kakel. Här ges 
alltså möjlighet att välja fritt, dyrt eller billigt, det bestämmer själv
byggaren själv. För ett tvåvåningshus i Segersäng är kontantlyftet 
knappt 40 000 kronor.

Det som engagerar självbyggaren mest i Småa AB:s34 projekt är 
kök och toalett. Där görs också mer kostsamma investeringarna i 

32 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011    
33 Ibid.  
34 Ibid.
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form av vitvaror, bänkskivor och kakel. Här kan därför en indivi
duell och mer exklusiv prägel sättas på huset. Självbyggaren kan 
trots detta alltså endast välja färgen och kaklet helt själv. Men det 
arbetsmoment som tar längst tid är inte det som engagerar mest 

ska det torka. Här ges även möjlighet att till exempel måla innerta

speciallösningar i huset, som en inbyggd hylla för böcker eller ett 

De som beslutar sig för att uppföra ett hus med självbyggeri gör 
det antingen för det billigare priset eller för att kunna påverka utfö
randet eller bästa fall både och. Vanligast är att det billigare priset 
lockar. Att sedan kunna påverka själv kommer på köpet. Att spara 
170 000 kronor genom hårt arbete under 20 veckor är trots allt 

tid. 

En del av dem som slutligen blir självbyggare kommer i kontakt 
med byggnadsformen först när de går på visning av Småa AB:s35 
hus. Långt ifrån alla Småa AB:s kunder känner till att där tillhanda
hålls organiserat självbyggeri. De är alltså i första hand intressera
de av ett hus och i andra hand av självbyggeri. Men här spelar inte 
bara intresset in utan även kunskapen om byggnadsformens exis
tens. Det är svårt att vara intresserad av något som man inte känner 
till. Annars kommer många i kontakt med självbyggeriet genom till 
exempel vänner, bekanta och familj.  
6.3.4. Självbyggaren i Segersäng
Jag intervjuade mannen36 i en familj som ställde sig i Småa AB:s 

till ett hus, gärna i Segersäng. De kände till området genom några 

jobbat inom byggbranschen i 20 år, hade tidigare stått i kön men 
gick ur på grund av förändrade familjeförhållanden. Självbyggeri 
var därför sedan tidigare känt för familjen. 

De hittade i den sista etappen en tomt som passade familjens37 
önskemål och som kunde byggas inom ramen för Småa AB:s själv

35 Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011       
36 Självbyggare i Segersäng, intervju den 19 april 2011
37 Ibid.

Bebyggelsen i Segersäng i prunkande 
sommargrönska.
Bild: Boje Hultman
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byggeri. Den främsta anledningen till valet av att själva bygga var 
ekonomiska. Men även möjligheten att påverka upplevdes som po
sitiv. De har också valt att själva tillföra huset små personliga de
taljer som det hantverksbyggda saknade. Till exempel en inbyggd 
liten nisch i badrummet och särskilda så kallade vattenfallskranar 
i handfaten. När det gäller kranarna upplevde de en viss tröghet 
hos Småa AB som egentligen inte tillhandahöll sådana kranar vare 

kranar som önskades. Ett annat problem som uppstod för familjen 
var när material till självbyggeriet skadats. Det tog då väldigt lång 
tid för Småa AB att ordna med nytt material vilket försenade hela 
arbetet.

Mannen i familjen38 byggde mest men frun var även inblandad i 
bygget. I de moment där det underlättar att vara två, som att sätta 
upp innertak, hjälptes de åt. De hade även en hel del hjälp från en 
av mannens vänner. Men familjen delade även erfarenheter med de 
två andra självbyggarfamiljerna inom etappen, utan att de för den 
skull handgripligen hjälpte varandra. 

Det svåraste momentet som självbyggarfamiljen39 konfronterades 
med var uppsättningen av innertak just eftersom det nästan kräver 
två personer. Tidplanen sågs inte som något problem. Men mannen 
insåg att hans förkunskaper från byggbranschen underlättade i det

in i en tidigare etapp och som fortfarande efter två år har ofärdiga 
detaljer i huset. Han vill därför rekommendera alla som satsar på 
självbyggeri att försöka skaffa sig någon form av grundkunskap i 
byggnation. Annars är det utan tvekan svårare att hinna inom tid
planen.

38 Självbyggare i Segersäng, intervju den 19 april 2011
39 Ibid.

Ett färdiginrett tvåplanshus och 
självbyggarens ofärdiga dito. 
Självbyggaren är här färdig med dub-
blingen och uppsättning av takpanel 
men ännu kvarstår som synes många 
moment.
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Här kommer jag att, främst utifrån mina fallstudier, behandla mina 
frågeställningar mer i detalj. Till viss del kommer jag även att han
tera mer generella aspekter som inte berör fallstudierna och då i 
första hand när det gäller självbyggeri. Det beror på att Småa AB:s 
självbyggeri innefattar en så pass liten del av uppförandet av ett 

ur ett vidare perspektiv. 

Följande rubriker behandlar både brukarplanering och självbyg
geri. Vissa rubriker berör endast en av byggnadsformerna medan 
andra hanterar båda två.

7.1. Olikheter i engagemang
7.1.1. Brukarplanering
Att brukarmedverkan inte engagerar lika mycket som traditionell 
brukarplanering är förståligt. I traditionell brukarplanering är frå
gorna ofta mer konkreta och berör brukaren direkt både ekono
miskt och socialt. Frågor som planlösning och materialval kommer 
att med all säkerhet få betydelse för den blivande boende i fram
tiden. Planering med brukarmedverkan kan i sämsta fall istället 

alltid en risk att brukaren sällan använder vägen eller grönområdet 
som diskuteras. Men det kan också förekomma tankar om att det 
är bra som det är. Rädslan för Baumans främling (se avnittet Teo-
retiska utgångspunkter: Främlingen och familjen) eller möjligen 
det främmande gör sig påmind. I detta sammanhang är det också 
viktigt att språket som används gör det möjligt för alla delatagare 
att förstå och följa med.

De frågor som diskuteras i ett planprogram i likhet med det i Hovs
haga upplevs ofta som mer generella. Alla kan vara överens om att 
centrum behöver stärkas med mer service och bättre tillgänglighet. 
Men när detta sedan ska realiseras i en detaljplan är det inte säkert 
att alla tycker lika. När de nya husen ges bestämmelser i detaljpla
nen blir nämligen planeringen istället väldigt konkret. Och när ett 
av de nya husen kommer att placeras nära min fastighet engagerar 
frågan långt mycket mer än vad ett starkare centrum gjorde. Det 
var också det som gjorde att detaljplanen, Banvallen 2 i Hovshaga, 
ogillades och överklagades. Länken mellan brukarmedverkandet i 
planprogrammet och detaljplanen var bruten. Naturligtvis kan även 
tiden ha spelat roll då brukarmedverkandet är några år gammalt 
samtidigt som de drivande planerarna i kommunen bytt jobb.

7. Brukarplanering och självbyggeri – boendeformernas möjligheter
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För att de boende ska bli engagerade är det viktigt att frågorna som 
behandlas inte är för övergripande. De frågor som engagerade mest 

att tycka något om. Det berör också eftersom så många använder 
vägen. Den som engagerar sig mest är antagligen den som berörs 
direkt, alltså bor i anslutning till vägen. Parkeringsfrågor är ett 
exempel på en sådan fråga som ofta engagerar och är mycket kon

är något som jag upplever varje gång jag ska parkera.

7.2. Tidspress
7.2.1. Självbyggeri
Många av dagens människor lider av tidspress. Vi ska arbeta, ta 
hand om barn, handla, träna och ovanpå det, även förverkliga oss 
själva. Det gör att tiden blir knapp. Ett självbyggeri är mycket tids
krävande och kan därför vid första anblick upplevas som näst intill 
ogenomförbart. Det organiserade självbyggeriet har också i sig 
självt alltid innehållit en viss tidspress för att arbetet ska gå framåt.

Lars Volny gjorde 1975 245 intervjuer med självbyggare i olika 
områden för att få en djupare kunskap i självbyggarnas erfaren
heter. Det som utan tvekan upplevdes som mest negativt var just 
tidspressen. Självbyggeriet var på den tiden mycket välorganiserat, 
vilket bland annat innebar att självbyggaren endast hade en viss tid 
på sig att färdigställa ett moment innan nästa skulle ta vid (Volny, 

tidspress bestämd av någon utifrån. Men vare sig någon annan eller 
inte sätter press på självbyggaren så kvarstår faktumet att en bygg
nation i sig själv orsakar tidspress. Ju längre tid byggprocessen tar 
desto mer pengar kostar den. Och det måste därför vara i självbyg
garens eget intresse att bli färdig även om, eller kanske just för att, 
arbetet är stressande. 

Organiserat självbyggeri i 
Göteborg – ett kunskapsunderlag” hur tidspressen i samhället över 
lag är ett problem för någon som vill ta sig an ett så omfattande 
projekt som att bygga ett bostadshus. Tiden i sig själv är för oss en 
bristvara och något som vi är väldigt rädda att förslösa. Samtidigt 
kan inte arbetet med att bygga det egna huset ses som förlorad tid. 
När tiden används till något som ger resultat är den inte förslösad. 
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Särskilt som bostaden har ett väldigt betydelsefullt användnings
område och ofta är den ensamt största ekonomiska affären en män
niskas liv. 
7.2.2. Brukarplanering
Inom både den traditionella brukarplaneringen i Bo100 och den 
brukarmedverkan som genomfördes i Hovshaga drog planeringen 
ut på tiden. I motsats till tidspressen i självbyggeriet, som stres
sar självbyggaren till att bli färdig inom en viss tidplan, så saknar 
de istället en tydlig tidsram. För båda projekten har det inneburit 
problem med sviktande intresse och viss irritation som följd. Vad 
tjänar brukarens nedlagda tid till då de inte kan se något resultat?  

I Bo100 var viljan att de blivande boende inte skulle känna sig 
hindrade i sitt skapande av vare sig tidspress eller ekonomi. Men 
i slutändan måste ändå projektet bli färdigt och betalas för att inte 
skapandet ska ha varit förgäves. Det här blev också Ivo Waldhör 
medveten om och förespråkar därför idag en konferens med en mer 
intensiv men kortare planering under tre veckor helt dedikerade till 
projektet. En mer utvecklad traditionell brukarplanering kan också 

som stressande så hjälper den till att se projektets slut. Att inte se 
eller förstå hur projektet ska kunna avslutas är i sig en stressfaktor.

För projektet med brukarmedverkan i Hovshaga är förutsättning
arna till vissa delar annorlunda. Naturligtvis kan en tydlig tidplan, 
över brukarnas medverkan, underlätta arbetet även här särskilt 
om den följs upp av kommunen. Samtidigt var planeringen där en 
grund till ett framtida planprogram som i sin tur ligger till grund 
för detaljplaner. Som planeringen ser ut idag tar framtagandet av 
en detaljplan från ungefär sex månader med enkelt planförfarande 
och mellan ett till två år med normalt. Det beror på att detaljplane
processen enligt lag måste innehålla ett visst antal moment. 

Först tar alltså planprogrammet tid sedan detaljplanen och slutligen 

tresse att bygga på platsen men det kan också vara kommunen som 
vill att området ska utvecklas. Eftersom de endast är vägledande 
för framtida detaljplaner, garanteras inte att några detaljplaner görs 
eller i förlängningen att något byggs. Det har gjort att Hovshagas 
brukarmedverkan ännu inte resulterat i någon byggnation. I plan
programmet över Hovshaga framgår också att det handlar om en 
långsiktig utbyggnad.    
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För att inte brukarna i brukarsamverkan ska tappa intresset är det 
viktigt att kommunen informerar om att detta är en långsiktig 
planering. Det borde därför vara en fortlöpande process som inte 
slutar när planprogrammet är färdigt. Det mer generella förhåll
ningssättet i planprogrammet gentemot det konkreta i detaljplanen 
gör att brukarna behöver förstå kopplingen däremellan. Det är svårt 
om de endast tillåts att vara med i den generella delen. I Hovshaga 
har inte heller någon uppföljning gjorts tillsammans med brukarna 
vilket skapat en känsla av att planeringen runnit ut i sanden. Kom

även efter att planprogrammet stod färdigt och sedan de drivande 
tjänstemännen slutat. Det verkar med andra ord inte ha funnits 
någon plan för hur det här planeringssättet skulle kunna utvecklas 
vidare i detta och i andra projekt.    

7.3. Byggfelsförsäkring och färdig-        
ställandeskydd
7.3.1. Självbyggeri
Lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. började gälla 1993 
och syftade då till att skydda boende mot ohälsa och kostnader 
på grund av byggfel. För att inte människor, under en längre tid, 
skulle tvingas bo i ett för hälsan skadligt bostadshus ville riksdagen 
klargöra vems skyldighet det var att bekosta en eventuell renove
ring. Då många så kallade sjuka hus orsakades av fel som visade 
sig först senare, trots att de var gjorda under byggnadsskedet, rådde 
ofta oklarheter om hos vem ansvaret låg. Därför skulle lagen hjälpa 
till att snabbt lösa detta problem vare sig det fanns någon ansvarig 
eller inte, samt att motverka långa tvister då försäkringsbolaget 
skulle stå för kostnaden (Miljödepartementet, 2011 sid. 23). För
säkringen skulle gälla tio år från det att en besiktning gjorts av det 
nybyggda eller ombyggda huset (Sveriges Riksdag, 2011). 

Lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. riktade sig från en 

när alla dessa bostäder uppfördes eller byggdes om, så att byggan
mälan krävdes och som avsevärt förlängde byggnadens livslängd, 
enligt lag skulle ha byggfelsförsäkring.  

År 2005 tillkom också färdigställandeskydd då byggnaden uppförs 

försäkring som ger konsumenten ekonomiskt skydd om näringsid
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karen inte klarar att fullfölja sitt uppdrag på grund av till exempel 
konkurs. Att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd teckna
des var byggherrens ansvar. En byggherre är den som bygger sitt 
boende själv eller den som anlitas för att utföra byggnationen (Sve
riges Riksdag, 2011 sid.26). 

Inom ramen för lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. föll 
även självbyggeriet sedan ändringen 2005. Det innebar att den som 
själv bygger sitt hus också måste ha en byggfelsförsäkring och ett 
färdigställandeskydd och på så sätt försäkra sig mot sig själv. Be
hovet av sådana försäkringar för självbyggare ifrågasattes starkt. 
(Sveriges Riksdag, 2011 sid. 26). 

Riksdagen har nu beslutat att lagen (1993:320) om byggfelsför
säkring m.m. ska upphöra att gälla den 1 januari 2012 då lagen 
(2010:900) om färdigställandeskydd och följdändringar i plan och 
bygglagen träder i kraft. Anledningar till detta är bland annat att 
de inte ansett lagen vara ändamålsenlig i att skydda de boende och 
att systemet är i behov av en förenkling. Det har varit ett problem 
att det endast funnits ett fåtal företag som tillhandahållit byggfels

Försäkring AB, till småhus (Sveriges Riksdag, 2011 sid. 35). Det 
har, enligt miljödepartementet, missgynnat konsumenterna av för
säkringarna genom att de under lagens existens betalat en ovanligt 

i försäkringspremier. Det har också gjort att små företag missgyn
nats gentemot stora etablerade eftersom försäkringsbolagen hellre 

Kravet på byggfelsförsäkring togs bort den 2 maj 2011 i de fall då 
byggherren själv bor eller avser att bosätta sig i huset. Detta gäl
ler både självbyggaren och dennes eventuella anställda (Sveriges 
Riksdag, 2011 sid.27).    

Att kravet på byggfelsförsäkring och även uppförandeskydd inte 
längre kommer gälla självbyggda bostäder från och med den 2 maj 
2011 borde avsevärt underlätta uppförandet. Om sedan bostaden på 
grund av fel i byggnationen blir vattenskadad eller liknande råder 
det inget tvivel om att ansvaret är den boendes. Därför uppfyllde 
lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. aldrig syftet att hjäl
pa boende i självbyggda sjuka hus från en lång process för att hitta 
den ansvarige. Inte heller uppförandeskyddet kan sägas ha uppfyllt 
sitt syfte gentemot självbyggaren. Det innebar att självbyggaren 

Under självbyggeriets storhetstid be-
hövdes ingen byggfelsförsäkring.
Bild: Småa AB
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enligt lag behövde ett skydd mot sig själv i de fall han eller hon 
inte lyckades fullfölja byggnationen. Idag anses dessa båda försäk
ringar främst vara en form av konsumentskydd (Sverige Riksdag, 

Självbyggare måste inte, då delar av byggnationen sker genom en 

färdigställandeskydd, självbyggaren bär själv ansvaret för byggna
tionen. Alltså behöver inte självbyggaren ett färdigställandeskydd 
som garanti för att byggnationen färdigställs av hans eller hennes 
anställda. Samtidigt begränsas dagens organiserade självbyggeri i 
Småa AB till att beröra delar av byggnationen och Småa AB är där
för fortsatt byggherre. 

7.4. Ekonomi 
7.4.1. Självbyggeri
Att tid är pengar blir oerhört tydligt inom självbyggeriet. Den som 
vill spara en del av pengarna ett hus kostar att bygga kan istället 
satsa sin tid på att bygga det. Naturligtvis kommer det alltid att 

Självbyggeri passar med andra ord inte för alla, men de ekonomis
ka fördelarna borde ändå tilltala många.

I Småa AB (u.å.) är möjligheten att spara pengar genom självbyg
geri begränsad men ändå betydande. Att spara mellan 130 000 och 
250 000 kronor på sitt boende i utbyte mot tre månaders arbete 
är för många fortfarande en lockande affär. Men utrymmet att 
spara pengar genom självbyggeri har historiskt sett varit större. I 

rekommendationer från Finans Inspektionen på högst 85 procent 
av marknadsvärdet blir de resterande 15 procenten extra intressanta 
som självbyggeri. Samtidigt menar Einar Hansson (2008, sid. 11) 
i sin rapport Organiserat självbyggeri i Göteborg – ett kunskaps-
underlag att kostnadssänkningar vid självbyggeri på 20 procent är 
rimliga. 

Att bygga med självbyggeri i Småa AB:s regi medför idag en eko

Kostnaderna är redan klar från början och självbyggaren kommer 
därför inte att stöta på några oväntade utgifter under byggets gång. 
Samtidigt har Småa AB ett under lång tid utvecklat kunnande om 



61

byggnadsformen och kan därför erbjuda självbyggaren både goda 
råd och stöd under resans gång. 

Att inte enligt lag vara tvungen att betala en byggfelsförsäkring 
på en eller två procent av byggnadskostnaderna kommer också att 
underlätta för en framtida utveckling av självbyggeriet. Förutsatt 
att självbyggaren är projektets byggherre så behövs inte heller ett 
färdigställande skydd. Det både förenklar självbyggeriet och gör 
det billigare. I Småa AB:s självbyggeri kommer fortsatt ett färdig
ställandeskydd krävas enligt lag då Småa AB är byggherre.
7.4.2. Brukarplanering
Trots att traditionell brukarplanering och brukarmedverkan båda 
innefattar brukarnas engagemang så skiljer de sig markant åt. I 
båda fallen kan möjligheten att påverka sitt blivande boende eller 

de boende i traditionell brukarplanering står ändå inför ett beslut 
som är mer omvälvande inte minst ekonomiskt. De som är boende 
på en plats har redan gjort sin stora investering och den ekono
miska satsningen kommer att göras av någon annan. Ett med bru
karmedverkan genomfört projekt begränsas istället av kommunens 
eller möjligen entreprenörens vilja att satsa. Något som i sin tur 
delvis kan påverkas av de boende och en opinion men framförallt 
av hur mycket som exploateras.

Projektet Bo100 i Malmö kom att bli dyrare att producera än ge
nomsnittet under samma period. Det är troligt att tiden projektet 
tog att färdigställa delvis påverkade kostnaden. Samtidigt bidrog 
antagligen tiden till att resultatet blev så pass omtyckt av de bo
ende. Men Ivo Waldhör föreslår själv en snabbare och intensivare 
planeringsprocess, med en typ av konferens, vilken delvis skulle 
korta tiden. Den fördyring som uppstod i Bo100 projektet av
hjälptes genom bidrag och lån. Ett framtida liknande projekt kan 
antagligen inte lita till sådana stöd. Idag är få bostadsbolag villiga 
att ta en dyrare produktionskostnad för att i framtiden få en lägre 

förvaltare av huset. Att det idag byggs så många bostadsrätter beror 
just på behovet av att så snabbt som möjligt få tillbaka de investe
rade pengarna. 

Häri ligger den traditionella brukarplaneringens största problem. 
Med staten mindre villig att lämna förmånliga lån och konkurrens
satta kommunala bostadsbolag blir oftast den direkta vinsten avgö
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rande i projekten. Problemet behöver inte vara att det traditionellt 
brukarplanerade huset inte är ekonomiskt lönsamt. Det är bara inte 
lika lönsamt som alternativen. Ivo Waldhör40 påpekar också med 
viss irritation på att det är ”räknenissarna” som styr. Jag antar att 
han menar att det alltid går att räkna ut hur ett bygge ska bli bil
ligare men någon måste också bry sig om hur resultatet blir. Det 
krävs en eldsjäl. Det är då projekt med traditionellt brukarplanering  
kan uppstå.

7.5. Tröghet i byggbranschen 
7.5.1. Självbyggeri 
I Småa AB:s självbyggeri är det mesta i fråga om material och 
utförande av bostaden redan förutbestämt när självbyggaren enga

golv eller garderober att välja mellan som naturligtvis kostar olika 
mycket. Vill självbyggaren använda ett annat material eller annan 
produkt uppstår problem. Ibland kanske det går att lösa genom lite 

kan ändras. Det är det pris självbyggaren får betala för att vara en 
del av det organiserade självbyggeriet i Småa AB. Vill självbygga
ren bestämma helt själv är det oorganiserat självbyggeri som gäller.

byggandet så var det frågan om typhus med förutbestämda mate
rial. I det organiserade självbyggeriet har alltid denna fastlåsning 
vid förutbestämda lösningar ingått. Men det är också i och med det 
som självbyggeriet blir organiserat. Att marken och materialet till
handahålls har alltid varit en del av det organiserade självbyggeriet. 
Detta hindrar dock inte att självbyggaren får större möjlighet att 
göra egna val med till exempel ett större kontantlyft (se avsnittet 
Segersäng: Ekonomi
ter än endast färg och kakel och på så sätt utvidga självbyggarens 
möjlighet att välja själv. 

7.5.2. Brukarplanering
Ivo Waldhör41 beskriver hur han av framförallt byggbranschen men 
även av andra arkitekter kände sig motarbetad vid projektet Bo100. 

40 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011
41 Ibid.
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En mer eller mindre monopoliserad byggbransch, med prefabri
cerade material och förutbestämda mått, var inte intresserad av 

(2008, sid. 12) menar att byggbranschen är allmänt innovationströg 
samtidigt som anledningen till det är omdebatterad.  

Idag är det allt vanligare att människor, i olika kärl, sorterar sina 
sopor. Trots det ser utrymmet under diskbänken, i svenska hem 
nästan alltid platsen för soppåsen, ännu likadant ut som under sop

gör 
som den alltid har gjort” kommer litet utrymme ges till alternativa 

även brukarplaneringen ska kunna dra nytta av de fördelar som till 
exempel prefabricerade material bär med sig. Problemen uppstår 
endast om dessa material inte kan anpassas till brukarnas önske

eller att efterfrågan blir så stor att branschen måste förändras. 

7.6. Kunskap om byggnadsformen
7.6.1. Självbyggeri

regionen i Småa AB:s regi. Det gör att många inte har tillgång till 
någon sådan byggnadsform. Samtidigt som självbyggeriet mins
kat i vårt land har också kunskapen om det avtagit. Småa AB:s42 
bostadskö med ungefär 8000 medlemmar skvallrar inte heller om 
intresse just för självbyggeri då de även tillhandahåller hantverks
byggda hus. Något av ett moment 22 har uppstått. Självbyggeriet 
tillhandahålls inte eftersom för få känner till det. För få känner till 
det eftersom det inte tillhandahålls i tillräckligt stor utsträckning. 

När självbyggeriet var som mest omfattande fanns det i de större 
städerna självbyggeriköer. Det gjorde att kommunen kände till om 
ett  intresse fanns för självbyggeri Samtidigt gjorde det medbor
garna medvetna om att byggnadsformen fanns. Idag vet inte kom
munerna om dess invånare är villiga att ta sig an ett självbyggeri 
och medborgarna känner i sin tur inte till hur en sådan byggnation 
skulle gå till. Att köerna fanns tillsammans med den hjälp som 
kommunen också tillhandahöll måste ha gjort att ett självbyggar
projekt tedde sig betydligt enklare att påbörja.

42  Bo Johansson, självbyggeriansvarig Småa AB, intervju den 28 mars 
2011   



64

Byggandet av ett hus kan i sig självt upplevas som allt mer kom
plicerat för gemene man. Delvis för att vi lever i ett samhälle med 
allt mer speciallister och specialiserade varor men också för att 
andelen människor med praktiska yrken och kunnande sjunkit. Att 
bygga hus är inte längre varje mans syssla. Nya tekniker som kan 
upplevas försvårande för husbyggare har också utvecklats som till 

serade att skapa sig ett hållbart eller ekologiskt boende. Kunskap 
om och möjligheten att använda lokala material, hushålla med re
surserna och att sluta kretslopp kan också öka då den boende själv 
är med och uppför huset. 
7.6.2. Brukarplanering

kring att tillhandahålla färdiga bostäder till kunden. De som efter

bostadens utförande som i traditionell brukarpanering. För det för
sta kanske de inte ens känner till att ett sådant planerande har före

projekt. Samtidigt är det svårt att efterfråga något som man inte 
känner till. På så sätt liknar brukarplaneringen självbyggeriet.

Det har genomförts relativt många olika projekt med traditionell 

andra ord ett otal exempel på hur dessa projekt kan bedrivas. Bo
enden som på det här sättet givit utrymme för Haberma kommuni-
kativa handlande men även Volnys och Waldhörs tankar om byg
gande (se avsnittet Teoretiska utgångspunkter: Processen bakom 
vårt handlande) Här har vi till exempel möjlighet att dra lärdom 

Klostermuren i Göteborg uppfört med radhusliknande bebyggelse. 

ta dela av.

7.7. Det individuella och kreativa           
boendet
7.7.1. Självbyggeri
I takt med att våra arbeten har blivit allt mer stillasittande och 

veckotidningar som behandlar ämnet. Inredning och trädgård har 
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blivit mode som växlar likt klädtrender om än inte riktigt lika ofta. 
Men visst har vi hört talas om säsongsbetonade inredningar och 
tomtar på jul eller kycklingar till påsk är knappast några nyheter. 
Samtidigt gör handeln sitt bästa för att vi ska byta ut den omoderna 
soffan eller skapa en oas i trädgården. Varför inte skaffa pool eller 

att bli mer och mer individuallistiskt. Vi ska inte inrätta oss bland 
massorna utan förverkliga oss själva. Om inte arbetet kan erbjuda 

ver individuellt och kreativt. 

Självbyggeriet inom Småa AB erbjuder vissa möjligheter att själv 
skapa individuella lösningar. Resultatet kan vi både njuta av själva 
och stolt visa upp för vår omgivning. Just den här lösningen har 
jag kommit på själv och den är därför helt unik. Känslan av att 
det individuella blir mer genuint ökar då vi skapat det själva. Ska
parglädjen i att med sina egna händer forma något som för oss är 
så viktigt som bostaden är med andra ord betydande. Människans 
behov eller tillfredställelse av att, som Arendt talar om (se avsnittet 
Teoretiska utgångspunkter: Trädgårdsstaden och det egna skapan-
det), skapa själv uppnås på detta sätt. 

Att Smaå AB bedrivit sin verksamhet under så lång tid har gjort 

en viss tröghet i systemet. Småa AB erbjuder möjligheten till att 
först och främst sänka kostnaden på boendet genom självbyggeri. I 
andra hand kommer de individuella lösningarna. Den självbyggare 
som kommer med egna idéer kring sådant som Småa AB redan löst 
kommer att få kämpa för att uppnå sitt mål. Naturligtvis underlättar 
också Småa AB:s  tillvägagångssätt för dem som inte vill ta på sig 
för mycket arbete för egen del. 
7.7.2. Brukarplanering
En kritik mot brukarplanering är risken om allt för individuellt 
utförda bostäder saknar långsiktighet. Vem vill bo i en bostad an
passad för någon annan? I Sverige har vi också traditionellt, under 

hållit ett visst antal ettor, tvåor, treor och fyror. Samtidigt hävdar 
förespråkarna för brukarplanering att människor är individer och ju 

tar en som passar dig. Och idag ser vi också exempel på hur äldre 
byggnader inte alls avsedda för bostadsändamål göras om till po

Individuellt boende i Bo100?
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pulära lägenheter. Arkitekturen blir aldrig färdig utan kan förändras 
då behoven skiftar så som förespråkas inom strukturalismen (se 
avsnittet Teoretiska utgångspunkter: Processen bakom vårt hand-
lande) Det blir individuellt, charmigt och kreativt.  

Bostaden har också allt mer kommit att bli en investering. Bo
stadsrätterna och äganderätterna ökar på hyresrättens bekostnad. 
Bostaden blir ofta den man har råd med, inte nödvändigtvis den 
som passar en allra bäst. Den med mycket pengar kanske väljer ett 
stort rymligt boende medan den med mer begränsade resurser får 
välja något mindre. Samtidigt har bostadens läge så stor betydelse 
för valet att planlösning och utrymme många gånger kommer i an
dra hand. Att många individuellt anpassade lägenheter långsiktigt 
skulle ge möjlighet till människor att hitta för dem idealt utförda 
bostäder är därför inte särskilt troligt. För många andra omständig
heter påverkar val och möjligheter till val av bostad. 

Om bostadsbeståndet skulle bestå av många individuellt anpas
sade lägenheter får vi däremot förhoppningsvis ett mer varierat 
bostadsutbud. Något som allt som oftast förespråkas som ett sätt att 
motverka segregation. Blir det också en individuell miljö som kan 
upplevas som charmig och kreativ blir inte bostädernas långsiktiga 
attraktivitet något problem. Ivo Waldhör43 menar att en lägenhet 
där någon bott med fantasi kommer att bidra till framtida möjlighe

7.8. Kontakt mellan kommun och        
medborgare
7.8.1. Brukarplanering
I projektet i Hovshaga framhålls att en fördel med brukarmedver
kan är ändrad inställning till kommunal planering hos de boende. 
De som tidigare varit negativt inställda kan ändra uppfattning i och 
med sin delaktighet. Att planeringssättet dessutom ger de boende 
kontakt med kommunens planerare och ansikten att diskutera med 
blir en positiv följdeffekt. Det kan då bli lättare att även i fortsätt
ningen ta kontakt med kommunen även i andra frågor. Det var en 
lärdom planerarna i Växjö kommun dragit från inspirationsprojek
tet med brukarmedverkan i Ryssby utanför Ljungby.  

43 Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011
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Om förbättrad kontakt uppnåddes mellan kommun och medborgare 
i Hovshaga likt den i Ryssby är tveksamt. Där var endast ett fåtal 

ta i kommunen som arbetade med projektet har nu slutat samtidigt 
som inget av det planerade genomförts. I och för sig var de boende
positiva till att de blev tillfrågade men känner nu som att projektet 
stannat av.

Uppföljning av projekt med brukarsamverkan är viktig för att inte 
kommunen och de boende ska tappa den etablerade kontakten och
förståelsen för varandra. Dessa projekt drivs oftast av någon el
ler några mycket engagerade tjänstemän. Det är också viktigt att 
projekten och den etablerade kontakten kan leva vidare efter att de 
slutat.

7.9. Goda grannar
7.9.1. Självbyggeri

många av de ursprungliga brukarna fortfarande bodde kvar, två eg
nahemsområden i Göteborg. Kyrkbyn uppfört 1946 med fristående 
småhus och radhusområdet Kvillebäcken från 1960. I Kyrkbyn var 
den egna insatsen i form av eget arbete, eller självbyggeri, medan 
resterande kostnad för bygget lånades från staden. De första åren 
var umgänget mellan grannar större kanske främst genom egna
hemsföreningen som till exempel anordnade gemensamt midsom

områden uppfördes runt om. Då kom så mycket människor att det 

vanligare när området var nytt, främst när barnen var små. Men det 
påpekas att det aldrig varit frågan om något överdrivet ”spring”.

I Kvillebäcken 14 år senare krävdes en kontantinsatts för att få låna 
resterande belopp och självbyggeriet var mer begränsat till att gälla 

arbeten. Här var umgänget mellan grannar mer begränsat från bör

sen” eller kaffedrickande förekommit. Men det förekommer även 
tankar kring hur ens grannar fortfarande kan vara främlingar efter 

niskor verkar vara rädda för att umgänget ska bli för mycket eller 

också måna om att understryka att umgänget ska vara lagom. På 

Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg.
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något sätt vill man gärna umgås med sina grannar så länge det är 
på ens egna villkor. Människan verkar mer rädd för en dålig rela
tion med sina grannar än hon önskar en djupare god sådan. Bau
mans främling (se avnittet Teoretiska utgångspunkter: Främlingen 
och familjen) hotar mer än den lockar. Goda grannar, eller en god 
grannsämja, innebär ofta att var och en håller sig på sin kant och 
inte stör den andre. 

Självbyggarna i Segersäng kommer varandra närmre än de nyin

erfarenheter. Eftersom det i den sista etappen för tillfället endast 

varandra väl. Samtidigt sköter de i första hand sitt eget arbete på 
var sitt håll. Människan aktar sig noga för att undvika ”spring” 
eller situationer de inte har kontroll över. Självbyggarna i Seger
säng tillhör också en större gemenskap i etappen och även hela 
Segersäng. Etappen med 35 hus är i största laget för att möjliggöra 

gänget mellan grannar förväntas bli mindre då människor börjar 

7.9.2. Brukarplanering
I hovshaga kom inte grannarnas umgänge direkt att påverkas av 
projektet med brukarmedverkan. Dels träffades de så få gånger, 
dels var de boende i ett mycket stort område. Det var inte säkert att 
de skulle stöta på varandra varken på gatan eller i trappuppgången. 
Antalet på det stora offentliga mötet var också för stort för att alla 
ens skulle kunna känna igen varandra efter ett möte. I referens
gruppen ingick däremot endast cirka 20 personer men de träffades 
alltså för få gånger.

Den utdragna processen i Bo100 gjorde att egentligen alla som 

ningar har det förändrats något men upplåtelseformen kooperativ 
hyresrätt (se avsnittet upplåtelseformer) inbjuder till en fortsatt 
kontakt mellan grannar. Planeringsformen kan utan tvekan sägas 
ha haft betydelse för grannarna känsla av att höra ihop. På så sätt 
stimuleras det sociala livet även utanför familjen, som beskrivs i A 
Pattern Language (se avnittet Teoretiska utgångspunkter: Främ-
lingen och familjen). 
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7.10. Projektens storlek
7.10.1. Självbyggeri
I den sista etappen i Segersäng är tre hus under uppförande med 
självbyggeri. Hela etappen innehåller 35 hus av vilka 22 är sålda. 

husen blir sålda kan knappast antalet självbyggare sägas ha givits 
någon större betydelse av Småa AB. Det blir så många som anmä
ler intresse. Naturligtvis är även Småa AB:s projekt beroende av en 
viss storlek för att bli ekonomiskt genomförbara. Hela Segersäng 
kommer att innehålla ungefär 200 bostäder. Etappindelningen be
ror främst på administrerbarheten och försäljningstakten.
7.10.2. Brukarplanering

planering var tolv hushåll involverade i planeringen av ”det lilla 
samhället”. Inom området fanns sedan tidigare en fastighet med en 
familj som även de till viss del engagerade sig. Det var också den 
familjen, av områdets grannar, som förklarligt nog, ställde sig mest 
frågande till projektet i ett tidigt skede. Men ingen var direkt emot 
Klostermurens uppförande och över lag ansågs det kunna lyfta 
platsen (Olivegren 1975). 

Det var alltså främst de tolv nya familjerna och i viss mån den 
det lilla samhället”. Till 

barn. Alla familjer utom en var barnfamiljer (Olivegren 1975, sid. 

Lundgren (1981) just hur umgänget mellan grannar ökar genom 
barnen. De leker med varandra och för på så sätt samman föräld
rarna. Detta är något som i allra högsta grad ännu är aktuellt. Idag 

för att dela sina erfarenheter. Barnen behöver leka och skapar på så 

I Klostermuren var nästan alla boende barnfamiljer, men eftersom 
området planerades av de vuxna så var det inte barnen som förde 
samman grannarna. Här kunde de 24 vuxna lära känna varandra 

olika hushållen ska komma till tals i planeringsprocessen men även 
för hur väl de lärde känna varandra. I planeringen av Klostermuren 
drogs slutsatsen att mer än 30 till 40 personer inte bör presenteras 
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för varandra under ett och samma tillfälle. De samlade ska kunna 
berätta om sig själva under en något så när rimlig tid och de som 
lyssnar ska ha möjlighet att komma ihåg vad som sagts. Men så få 

hushållet, tillsammans med nästan lika många barn, som skulle bo 
i Klostermuren. Antalet var med andra ord drygt de 40 som under 
rimlig tid skulle kunna presenteras för varandra. Låt oss därför anta 
att det är en rimlig summa för att skapa möjlighet till en närmare 
samhörighet mellan människor. I Klostermuren var antalet så litet 
att alla vuxna och barn verkligen skulle kunna lära känna varandra 
och då de vuxna dessutom planerat området tillsammans ökade 
dessa chanser ytterliggare. Men de var också många nog att kunna 
underhålla en gemensam grönyta mellan husen..
Inom Klostermuren valde de tolv hushållen att dela upp sig i fyra 
mindre enheter med tre hushåll i varje. Det var de människor som 
kommit varandra extra nära under planeringsstadiet (Olivegren 
1975, sid. 396). I varje av dessa enheter kom det således att bo i 
genomsnitt drygt tio personer.

Olivegren (1975, sid. 24 och 40) hävdar i och för sig att ett fram
tida projekt ej bör innehålla mindre än 40 till 60 hushåll. Han 

inom varje projekt. Orsakerna var ekonomiska, ett litet projekt 
skulle ge för höga kostnader per hus. Att området byggdes ut un
der en period då stora volymer premierades och gavs statliga lån 
kan eventuellt också ha påverkat. Att Klostermuren byggdes med 
endast tolv hushåll berodde dels på att de inte kände till allmän
hetens intresse av att bygga på detta sätt, dels på att det saknades 
tillräckligt med kompetenta handledare. De var inte heller säkra på 
hur kostnaderna skulle bli eftersom ett sådant projekt inte tidigare 
gjorts. Ett litet projekt blev helt enkelt lättare att administrera som 
förstagångsförsök. Slutligen tar Olivegren även upp osäkerheten 
kring de samarbetstekniker som skulle användas som ytterliggare 
en orsak till att hålla nere antalet inblandade. 

44 menar att ett traditionellt brukarplanerat 

44  Ivo Waldhör, arkitekt och initiativtagare till Bo100, intervju den 14 
april 2011
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av att antalet inte blir för litet då gemensamma utrymmen som 

Samtidigt understryker han att de 39 hushållen inom Bo100 var i 
överkant för vad som blev praktiskt möjligt att administrera inom 
rimlig tid. Därför förespråkar han ej mer än 40 hushåll men inte 
heller färre än 35. 

bantades sedan till en referensgrupp om 20 stycken deltagare 
(Växjö kommun 2007, sid. 4). I brukarmedverkan blir förutsätt
ningarna till viss del annorlunda mot dem i traditionella brukarpla
neringen. Deltagarantalet kan inte begränsas på samma sätt. Ska 
alla berörda tillfrågas blir det svårt att sätta en gräns för vilka som 
ska bjudas in. Ett alternativ är att som i Hovshaga bjuda in alla i en 
stadsdel till ett första möte och utifrån dem skapa en mindre mer 
hanterbar grupp. Med andra ord låta de som är mest intresserade att 
ingå i en referensgrupp som sedan presenterar för övriga boende. 

Problemet i Hovshaga var delvis att planprogrammet täckte för stor 
yta, delvis för övergripande för att engagera i tillräcklig utsträck
ning. Samtidigt är det inte heller praktiskt eller ekonomiskt möjligt 
att ha allt för små områden i planprogrammen. Därför är länken 
mellan referensgruppen och de övriga boende mycket viktig. Re
presentantgruppen ska ju fungera som representanter för hela om
rådet och inte bara för sina egna åsikter. Men det är just där som 
intresset snabbt svalnar hos allmänheten. Det som ligger nära 
hjärtat engagerar djupast, det andra är betydligt mindre intressant. 

Antalet är utan tvekan viktigt i alla typer av brukarplanering. Det 
är lättare att få sin röst hörd när färre är engagerade och ett mer 

Det är, för att brukarplaneringen ska falla väl ut, viktigt att försöka 
hålla ner antalet inblandade eller dela upp dem i mindre grupper.            

Den traditionella brukarplanering som bedrevs i Bo100 projektet 
gav de blivande boende möjlighet att utöver sin egen lägenhet även 
planera husets gemensamhetsytor. Det var alltså inte bara den egna 

närmast utanför bostadens dörr blev gemensamt planerat mellan 
de boende och arkitekten. Husets fasad berodde till exempel delvis 
på de boendes val av balkonger och fönster även om arkitekten Ivo 
Waldhör hade det yttersta ansvaret. Lite förenklat kan arkitektens 
ansvar sägas ha blivit större ju mer allmänna frågorna blev. 
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I Hovshaga gavs verkligen möjligheten att engagera sig i sin bo
stad utifrån ett större perspektiv. Här skulle de boende vara med 
och planera utvecklingen av sitt område. Det gav möjlighet till en 
förståelse för att planering påverkar många. Ett exempel var när 

slippa buller och avgaser. Det var naturligtvis inte populärt hos de 

avigsida med planering av boendet som en del i ett större samman
hang. Det var tydligt i Bo100 att de mer allmänna frågorna blev 
mindre intressanta för de boende och samma sak gällde Hovshaga. 
Det var svårare att överhuvudtaget engagera människor för mer 
generella frågor som inte direkt berörde dem.

I Hovshaga handlade det om att brukarna inom ett område skulle 
vara behjälpliga kommunen att planera åt sig själva och platsens 
framtida invånare. Det var alltså inte bara planering som berörde 
dem själva utan också andra helt okända framtida boende. Projek
tet Bo100 kan sägas göra samma sak eftersom det i framtiden kom

den att de som planerar först kommer bo där själva. 

Då planering alltid engagerar olika mycket kan den aldrig sägas 
vara rättvis mot marken den bedrivs på. Den marken som berör 
mig direkt engagerar mig mycket medan annan mark är mindre 
intressant. Det som berör många blir mycket uppmärksammat 
medan det som inte berör någon eller få kanske glöms bort. Mar
ken där jag som barn sparkade boll, där jag hade picknick med 
min ungdomskärlek eller där mina barn tog sina första steg, är för 
mig ovärderlig. Förändra inte här, på mark som jag älskar, gör det 
någon annanstans. Men den marken kan vara ovärderlig för någon 
annan medan jag upplever den som överbliven skräpmark. Hur kan 
sådan mark behandlas rättvist?

Det påminner om allmänningens tragedi (tragedy of the commons) 
som enkelt förklaras med att ingen tar ansvar för de gemensamma 
resurserna då alla äger dem. Jag menar att marken till exempel inne 
i städer berör många och därför genomgår en mycket mer rannsa
kande planering. Detta är både på gott och ont eftersom många vil
jor kan försvåra nybyggnation av till exempel en ödetomt i centrala 
staden så att inget byggs under långa tider. Men människor kom

det som förr var allmänningen, inte lika många intressen och det är 
därför mycket lättare att bygga där. Att det är lättare och billigare 

8. Planering med de boende
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att bygga på sådana platser kan vara en av orsakerna till att stä
derna växer till ytan fortare än vad befolkningen ökar. Det som på 
planeringsspråk kallas för sprawl. 

Brukarplaneringen skulle om den lyckas engagera boende och bli
vande boende, utöver det egna hemmet, i bästa fall kunna bidra till 
mer genomtänkt planering även i utkanten av städerna. Samtidigt 

berör dem, så kallad Nimby (Not in My Backyard). Då skulle be
byggelsen riskera att spridas ytterliggare och sådana tendenser kan 
också ses i fallstudien Hovshaga. De boende var rädda om friytan 
närmast den egna tomten och beslut togs om att grönytorna först 

gelse. En något generell formulering som senare vållat problem 
genom en överklagad detaljplan som en boende upplever påverka 
hennes boende negativt. 

Så som Småa AB bygger nytt i Segersäng skulle kunna beskrivas 
som sprawl eftersom ny mark tagits i anspråk utan större koppling 
till annan bebyggelse. Samtidigt kan pendeltågsstationen förvän

sprawl. Det är också svårt att säga om den ianspråktagna ytan vuxit 
i förhållande till befolkningen när nästan ingen bodde där förut. 
Fast att bygga helt nytt på det här viset kan också beskrivas som 
den mest rena, eller värsta om man så vill, formen av sprawl.

Självbyggeriet i den form som Småa AB bedriver är välanpassad 
till det moderna samhället och till den förhållandevis stora organi
sation som Småa AB kommit att bli. Företaget har under decennier 
utvecklat självbyggeriet och fungerar som ett väloljat maskineri. 
Så länge självbyggaren håller sig inom ramarna som företaget ställt 

Det är endast detaljer som utförs av självbyggaren i Småa AB:s 
självbyggeri. Utrymmet för att skapa förståelse för vad som sker 
längre ner på gatan är mycket begränsat. Planeringen utförs istäl
let av professionella arkitekter eller planerare utan påverkan från 
de blivande boende (se avsnittet Den traditionella byggprocessen). 
Därför ger självbyggeriet som det bedrivs idag inga direkta möjlig
heter till att påverka byggandet utöver den egna bostaden.  
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brukarplanering så bör det vara organiserat. Då kan människor på
verka sitt boende med både byggande och planerande gemensamt. 
Annars skulle självbyggeriet bli separerat från planeringen och då 
förloras det större sammanhanget.

Slutligen vill jag säga att både den traditionella brukarplaneringen 
och självbyggeriet som jag undersökt fungerat förhållandevis bra 

bostäder medan de i Segersäng kan sänka sina boendekostnader 
och skapa egna individuella detaljer i sina hem. Men de ger inga 
större möjligheter till att se sitt boende i ett vidare perspektiv. Det 
gjorde däremot projektet i Hovshaga men där uppstod istället pro
blem med sviktande intresse. 
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