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0.1 FÖRORD

Vi vill tacka följande personer som har ställt upp på intervjuer:

Cord Siegel 

Pontus Åqvist 

Kim Freimann 

Christer Larsson 

Ulrika Lundquist

Cord Soehlke 

Lothar Albus 

Selina Heinrich 

Jutta Baitsch 

Birgit Peter

Tack!



0.2 SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete är att undersöka problematiken i strukturerna mellan 

bostadsbyggandets aktörer och deras förhållande till individen. Syftet är även att 

undersöka förutsättningar för bostadsbyggande där individen själv ges möjlighet att 

planera och bygga sin bostad.

Utgångspunkten i arbetet är att undersöka individens möjligheter att skapa sitt eget 

boende i ett flerbostadshus. Vi ställer oss frågan och utforskar i arbetes första del 

varför detta inte sker i större grad i dagsläget och vad det kan bero på. Utifrån ett 

teoretiskt angreppssätt som utgår ifrån strukturers påverkan och aktörers handlingar 

i samhället undersöker vi strukturerna fysisk planering och bostadsbyggande. Här 

presenteras även olika ämnen som behandlar individen och dess förhållande till 

boendet och påverkan inom stadsbyggande. 

I arbetets empiriska del undersöks byggemenskaper, vilket innebär att individer 

tillsammans går ihop och i egen regi planerar, bygger och förvaltar en bostad. 

Konceptet har undersökts genom en komparativ studie mellan två fall. Det ena fallet är 

byggemenskapen Urbana villor i Malmö och det andra är byggemenskapen Prisma i 

Tübingen i södra Tyskland. Byggemenskapen är ett etablerat inslag i stadsutvecklingen 

i Tyskland, men i Sverige är det förhållandevis nytt. Fokus i de två fallstudierna ligger 

därför på att jämföra hur de två fallen har genomförts. Utifrån denna studie har likheter 

och olikhter i strukturer kunnat synliggöras, varav de mest påfallande handlar om 

förutsättningar och dess möjligheter, dialog mellan aktörer och deras inflytande och 

organisatoriska samt ekonomiska aspekter. 
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1. INLEDNING
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1.1  PROBLEMFORMULERING OCH 
SYFTE

Ofta hävdas att det i vårt västerländska samhälle erbjuds större möjligheter än 

någonsin att forma livet så som man vill ha det. I en tid då livsstilar kan köpas som 

varor på en marknad anses vi också vara fria att välja vem vi vill vara. Ett ord som 

ofta förekommer i sådana sammanhang är ordet självförverkligande. Det är ett ord 

med en påtaglig utopisk dimension, eftersom det indikerar tron på att det finns något 

inom varje människa - självet - som det är vår uppgift att odla och förädla. Att locka 

fram och förverkliga detta själv framstår som ett sätt att nå fullkomning som människa 

(Sanner 2009).

En uppfattning är att vi kan forma våra liv från minsta nödvändighet till val av boende helt 

efter egen smak. I sammanhanget har ord som boendekarriär och självförverkligande 

blivit vedertagna begrepp. Strävan att förverkliga sig själv, individen, känns idag mer 

aktuellt än någonsin och vi visar det genom olika medvetna livsstilsval. Boendet har 

kommit att spela en större roll när vi talar om detta självförverkligande och trenden 

visar på att inredningen i våra bostäder ska spegla våra personligheter eller visa upp 

en livsstil som vi vill leva. Att gå från lägenhet i ett flerbostadshus till att bygga sin 

egen villa är ett inarbetat sätt att göra boendekarriär i Sverige. Det är i det sistnämnda 

som självförverkligandet genom boendet ställs på sin spets. Här kan hela husets 

disposition bestämmas utifrån individuella behov och önskemål genom att man själv 

agerar byggherre.

Men hur ser den här valfriheten ut i staden, i flerbostadshuset? Invändigt har vi 

möjlighet att ge uttryck för våra önskemål, men ofta förblir planlösningen och exteriören 

densamma och individen träder först fram som konsument av den färdiga bostaden. Är 

vi styrda att flytta till vissa områden för att finna den huskategori och den planlösning 

som bäst matchar vår livsstil? Kan vi själva inte bygga oss det boende som vi önskar? 

1. INLEDNING
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Finns det en strävan efter att påverka boendet i flerbostadshuset?

De svenska städerna är idag präglade av det storskaliga byggandet som ägde rum 

efter andra världskriget. Välfärdssamhällets utveckling har drivits av en stark vilja att 

skapa bostäder för alla genom ett rationellt och effektivt bostadsbyggande. Men trots 

riktad kritik mot detta storskaliga byggande kan det uppfattas som att dessa strukturer 

lever kvar.

Om samhället nu uppfattas vara mer individinriktat, hur kommer det sig då att det inte 

finns större möjligheter att påverka boendet? Finns det ett institutionaliserat synsätt, 

traditioner och strukturer som försvårar detta? Aktörerna i bostadsbyggandet beskrivs 

ofta som stora och få till antalet vilket kan ha minskat utrymmet för mindre aktörer. 

Vad beror det på och hur påverkar det individen och dess möjligheter att förverkliga 

ett mer individanpassat boende? Finns det en spänning mellan stora strukturer och 

alternativa initiativ inom bostadsbyggandet?

Det finns exempel på initiativ i Sverige där man har försökt att skapa ett mer 

individanpassat boende, men hittills har det bedrivits i liten skala. Även utomlands 

finns exempel på detta och i Tyskland har konceptet byggemenskaper etablerats på 

rikstäckande nivå.

Syftet med detta arbete är att undersöka problematiken i strukturerna mellan 

bostadsbyggandets aktörer och deras förhållande till individen. Syftet är även att 

undersöka förutsättningar för bostadsbyggande där individen själv ges möjlighet att 

planera och bygga sin bostad.

1.2  FRÅGESTÄLLINGAR

Arbetet baseras på en jämförelse mellan två projekt i Tyskland och Sverige. I denna 

komparativa studie kommer nedanstående forskningsfrågor behandlas:

- Hur ser de strukturella förutsattningarna ut för att planera och bygga sitt eget boende?

- Vilket inflytande har berörda aktörer?

- Vilka strukturella likheter och skillnader finns det i processen från första initiativ till 

färdig byggnad? 
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1.3  AVGRÄNSNING

I arbetets utredande del avgränsar vi oss till att undersöka det tyska konceptet 

byggemenskaper (Baugemeinschaften). Det kan finnas fler alternativ till småskalig 

produktion, men vi har valt byggemenskaper eftersom ämnet är aktuellt, väl beprövat 

och växande i Tyskland, men relativt obeprövat i en svensk kontext.

Byggemenskaper förekommer i ett flertal städer i Tyskland men under olika former. Det 

finns inte bara en mall för hur byggemenskaper ska fungera utan olika städer arbetar 

med byggemenskaper på olika sätt. I Berlin så är det vanligt att en byggemenskap kan 

bestå av 300 hushåll, medan man i Hamburg arbetar med byggemenskaper för mindre 

förtätningsprojekt. Vi fokuserar och utgår ifrån Tübingens modell för byggemenskaper 

som förklaras i bakgrundskapitlet. 

Det är möjligt att utforma en byggemenskap som flera småhus eller radhus men vi har 

valt att fokusera på flerbostadshusformen då den för med sig andra möjligheter och är 

dominerande som form för byggemenskaper i Tyskland.

1.4  METOD

1.4.1 KVALITATIV FORSKNING

Generellt sett kan tillvägagångssätten för att analysera forskningsmaterial delas upp i 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Förenklat innebär den kvantitativa forskningen att 

det studerade besvaras och uttrycks genom siffror, alltså i form av kvantitativa mått. 

Denna forskning handlar ofta även om att undersöka ett stort antal enheter, och inriktar 

sig på att studera ett fåtal variabler som isoleras från andra. Den kvalitativa forskningen 

inriktar sig istället på att betrakta variabler i sin kontext och hur de hänger ihop och 

beror av varandra, vilket kan ses som ett holistiskt perspektiv. Ofta associeras även 

denna forskning med att på ett djupgående sätt undersöka ett fåtal forskningsobjekt, 

vilket ger en tät beskrivning av det studerade (Denscombe 2009, s. 319-323).

Ett kvalitativt tillvägagångssätt har valt som utgångspunkten i detta arbete, eftersom 

fokus legat på att studera ett fåtal projekt mer ingående för att beskriva hur något 

förhåller sig och varför det förhåller sig på det sättet. Att använda sig av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt hade varit svårt, eftersom vissa aspekter inte kunnat besvaras 
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och utvecklats i den utsträckning som behövs i förhållande till arbetets syfte och 

frågeställningarna. Exempelvis har en stor del av källmaterialet insamlats genom 

intervjuer, vilket hade varit svårt att genomföra på ett kvantitativt sätt.

1.4.2 KOMPARATIV METOD

Att använda jämförelse som metod är vanligt förekommande inom samhällsvetenskapliga 

ämnen, inom framförallt statsvetenskap. Thomas Denk (2002) menar att denna metod 

går ut på att skapa förståelse via jämförelse och kännetecknas av att det finns ett 

antagande om att det finns likheter och skillnader med det material som ska studeras 

(Denk 2002, s. 7-10). Alan Bryman (2008) beskriver komparativ design, comparative 

design, som ett sätt att studera två kontrasterande fall med mer eller mindre identiska 

metoder. Detta angreppssätt gör att forskaren kan förstå och tolka resultatet på ett 

bättre sätt då två eller flera fall ställs mot varandra, genom antingen ett kvantitativt 

eller kvalitativt angreppssätt (Bryman 2008, s. 58). Bryman menar att ett bra sätt att 

genomföra ett kvalitativt forskningsarbete är att använda sig av en multipel fallstudie, 

alltså att undersöka mer än ett fall. Ett av huvudargumenten som motiverar detta är att 

det skapar ett bra underlag för teoribildning. Detta, eftersom de olika fallen skapar en 

bättre grund för forskaren att studera om en teori håller eller inte (Bryman 2008, s. 60).

En nackdel med angreppssättet multipel fallstudie är enligt Bryman att den forskningen 

kan tendera att bli alltför fokuserad på att hitta skillnader dessa emellan, och således 

tappas kontakten med den stora kontexten (Bryman 2008, s. 61). Denk (2002) menar 

att den komparativa studien kan bli utsatt för brister eftersom den använda metoden i 

studien ofta har olika förutsättningar i de olika fallen (Denk 2002, s. 51-53).

Vi har valt en komparativ ansats i utformningen av studien. Detta för att kunna peka 

på de skillnader och likheter som finns mellan de två studerade fallen. Att använda 

sig av ett större antal fall i undersökningen hade varit önskvärt, men att bearbeta det 

materialet och dra rimliga slutsatser hade inom ramen av detta arbete inte varit möjligt.

1.4.3 FALLSTUDIE

Enligt Denscombe (2009) innebär fallstudier att fokus ligger på en eller några få 

förekomster av ett specifikt fenomen i avsikt att redogöra för händelser, förhållanden, 

processer eller erfarenheter i det särskilda fallet. I synnerhet tillämpas fallstudier för 

småskaliga projekt, och karaktäriseras enligt Denscombe av att undersökningen inriktar 

sig på bara enstaka undersökningsenheter och inte ett brett spektrum. Fallstudien 

lämpar sig till forskning som ämnar belysa en fråga på djupet och ge förklaring som 

kan hantera komplexiteten i verkliga situationer. På detta sätt kan fallstudien frambringa 

fakta som normalt är mycket svårt att åstadkomma om en bredare forskningsstrategi 
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används (Denscombe 2009, s. 59-63).

En av fallstudiens nackdelar är att den ofta kritiseras för trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat. En annan nackdel är att fallstudier ofta 

tenderar till att undersöka mjuka data, vilket innebär att forskningen bedrivs utifrån 

processer som baseras på kvalitativa data och tolkande metoder, snarare än konkreta 

mätbara resultat (Denscombe 2009, s. 72).

Eftersom arbetet, genom dess djuplodande kvalitativa forskningsansats, ämnar 

redogöra för skillnader och likheter mellan två studerade fall har fallstudie valts som 

undersökningsansats. För att kunna få en helhetsbild av de delar inom respektive 

studerade fall vi varit intresserade av att undersöka, anser vi det vara en förutsättning 

att använda oss av fallstudie i arbetet. Eftersom vi endast undersökt två fall inom 

ramen för detta arbete, är vi medvetna om att generaliserbarheten av resultatet är 

begränsad. Fokus har därför legat på att ge en bild av de två specifikt studerade fallen 

utifrån arbetes syfte och frågeställningar.

1.4.4 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU

Denscombe (2009) menar att intervju som metod är lämpligt att använda för att samla 

in data när en mer detaljerad information är önskvärd. Det är därför lämpligt att använda 

metoden när forskaren eftersöker specifika kunskaper från ett fåtal nyckelpersoner för 

att få en djupare kunskap kring deras uppfattningar, åsikter, känslor och erfarenheter. I 

förhållande till exempelvis enkätundersökningar, möjliggör intervjuer att nyckelpersoner 

kan föra fram mer information. Att använda intervju som metod i ett sammanhang med 

få intervjupersoner ger även forskaren chans att lättare kontrollera situationen och se 

vilka idéer en viss person har (Denscombe 2009, s. 231-235).  

Vad gäller bearbetning av en intervju rekommenderar Denscombe att samtalet spelas 

in och transkriberas.  Detta eftersom samtalet kan återupprepas efter intervjun och 

sedan konverteras till data som analyseras mer ingående. Det är dessutom en fördel 

att intervjun på så sätt permanentas så att andra forskare kan kontrollera intervjun i 

efterhand (Denscombe 2009, s. 258-260).

I den semistrukturerade intervjun ges intervjupersonen möjlighet att utveckla sina 

synpunkter genom att svara öppet på de frågor som ställs. Den ingående ordningen av 

de i förväg uppställda frågorna eller ämnen som ska behandlas, kan vara flexibel vilket 

medför att den intervjuade kan svara fritt och utveckla sina tankegångar. Metoden 

används, precis som den ostrukturerade intervjun, för att upptäcka detaljer i komplexa 

frågor (Denscombe 2009, s. 233-235).
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En nackdel med att använda intervju som metod är att de intervjuade kan bli påverkade 

av omgivningen vid intervjusituationen och forskarens identitet. Detta kan bland annat 

påverka den intervjuade så att handling och uttryck inte alltid stämmer överens, vilket 

spelar in i hur sanningsenlig den insamlade datan är. Att spela in en intervju kan 

även påverka intervjupersonen på ett negativt sätt, eftersom obehag kan uppstå och 

därmed kan den agera mer återhållsamt (Denscombe 2009, s. 258-259, 267-268).

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka de rådande strukturerna och aktörerna 

i två studerade fall, anser vi att den semistrukturerade intervjumetoden lämpar sig 

bra för detta ändamål. Detta eftersom vi i så stor utsträckning som möjligt strävat 

efter att komma åt detaljer hos den enskilda personen, vilket hade varit svårt med 

exempelvis en enkätundersökning. Valet av denna metod var även att inte låta 

intervjun få karaktären av ett förhör eller utfrågning, utan istället så långt som möjligt 

skapa ett avslappnat samtal. Vi lät heller inte intervjuerna styras av en i förväg uppsatt 

tid, utan de styrdes utifrån då frågorna hade besvarats. Intervjufrågorna utformades 

efter varje enskild intervjupersons erfarenheter och kunskap. Dessa frågor fick sedan 

leda samtalet och allt eftersom de besvarats hanterades nästa fråga. För att få ett djup 

i intervjuerna och få utförligare svar, ställdes ibland följdfrågor som utformades under 

själva intervjun. Totalt har tio personer intervjuats, fem i varje land, vilka har delats upp 

i tre olika aktörskategorier: kommun, arkitekt och boende.

Vi strävade efter att intervjua alla genom ett fysiskt möte men i ett fall gavs ingen 

möjlighet till det och då fördes intervjun via telefon. Eftersom vi ville fokusera helt 

på intervjupersonen och inte direkt föra anteckningar, spelades alla intervjuer in med 

en diktafon. Transkriberingen underlättade bearbetningsprocessen och gjorde att vi 

samtidigt kunde lyssna igenom samtalet i efterhand för att kunna förstå sådant som 

inte uppfattades under själva intervjun. För att vi som intervjuare inte skulle förlora 

kontexten som uppstod i samband med intervjun strävade vi efter att så nära inpå 

intervjun som möjligt transkribera materialet. De intervjuer som fördes på tyska 

översattes i samband med transkriberingen av Sebastian Wahlström Klampfl som har 

erfarenhet och bakgrund i det tyska språket.

För att den insamlade informationen från respektive studerade projekt ska kunna 

jämföras i en komparativ studie har en intervjumall upprättats. Denna syftar till att 

skapa en gemensam ram, inom vilket forskningsfrågorna kan relateras till och besvaras 

genom. Eftersom de studerade projekten till viss del har olika förutsättningar har de 

genomförda intervjuerna inte kunnat utgå ifrån exakt samma frågor. Intervjumallen 

har därför byggts upp kring tre ämnen som skapar en gemensam grund för de båda 

studierna. Dessa ämnen har sedan brutits ned till intervjufrågor som anpassats utifrån 

de specifika förutsättningarna.
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Eftersom detta arbete utförts inom ramen för en planerarutbildning är det viktigt att peka 

ut både för- och nackdelar som detta för med sig. En fördel är att vi har förförståelse för 

vissa delar av arkitektur och planering i de båda fallen och de ingående intervjuerna. 

Dock är våra kunskaper främst hämtade ur en svensk kontext, vilket kan spela in på 

hur vi tolkar den tyska fallstudien.

1.4.5 INTERVJUMALL

För att den insamlade informationen från respektive studerade projekt ska kunna 

jämföras i en komparativ studie har en intervjumall upprättats. Eftersom de studerade 

projekten till viss del har olika förutsättningar har de genomförda intervjuerna inte 

kunnat utgå ifrån exakt samma frågor. Intervjumallen har därför byggts upp kring sex 

ämnen som skapar en gemensam grund för de båda studierna. Dessa ämnen, som 

nedan presenteras, har sedan brutits ned till intervjufrågor som anpassats utifrån de 

specifika förutsättningarna. 

- Förutsättningar och möjligheter 

- Process 

- Dialog 

- Organisation 

- Ekonomi 

- Tillhörighet

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Denscombe (2009) menar att det är viktigt att informera de som deltagande i 

undersökningen om syftet med undersökningen samt vilka fördelar och risker som 

finns med att delta i den. Viktigt är att forskningen präglas av öppenhet, ärlighet och 

respekt, där informanten frivilligt ska kunna ställa upp och ha möjlighet att närsomhelst 

kunna dra sig ur (Denscombe 2009, 195-197).

Samtliga intervjupersoner gavs en redovisning av hur upplägget på och syftet av arbetet 

såg ut samt dess roll i detta. Inför varje intervju ställdes frågan till intervjupersonen om 

det gick bra att spela in samtalet, och att i efterhand transkribera. Samtliga svarade att 

det gick bra och alla var även villiga att ställa upp med sina riktiga namn för arbetet. 

Alla intervjupersoner tillfrågades också om de ville ta del av transkriberingsmaterialet 

för att sedan godkänna det innan arbetet blev klart. De som ville ta del av materialet 

fick det.
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URVAL

För att skapa ett så bra och jämförbart underlag som möjligt för studien har vi utgått 

från Thomas Denks (2002, s. 31-38) metodmall i val av projekt. Denna design har 

varit utgångspunkten i studien och satt ramen för hur den utformats och genomförts. 

Metodmall för en komparativ studie kan enligt Denks sammanfattas med fem frågor, 

vilka bör besvaras så lika som möjligt från de delar som ska jämföras. Dessa frågor 

besvaras nedan.

VILKA EGENSKAPER SKA UNDERSÖKAS?

Det som undersöks är, med byggemenskapskonceptet som exempel, hur medborgare 

aktivt kan ta del av stadsutvecklingen i form av att planera och bygga ett flerbostadshus.

VILKA OBJEKT SKA STUDERAS?

De objekt som studeras är tre olika aktörer. Dessa är de boende som byggherre, 

arkitekten som budbärare och förvaltare av de boendes viljor och mål samt kommunen 

som lägger spelplanen för stadens utveckling. I studiens respektive del har material 

samlats in från två boende, en arkitekt och två tjänstemän från kommunen. 

Intervjupersonerna presenteras i studien. Arkitektens roll är inte lika framträdande i 

studien som de övriga aktörerna som därmed får större utrymme i studien. 

VILKA FALL SKA UNDERSÖKAS?

Studien omfattar två projekt: ett i Sverige och ett i Tyskland. Eftersom detta arbete 

både ligger inom utbildningen för och har sitt tillämpningsområde och fokus inom den 

svenska planeringen har Sverige valts som ett av länderna. Val av undersökningsprojekt 

motiveras av att Urbana villor i Malmö är den hittills enda genomförda byggemenskapen 

i ett flerbostadshus i Sverige. Valet av studiens andra land, Tyskland, motiveras av att 

landet har utvecklat byggemenskapskonceptet under många år och ligger idag på 

många sätt i framkant, framförallt i staden Tübingen. Huset Prisma ligger i Tübingen 

och är jämförbart med Urbana villor eftersom det har liknande förutsättningar vad 

gäller den fysiska strukturen samt antal lägenheter.

VILKA TIDSPERIODER SKA UNDERSÖKAS?

De två studerade projekten har även valts utifrån tidpunkten då de genomfördes för 

att ge bättre förutsättningar för jämförelsen. Husen undersöks som enskilda projekt, 

men beskrivs även utifrån den stadsutveckling som bedrivits i de områden som de 

ligger i.  Revitaliseringen av stadsdelen Västra hamnen i Malmö påbörjades i mitten 
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av 1990-talet och har sedan dess pågått i etapper, varav området för Urbana villor 

utvecklades mellan åren 2004-2008. Huset planerades och byggdes mellan åren 

2002-2008. Prisma planerades och byggdes mellan åren 2002- 2005 och ligger i 

stadsdelen Französisches Viertel i Tübingen som utvecklats under åren 1993-2007.

HUR SKA UNDERLAGET STUDERAS?

Underlaget har studerats genom intervjuer.

1.5  TEORETISKT PERSPEKTIV

Eftersom arbetet behandlar strukturer är det väsentligt att begreppsliggöra dessa samt 

tydliggöra vårt teoretiska perspektiv som utgör kärnan i arbetets uppbyggnad. Struktur 

har varit ett fundamentalt begrepp inom sociologin ända sedan föreställningen om att 

sociala enheter är något mer än summan av individer och att dessa enheter uppvisar 

mönster och möjligtvis är kontrollerbara (Månsson 2007, s. 25).

Strukturer delas i sociologin upp i två inriktningar där den ena utgörs av 

strukturfunktionalismen med namn som Parsons och Merton. Den andra 

inriktningen är strukturalism där Saussure och Levi-Strauss är dess föregångare. 

Strukturfunktionalismen behandlar inbördes beroendeförhållanden i samhället 

såsom organisationer, regelsystem och värderingsmönster. Strukturalismen däremot 

fokuserar på medvetandets strukturer och hur den mentala världen förhåller sig till 

den fysiska verkligheten. Båda inriktningarna har dock likheter som visar på att de 

har härstammat från samma källa. Ett forskningsobjekt i båda inriktningarna ses som 

ett system där olika delar av det utgör en funktion för helheten. Båda inriktningarna 

fokuserar även på att beskriva interna relationer inom forskningsobjektets system och 

prioriterar yttre påverkan lägre (Månsson 2007, s. 25-26). 

Anthony Giddens är en teoretiker som har utvecklat struktureringsteorin. Enligt honom 

så innebär strukturer begränsningar och möjligheter till social handling. Strukturer 

existerar och formas ständigt av människors handlingar och därmed även reproducerar 

sociala mönster och institutionaliseringar. Enligt Giddens består strukturer av regler 

och resurser som kan ses som tysta föreskrifter i vardagliga interaktioner. Han 

beskriver medskaparna av dessa regler som  aktiva och kompetenta aktörer. Giddens 

hävdar att dessa informella regler kan tillskrivas större betydelse än formaliserade 

regler som till exempel lagar (Månsson 2007, s. 425-427). .
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Teoretikern Robert K Merton behandlar strukturfunktionalismens förklaringsmodell 

och framför även kritik mot den. Han kritiserar det funktionalistiska perspektivet där 

alla enheter i ett system utgör nödvändiga funktioner för helheten. Han hävdar att 

fenomen och institutioner i det moderna samhället ofta bara är funktionella för delar 

av systemet samt även kan vara neutrala eller rent av dysfunktionella för systemet. 

Enligt honom finns det även två typer av funktioner, manifesta och latenta. Intressant 

för funktionalisterna är de latenta, de okända och icke-avsedda, funktionerna som kan 

uppstå i en struktur. De manifesta funktionerna är däremot kända och avsedda utifrån 

aktörers intentioner (Månsson 2007, s. 51-53).

En annan teoretiker som är intressant att lyfta fram är Erving Goffman eftersom han 

studerar begreppet aktör. Goffman talar om en aktör som en oformad gestalt. Denna 

tillsammans med andra aktörer gör entré på en scen med en viss fysisk gestaltning 

där aktörerna förfogar över viss rekvisita. Goffmann kallar detta för setting, vilket bildar 

ett ramverk och har inflytande över slutresultatet i dramat (Månsson 2007, s. 169).

Vi har för vårt arbete definierat och avgränsat oss till två undersökningsbara strukturer 

som vi anser väsentliga för förståelsen av helheten. Dessa strukturer kan, som 

Merton hävdar, bestå av fenomen och institutioner som kan verka dysfunktionellt och 

därmed utgöra ett hinder. De kan även utgöra en nödvändig funktion för helheten 

och verka främjande. Precis som Giddens menar kan det innebära en begränsning 

eller en möjlighet. Avsikten med jämförelsen av strukturer är att upptäcka och lyfta 

fram dessa problemområden och möjligheter. Både Giddens och Merton menar att 

det är människors handlingar som skapar dessa mönster och institutionaliseringar 

i samhället och båda talar om aktiva aktörer med intentioner att påverka systemen. 

Goffmann behandlar aktörer utifrån ett annat synsätt där han anser att situationen som 

aktören befinner sig i formar utgången. Det är intressant för vår undersökning hur ett 

antal aktörer påverkas av rådande omständigheter, agerar inom befintliga strukturer 

samt påverkar och reproducerar befintliga strukturer. Därför har vi valt att basera 

studien på intervjuer från för oss relevanta aktörer.

Vi har valt att undersöka två strukturer: den fysiska planeringen och bostadsbyggandet. 

Vi definierar den fysiska planeringen som den scen, den setting som Goffmann talar 

om, inom vilket aktörerna agerar och dramat utspelar sig. Den fysiska planeringen 

tillhandahåller även den rekvisita, i form av lagar och planmonopol, som Goffmann 

menar påverkar aktörerna. Som vårt syfte visar är vi intresserade av att undersöka de 

aspekter i den fysiska planeringsstrukturen som enligt Giddens kan innebära både 

begränsningar men även möjligheter för individuella initiativ till bostadsbyggande. 

Om den fysiska planeringen utgör settingen för pjäsen så definierar vi själva pjäsen 

som bostadsbyggandet och agerandet på scenen. Bostadsbyggandet anser vi är en 

viktig struktur som en följd av den fysiska planeringens ramar och vi frågar oss vilka 
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begränsningar och möjligheter som förekommer även här. Kan aktörernas agerande 

inom dessa två strukturer uppvisa tecken på institutionaliseringar och informella 

mönster som påverkar möjligheten till småskaliga och individuella initiativ inom 

bostadsbyggndet? Eller kan de rent av uppvisa tecken på, som Merton uttrycker det, 

dysfunktionalitet i systemet?

Vi har valt att fokusera på tre aktörer i vår studie: kommun, arkitekt och byggherre. 

De tre aktörskategorierna är enligt oss sammankopplade och utgör en stor del 

av hur planeringen och byggandet initieras och realiseras. Kommunen reglerar 

markanvändningen och sammanväger planeringens och byggandets intressen. 

Arkitekten är den person som ser till att förvalta och omsätta en byggherres intentioner 

till ett fysiskt byggnadsverk, som exempelvis ett bostadshus. En byggherre är en 

person eller grupp av personer som ämnar uppföra ett byggnadsverk, och som 

ansvarar för och leder planeringen och byggnationen. Vi talar i forskningsöversikten 

även om individen och medborgaren som en aktör. Denna kan enligt oss även inta 

aktörsrollen byggherre, vilket är fallet i arbetets empiriska studie. 

1.6  BRISTER I UNDERSÖKNINGEN

Eftersom de två studerade projekten har genomförts i olika länder finns skäl att anta att 

riskerna för felmarginaler är högre än om undersökningen hade genomförts i ett land. 

Vi har försökt uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna i den utsträckning som är 

möjligt inom ramen för arbetet. 

En ytterligare begränsning i arbetet har varit att det inte finns samma utbud 

av studieobjekt i de två undersökta länderna. Urbana villor är det hittills enda 

byggemenskapsprojektet i flerbostadshus som genomförts i Sverige, vilket har satt 

ramen för hur mycket som kan undersökas i den svenska delen av studien. På grund 

av detta skulle det uppstå fel i den komparativa studien om förhållandet mellan de 

studerade projekten inte var samma.
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1.7  BEGREPPSDEFINITIONER

BRUKARMEDVERKAN

Hornyánszky Dalholm (1998) beskriver I boken Forma sitt rum brukarmedverkan genom 

begreppet participatorisk design, där själva brukaren är en kategori av människor 

som kommer att arbeta eller bo i den byggnad som utformningsmomentet avser. 

Brukaren deltar i själva utformningsmomentet tillsammans med andra involverande 

parter (Hornyánszky Dalholm 1998, s. 33). I de flesta av dessa fall initieras dock inte 

processen utav brukaren själv utan brukaren träder in först senare. Initieringen sker 

ofta av arkitekter eller bostadsföretag med viljan att skapa något med deltagande av 

framtida brukare.

BYGGEMENSKAPER

En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna 

ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad (Föreningen 

för byggemenskaper 2012). Tyngdpunkten i distinktionen från de tidigare begreppen 

ligger i att det är privatpersoner, de framtida boende, som själva tar initiativ till denna 

gemenskap. 

En byggherregemenskap [också byggrupp eller byggemenskap] är en 

sammanslutning av flera privata byggherrar som gemensamt, för eget bruk eller 

för uthyrning, bygger eller bygger om lägenheter, flerbostadshus, lokaler eller 

gemensamma utrymmen. Med byggemenskaper har man möjligheten, till skillnad från 

lägenhetsköp av ett byggbolag, att i planeringsfasen få med egna önskemål som inte 

kan uppfyllas på bostadsmarknaden. Det är även möjligt att dra nytta av fördelarna 

med flerbostadshus i motsats till den egna byggda enfamiljshuset (Heinzmann 2011).

WIT

Förkortningen WIT står för Wirtschaftsförderungsgesellschaft och betyder direkt 

översatt Näringslivsfrämjande sällskapet. WIT är ett dotterbolag som ägs utav 

kommunen i Tübingen och utvecklar bland annat avvecklade industriområden till 

stadskvarter med bostäder och verksamheter. De bedriver organisationen, ekonomin 

och marknadsföringen i alla dessa stadsutvecklingsprojekt som staden utför (Tübingen 

kommun 2012a).
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2.1 INLEDNING
 

 

Eftersom detta arbetes empiriska material består av en komparativ studie mellan 

två byggemenskapsprojekt i två länder, är det viktigt att belysa hur dessa länder 

förhåller sig till varandra i fråga om bostadsbyggande och planering. I följande kapitel 

ges därför en kort överblick över dessa. Fokus ligger här på att beskriva den förda 

bostadspolitiken samt att illustrera varje lands detaljplaneringsprocess, eftersom 

de två studerade byggemenskaperna har tagits fram i dessa processer. Slutligen 

beskrivs vad byggemenskapsbegreppet innebär i vårt arbete.

2.2 SVERIGE

2.2.1 BOSTADSPOLITIKEN

Det var kring 1900-talets början, genom den ökade politiseringen och fokuseringen 

kring bostadsfrågorna samt framväxten av det svenska välfärdssamhället, som grunden 

lades för den moderna svenska bostadspolitiken. Från att ha gått från en av världens 

sämsta bostadsstandard blev Sverige på mindre än ett kvarts sekel standardligans 

ledare internationellt. Berömmelsen var hög och Sveriges bostadsbyggande och 

dess politik utnämndes av många i efterkrigstiden som a success story (Strömberg 

2001, s. 26, 34). Grunden i denna välfärdspolitik var en generell genomdriven politik 

som ämnade att stärka allmänhetens inflytande på bekostnad av det enskilda i syfte 

att främja sociala och bostadspolitiska mål (Vedung 1993, s. 48). Härmed skulle 

makten över samhällsplaneringen i hög grad tillfalla kommunen, och uppnås genom 

planmonopolet, förmedlingen av bostadslån och en aktiv kommunal markpolitik 

(Blücher & Graninger red. 2006, s. 144). Den stora bostadsproduktionen kom att 

kännetecknas som födelsen av centrala direktiv, planering, normering och storskalighet 

Äganderätt, 36%
Bostadsrätt, 18,9%
Hyresrätt, 40,3%
Övriga boendeformer, 4,7%

Upplåtelseformer i Sverige (Boverket 2012a).
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(Ramberg 2000, s. 131-138).

I denna politik fick kommunerna och de kommunalt styrda företagen en central 

roll i en generellt inriktad politik där bostadsfrågorna behandlades på ett stort och 

övergripande plan. Denna politiks allmänna mål var att så långt som möjligt undvika 

individuell behovsprövning och istället låta alla invånare beredas bra och billiga 

bostäder (Bengtsson 2005, s. 112-115, 120). Genom de av kommunerna upprättade 

allmännyttiga bostadsföretagen har kommunerna från 1945 kommit att bli den största 

ägaren och förvaltaren av den statligt belånade stocken av flerbostadshus (Vedung 

1993, s. 47).

I och med att den stora bostadsbristen var bortbyggd på 1980-talet och konjunkturerna 

växlade snabbare än förut blev det svårare att bedriva en lyckad bostadspolitik, 

som dessutom innebar mer och mer kostnader för både stat och kommun. 

Bostadskonsumtionen kom mer och mer att ges samma förutsättningar som all 

annan konsumtion och näringslivet kom samtidigt att spela en större roll inom 

bostadsbyggandet (Ericson & Johansson 1994, s. 122-124). I början av 1990-talet 

refomerades den bostadspolitiska situationen, då det tidigare subventionssystemet 

för nybyggande av bostäder och den ekonomiska särbehandlingen för allmännyttiga 

bostäder togs bort. Ansvaret för bostadsbyggandet kom härmed att vila på marknaders 

aktörer och den kommunala inblandningen kom att minska. I och med försämrad 

kommunal ekonomi har även delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet kommit att 

säljas till privata intressen (Bengtsson 2005, s. 140).

2.2.2 DETALJPLANESYSTEMET

Enligt plan- och bygglagen ska en detaljplan upprättas vid större förändringar av mark-

och vattenområden. Den ska illustrera hur markanvändningen och miljön avses att 

förändras eller bevaras och ligger sedan som grund till byggrätten för det aktuella 

området.

Detaljplanen kan tas fram genom antingen normalt eller enkelt förfarande. 

Enkelt förfarande används då planen anses vara av begränsad betydelse, sakna 

intresse för allmänheten och inte strida mot översiktsplanen samt länsstyrelsens 

granskningsyttrande. Det som skiljer enkelt mot normalt planförfarande är att 

samrådskretsen begränsas, särskild samrådsredogörelse inte behövs, utställningen 

ersätts med en underrättelse direkt till samrådskretsen och att kungörelseförfarande 

begränsas.

Vid normalt förfarande är det främst två mål som ska tillgodoses. Den ena är att 

medborgare ska garanteras ett reellt inflytande över planen och det andra är att 
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ärendet ska behandlas så snabbt och enkelt som möjligt. Detaljplanen kan föregås 

av ett program som upprättas i syfte att beskriva utgångspunkterna och målen för 

planen och för att bredda kommunens beslutsunderlag gentemot berörda parter. 

I samrådsskedet ska kommunen enligt plan- och bygglagen i första hand samråda 

med lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och andra kommuner som berörs 

av förslaget. Därefter ska kommunen ge tillfälle till samråd för sakägare och de 

bostadsrättshavare,hyresgäster och boende som berörs av förslaget. Detta gäller 

även myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av 

förslaget.

Efter samrådet ska kommunen se till att planen ställs ut för granskning under minst 

tre veckor, där myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen har tillfälle att 

lämna synpunkter. Efter det kan planen antas av kommunens högst beslutande organ, 

kommunfullmäktige. Då planen blivit antagen följer en överklagandetid på minst tre 

veckor, där endast de som inte tidigare fått sina synpunkter tillgodosedda kan yttra sig. 

Då ingen överklagat vinner planen laga kraft (Boverket 2002, s. 9-39).

2.3 TYSKLAND

2.3.1 BOSTADSPOLITIKEN

På grund av de speciella stadsmorfologiska förutsättningarna i majoriteten av 

de tyska städerna efter de massiva bombningarna under andra världskriget kom 

bostadsbyggandet att ske på ödelagd mark i staden (Droste & Knorr-Siedow 2007 

s. 92). För att komma i bukt med den stora bostadsbristen efter andra världskriget 

så ökades statens inflytande över bostadsmarknaden. Det ökade inflytandet var från 

början planerat att vara tidsbegränsat och därmed också ansvaret för socialboende 

(motsvarighet till den svenska allmännyttan). Man valde att använda sig av marknadens 

villkor för att uppnå ett ökat socialt bostadsbyggande och man tillät privata hyresvärdar 

och privata kapitalinvesterare. Man undvek att kommunen eller staten skulle ha direkt 

kontroll över bostadsbyggandet och ägandet av hyreslägenheter (Busch-Geertsema 

2000 s. 4).

Tysklands bostadspolitik har, precis som Sverige, karaktäriserats av ett stort socialt 

ansvar. Modellen för att uppnå ett socialt bostadsbyggande ser däremot annorlunda 

ut, med en starkare utgångspunkt i marknadens villkor. Till skillnad från Sverige så 

är socialbostäder i Tyskland ett kategoriboende och det krävs tillstånd att få hyra 

en socialbostad som delas ut av kommunen baserat på inkomstnivåer och behov. 

Hyresvärdarna kan sedan välja ut hyresgäster från denna grupp för att själva skapa 

Privata hyresbostäder, 49%
Privat ägande, 40%
Allmänna hyresbostäder, 6%
Kooperativ, 5%

Upplåtelseformer i Tyskland (Magnusson, Löfmark 2009, s. 11).
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en hållbar social mix (Droste & Knorr-Siedow 2007 s. 95). På grund av minskade 

subventioner och förkortade perioder där bostadsföretagen måste hyra ut sina 

lägenheter som socialboende har det under de senare åren skett en minskning av den 

totala andelen socialboenden i Tyskland (Droste & Knorr-Siedow 2007 s.93). Precis 

som i Sverige har områden med allmännyttiga bostäder sålts ut i många kommuner till 

privata investerare (Bartelheimer 1998).

Tysklands bostadspolitik har i hög grad påverkats av att Tyskland styrs som en 

förbundsstat. Alla stater har haft egna program för allmännyttiga bostäder och egna 

policys. Det har lett till en uppsjö av olika regler och tillvägagångssätt som skiljer sig 

åt mellan de olika staterna. Varje stat har sin egen myndighet för bostadsfrågor med 

relativt stor autonomi. Även på den lokala nivån spelar kommunerna en viktig roll inom 

bostadspolitiken där de står som ägare för bostadsorganisationer samt står för en del 

subventioner ur egen kassa (Busch-Geertsema 2000 s.12).

Trots att det inte finns en enhetlig modell för bostadspolitiken för hela landet så finns 

det däremot ett antal principer som varit vägledande. Subsidiaritetsprincipen som är 

gällande innebär att frågor ska behandlas så lokalt som möjligt samt lokalt upprätta 

bostadssociala program. Staten träder bara in om det är nödvändigt. Principen om 

lokalt företräde innebär att inga bostäder kan vara i statens ägo utan endast privat 

och verka under kommersiella lagar. Även kommunala bostadsföretag är privata där 

kommunen innehar andelar (Droste & Knorr-Siedow 2007 s. 94).

2.3.2 DETALJPLANESYSTEMET

Formellt börjar en detaljplan med ett förberedande beslut (Aufstellungsbeschluss). 

Beroende på delstat och lokala lagar så fattas detta beslut av kommunfullmäktige, en 

kommitté eller kommunstyrelsen. Det här beslutet föregås av en behovsprövning där 

en stadsutvecklingsplan tas fram eller granskas om sådan redan finns. Innan beslutet 

tas måste även en förfrågan om planering skickas till planmyndigheten i delstaten.

Medborgardeltagande och deltagande av representanter och allmänna organisationer 

ska ske vid två tidpunkter i processen. Lagen skiljer mellan ett tidigt deltagande och 

ett formellt deltagande. Det tidiga skedet ska tjäna till att informera allmänheten om 

planavsikten och få in synpunkter. Synpunkter kan framföras för att kunna påverka 

planeringen då den ännu inte är för definierad.

Det formella skedet innebär att offentliga myndigheter och andra offentliga 

organisationer samt berörda organisationer ska underrättas så fort som målen med 

planavsikten är fastlagda och ges möjlighet att yttra sig, bland annat om miljöpåverkan. 

Om planavsikterna påverkar andra myndigheters utvecklingsintressen så ska även 
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de informeras. När alla kommentarer har samlats in ska de vägas mot varandra. 

Kommunen fattar sedan ett beslut (Auslegungsbeschluss) utifrån ett utkast på 

en detaljplan som sedan ställs ut offentligt under en månads tid med tillhörande 

kommentarer angående miljöaspekter som anses vara viktiga för kommunen. 

Allmänheten, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge rekommendationer 

eller invändningar gällande planen som sedan måste tas i beaktning om de lämnas in 

i tid och inte är irrelevanta. Tidsgränsen är en månad, men om goda skäl finns kan den 

även förlängas. Om planen måste ändras efter utställningen så ska den reviderade 

planen ställas ut på nytt.

Sedan antas detaljplanen av kommunen i form av en stadga. Vissa detaljplaner kan 

kräva ett godkännande från en högre instans. Den antagna planen måste enligt sed 

publiceras och först då vinner den laga kraft. Den är då offentlig och tillgänglig för 

allmänheten.

Det finns möjlighet att genomföra ett förenklat planförfarande om påverkan på 

omgivningen inte förändras. Förenklat planförfarande kan även användas vid 

återanvändning av mark, vid förtätning eller vid annan inom-stads-utveckling som är 

mindre än 20 000 m2 eller mellan 20 000 m2 och 70 000 m2 om planen inte har en 

betydande påverkan på miljön (Pahl-Weber et al 2007, s. 52-54).

2.4 BYGGEMENSKAPER

Byggemenskaper kommer från tyskans ord Baugemeinschaften och innebär att 

personer går ihop och bildar en gemenskap där de tillsammans skapar ett eget 

boende. Friedrich Heinzmann (2011), som är jurist och har gett ut en skrift om de lagliga 

ramarna för dessa gemenskaper, har valt att kalla de fria byggherregemenskaper 

(Freie Bauherrengemeinschaften) som bättre beskriver fenomenet. Ordet fria 

beskriver att gemenskapen saknar en traditionell professionell byggherre som leder 

bygget. Istället så blir alla som har valt att bilda gemenskapen till byggherrar oavsett 

erfarenhet. Medlemmarna i gemenskapen diskuterar och beslutar själva angående de 

önskemål och krav som ställs och med hjälp av en arkitekt så förverkligas idéerna.

Runt 1995 förekom dessa byggemenskaper för första gången parallellt i 

universitetsstäderna Freiburg och Tübingen, som båda ligger i delstaten Baden- 

Württemberg i sydvästra Tyskland. Konceptet har sedan dess spridits i hela Tyskland, 

även till de större städerna. Idag är det allmänt känt att boendekostnaderna blir lägre i 

Kommun

Kommun
Boende

Boende
Exploatör/byggföretag

Byggföretag

Tid

Aktörer i  traditionell byggprocess (övre) och för byggemenskaper (nedre) 

(Tolkning av Heinzmann 2011, s. 9-17).
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en byggemenskap än i traditionella boenden på grund av den kapade vinstmarginalen 

för den annars traditionella byggherren, vilket många framhäver som en positiv aspekt. 

Men det finns även andra orsaker som gör att stadsplanerare och arkitekter förespråkar 

byggemenskapskonceptet alltmer. På grund av den speciella gruppdynamiken som 

baseras på både juridiska och psykologiska faktorer är byggemenskaper lämpligt 

för att säkerställa, en mellan kommunen och boende, enad stadsmässig lösning 

(Heinzmann 2011 s. 6).

Förutom att vara sin egen byggherre och kunna påverka allt från utformning av 

lägenhet, material, arkitektur, trädgård och gemensamma utrymmen så skapas 

ofta en gemenskap mellan deltagarna från planeringsstadiet som kommer att bestå 

när huset står klart. Man vet från början vilka ens grannar kommer vara och en 

tillhörighetskänsla samt ömsesidigt ansvar växer fram. Mot sina grannar skapas en 

viss bekantskap samtidigt som individualiteten för varje hushåll starkt kommer till 

uttryck (Heinzmann 2011 s. 9).

Trots möjligheten till kapitalinvestering och skattelättnader genom eget ägande så är 

inte det huvudorsaken till varför folk väljer att ta del av en byggemenskap. I första hand 

lockar självbestämmandet över byggprocessen, lägre projekteringskostnader samt 

möjligheten att bo i ett eget utformat boende (Krämer & Kuhn 2009 s. 46).
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3.1 INLEDNING

Både stadsplanering och arkitektur har i alla tider villkorats av sociala, ekonomiska 

och politiska bakgrundsfaktorer. I takt med att samhället förändras uppstår nya krav 

på den fysiska miljön som manifesteras i nya byggnader och områden. Planeringen 

ger således en konkret spegling av rådande politiska och ekonomiska förutsättningar 

(Rosenhall 2010, s. 186).

Citatet antyder att politiken ger avtryck i planeringen vilket uttrycker en central tanke 

i det här arbetet. Vår ambition med denna del av arbetet är att ge en bild av hur 

bostaden ses både på samhällsnivå och individnivå. Utgångspunkten är att redovisa 

de delar av stadsbyggandet i allmänhet och bostadsbyggandet i synnerhet som kan 

relateras till våra forskningsfrågor. Jan-Erik Lind och Sven Bergenstråhle (2004) menar 

i Boendets betydelser och boendes värderingar att bostaden och boendet är invävt 

i samhälls- och privatlivets sfärer. Uppfattningen om vad bostaden är förändras i och 

med människors levnadssätt, kulturella och politiska omprövningar och ekonomiska 

konjunkturer. Med andra ord är bostaden och boendet en viktig del av samhällets 

konstitution (Lind & Bergenstråhle 2004, s. 7).

Följande kapitel ger en översikt kring forskning som kan relateras till de strukturer och 

aktörer som arbetet fokuserar på. Kapitlet är inledat i tre delar och försöker beskriva 

inom vilka ramar dessa strukturer och aktörer verkar samt vilka hinder och möjligheter 

som kan tänkas ges för individuella initiativ. Den första delen handlar om den fysiska 

planeringen, andra delen om bostadsbyggandet och den tredje om deltagande och 

inflytande i den fysiska planeringen fokuserat på individnivå.
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3.2 FYSISK PLANERING

Som vi tidigare har nämnt så definierar vi utifrån Giddens och Mertons teorier den 

fysiska planeringen som en struktur som innefattar en mängd aktörer. Den fysiska 

planeringen bygger på politiska beslut, lagar och förordningar som bildar ett ramverk, en 

struktur, som dess aktörer förhåller sig till i stadsbyggandet. Vi har talat om Goffmanns 

aktörer som befinner sig på en scen där pjäsen utspelar sig och där settingen skapar 

förutsättningarna. Settingen i det här fallet definierar vi som planeringen. Genom att 

aktörerna följer detta regelverk reproduceras det genom deras handlingar och blir 

därmed en struktur som både kan utgöra möjligheter och begränsningar för vidare 

sociala handlingar. Settingen ger förutsättningarna för aktörer såsom individen, 

medborgaren, byggherren, byggföretagen, kommunen och staten som alla samsas på 

samma scen och interagerar med varandra i olika maktförhållanden. Kommunen som 

aktör förfogar även över viss rekvisita i form av olika verktyg, såsom planmonopolet. 

I detta kapitel lyfter vi aspekter som förklarar den fysiska planeringens påverkan på 

aktörer samt pekar på begränsningar och möjligheter i dess struktur.

3.2.1 ANSVARET FÖR DEN FYSISKA 
PLANERINGEN

Ansvaret för bostadsbyggandet är fördelat mellan stat och kommuner. Staten formulerar 

de övergripande målen och inriktningen på bostadspolitiken och kommunerna ansvarar 

för den fysiska planeringen och bostadsförsörjningen. Till hjälp har kommunen olika 

verktyg, såsom den kommunala markpolitiken, planmonopolet och de allmännyttiga 

bostadsföretagen. I grund och botten börjar ansvaret för bostadsbyggandet hos 

kommunen, som i ett första skede ger anvisningar i planfrågor och tilldelning av 

kommunal mark utifrån dess politiska ledning. Planeringsprocessen och markfrågan 

är nära sammankopplade; utan tillstånd att bygga blir marken ointressant. Det är 

därför helt avgörande för en byggherre hur kommunen agerar i markanvisningen och 

vilka principer som följs (Statskontoret 2006, s. 7). Kommunen har således genom 

planlagstiftningen kraftfulla medel att styra samhällsutvecklingen genom att antingen 

bevilja eller motverka ett projekt (Blücher & Graninger red. 2006, s. 160).

Det är genom plan- och bygglagen som mycket av den fysiska planeringen och 

bostadsbyggandet styrs. Lagen, som ger kommunen ensamrätt att initiera och besluta 

om planer, finns för att bland annat främja goda boendemiljöer, skydda miljön och 

ge rättsäkerhet för fastighetsägare (Hedelin 2006, s. 42). Kommunerna bär även 

ansvaret för att planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa ändamålsenliga 

och goda bostäder för alla i kommunen (Regeringen 2000, s. 1). Genom 

bostadsförsörjningsprogram och översikts- och detaljplanläggning kan kommunen 
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påverka bostadsbyggandets inriktning och innehåll, men även kostnaderna för det som 

ska byggas. I översiktsplanen kan kommunen ange plats för verksamheter, industrier 

och bostäder och genom detaljplanen bland annat styra bebyggelsens omfattning, 

placering, utförande och utformning (Byggkommissionen 2002, s. 214-217).

Genom sitt egna markinnehav och strategiska köp och försäljning av byggbar mark 

kan kommunen påverka bostads- och bebyggelseutvecklingen. Eftersom det inte 

finns några krav på att varje enskild kommun ska ha en markanvisningspolicy, är de 

villkor som ställs vid försäljning av mark mycket upp till den enskilda kommunens 

att bestämma. De kan använda direktanvisning, anbud och markanvisningstävlingar, 

vilket ofta beror på vilken upplåtelseform bostäderna kommer att ha. Kommunen kan 

även upplåta marken genom att hyra ut den i en så kallad tomträtt, där hyresparten 

betalar en årlig avgäld enligt ett avtal. Vi överlåtelse av mark ställer kommunen ofta 

någon form av motkrav till köpare. Detta sker ofta i form av ett exploateringsavtal 

där villkor kring bostadsbebyggelsen bestäms, som exempelvis kostnadsfördelning, 

utformning, andel lägenheter för socialtjänsten, kommunal förmedlingsrätt eller 

upplåtelseform och lägenhetssammansättning (Statskontoret 2006, s. 23). Kommunen 

måste enligt kommunallagen i princip alltid överlåta kommunal mark till externa köpare 

för marknadspriset. Men försäljningen av mark till kommunens egna bolag, exempelvis 

allmännyttan, omfattas inte av den regeln (Hedelin 2006, s. 35).

3.2.2 OSÄKERHETER I 
PLANERINGSPROCESSEN

Hans Lind (2003) konstaterar med hjälp av flertalet forskningsstudier i 

Bostadsbyggandets hinderbana: en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001: 

rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, att det inte bara handlar 

om planeringsprocessens längd, utan även osäkerheten i planeringsprocessen, 

som skapar problem. Även om processen i vissa fall går fort, kan den lika gärna var 

långdragen, och sannolikheten för det ena eller andra går inte att bedöma med någon 

större säkerhet. Att planeringsprocessens längd är svårförutsägbar kan skapa flera 

problem. Den ekonomiska risken höjs eftersom det kan dröja länge innan en exploatör 

får igen de pengar denne lagt ut på bland annat planerings- och markkostnaderna. 

Detta kan innebära att det enbart är de företag som är ekonomiskt starka och har 

fler projekt parallellt som kan engagera sig som exploatörer. Studierna visar att det 

finns ett samband mellan osäkerheten och längden i planeringsprocessen och att 

det finns ett fåtal företag som dominerar bland exploatörerna. Dessutom har de stora 

företagen, tack vare sin ofta långa erfarenhet inom branschen och samarbete med 

kommunen, kunskap om komplicerade planeringsprocesser som gör att de har lärt 

sig hur slipstenen skall dras. Lind pekar också på att det kan uppstå en problematik 

i markpriserna. Då planeringsprocessen är osäker och långdragen och färre företag 
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engagerar sig som exploatörer finns det ofta relativt få markområden som är klara 

för bebyggelse. Detta innebär att priset på byggklar mark stiger. Priset på oplanerad 

mark kan dock minska på grund av att den komplicerade planeringsprocessen, att 

osäkerheten kring de framtida exploateringsmöjligheterna bidrar till att ingen vill betala 

lika mycket för marken. Graden av hur strikt och komplicerad en planeringsprocess är 

även sammankopplad till hur mycket det byggs och priset på färdiga bostäder. Högre 

priser, striktare regler och lägre bostadsbyggande följs åt (Lind 2003, s. 46-47).

Detaljplanens inriktning och innehåll kan även komma att påverka byggkostnaderna 

på grund av sin omfattning och möjligheter att dela upp ett projekt i mindre etapper. 

Om en detaljplan blir allt för omfattande kan det resultera i att enbart några få större 

företag med stora ekonomiska resurser kan ta sig an projektet och lämna anbud. 

För att få med små eller medelstora företag med normalt risktagande, krävs ofta att 

detaljplanen delas upp i etapper så att den finansiella delen kan lösas. Samtidigt kan 

en allt för restriktiv hållning i exploateringen genom bestämmelser resultera i att det 

blir svårt att få lönsamhet i ett projekt (Byggkommissionen 2002, s. 214-217).

3.2.3 INEFFEKTIVITET

Tidigare, innan 1990-talet, hade ofta kommunerna ett lager av mer eller mindre 

klara planer som snabbt kunde omsättas i realiteten i form av detaljplaner eller 

områdesbestämmelser. Även om arbetet kom att kräva mindre ändringar, gjorde 

detta att planeringsprocessen och därmed exploatörens projekt kunde komma igång 

snabbt. Idag är kommunernas planberedskap sämre och ofta står de privata aktörerna 

för framtagandet av nya planförslag. Detta resulterar i att de spenderar en längre tid på 

sitt projekt, och om då processen för att fastställa planen tar längre tid än vanligt, mer 

än ett år, är det inte konstigt att byggherren kan uppleva att planeringsprocessen blir 

kostsam och långdragen. Detta, speciellt om planen blir överklagad i flera instanser 

(Byggkommissionen 2002, s. 216-217).

I Boverkets (2005) rapport Markpolitik och kommunala markpriser � En undersökning 

av hur 13 kommuner arbetar med markprissättning och markanvisning vid överlåtelse 

av mark för bostadsändamål konstateras att de flesta av de undersökta kommunerna har 

god tillgång på mark för bostadsändamål. Trots sin stora markreserv ligger dock många 

kommuners problem i bostadsbyggandet i planeringsprocessen. Detta på grund av att 

många kommuner har dåligt med detaljplanerad mark och då planeringsprocessen 

drar ut på tiden (Boverket 2005, s. 12). Problematiken kring planeringsprocessen 

lyfts även fram i statskontorets (2006) undersökning av byggherrar och kommuner 

kring frågor som rör mark- och planfrågor. Samtliga byggherrar lyfter fram kritik kring 

kommunernas sätt att hantera planfrågorna, framförallt hanteringstiderna som ofta 

är omotiverat långa, har många överklaganden och bristande planberedskap. Även 
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flexibiliteten och anpassningsförmågan från kommunerna framhölls som bristande. 

Majoriteten av byggherrarna upplevde även att kommunerna i större grad ställer högre 

krav på små byggherrar, vilket skapar snedvridna konkurrensvillkor som gynnar vissa 

som är insatta i plansystemet och har skalfördelar. Samtidigt upplever kommunerna 

detaljplanearbetet som tungrott, trots att byggherrarna i större grad vill kunna påverka 

planeringsprocessen (Statskontoret 2006, s. 40-42).

Lind (2003) menar vidare att det finns en stor spridning på den tid det tar för olika 

kommuner att hantera planärende. I snitt tar det 2-4 år från att planarbetet påbörjats till 

att själva byggandet kan påbörjas. Att planeringsprocessen tar lång tid, även fast den 

inte överklagas, kan medföra att omständigheterna i projektet ändras. Lågkonjunkturer 

kan frysa projektet och det kan vara svårt att upprätthålla kontakten med andra 

involverade privata aktörer, såsom finansiärer och samarbetspartners av olika slag. 

Själva initieringsskedet för ett projekt tar lika lång tid som planeringsprocessen, alltså 

2-3 år. Om då initieringsskede, planeringsprocess och byggskede läggs ihop tar alltså 

ett genomsnittligt byggprojekt 4-6 år att bli färdigt. Eftersom en planprocess kan få 

utstå en hel del förseningar på grund av överklaganden, menar Lind (2003) att ju 

tydligare målgruppen är för bostäderna, och därmed stödet för projektet, desto lättare 

bör det vara att genomföra. Men, tidsrelaterade problem är ändå svårt att undvika. 

De som intresserar sig för en ny bostad har sällan lust att vänta så pass länge som 

planering och genomförandet av ett projekt tar (Lind 2003, s. 45, 48-49, 51).

3.2.4 INARBETAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Psilander (2004) menar att det inom den svenska bostadspolitiken och bostadsbyggandet 

sedan 1960-talet vuxit fram en byggkultur som låst sig fast inarbetade nätverk, som 

främjar vissa aktörer. Under 1900-talets andra hälft har svenska kommuner i stor 

utsträckning köpt upp mark i perifera lägen som idag ligger outnyttjad och kommer 

att användas i den framtida stadsbyggnadsutvecklingen. Genom planmonopolet har 

kommunens roll stärkts, eftersom de har den yttersta beslutsrätten över hur marken 

ska komma att utnyttjas. Samtidigt har planmyndigheterna mer effektivt kunnat reglera 

omfattning och inriktning på bostadsproduktionen, som ofta riktas till fördel för de 

som redan har byggt och etablerat sig. De byggföretag som har växt fram inom detta 

nätverk kan således jobba ostört och slipper bli utkonkurrerade av andra som skulle 

kunna föra ut ett intressantare projekt på marknaden. De största byggföretagen, som 

under lång tid stimulerats av samarbetet med kommun och stat, har en framträdande 

roll där deras lobbyverksamhet lätt kan påverka detta nätverk. Psilander menar att 

myndigheterna ännu idag bär en stor del av ansvaret för en passiviserad byggherreroll, 

vilket snarare främjar stagnation inom byggbranschen än entreprenörsanda. Den 

svenska bostadspolitiska inriktningen har genom decennier drivits av tanken att 

den offentliga sektorn ansetts ha de bästa förutsättningarna och kunskaperna att 
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bestämma hur ett nytt bostadsområde ska utformas och vilket innehåll det ska ha. 

Att den offentliga sektorn ska samarbeta med ett fåtal stora aktörer på en marknad 

med lite konkurrens är inga bra förutsättningar för att skapa innovationer inom såväl 

produktion, design och mångfald (Psilander 2004, s. 9-11).

Statskontoret drar en liknande slutsats, där de menar att det råder brister i hur 

kommunens riktlinjer och principer för att fördela mark går till. Det saknas ofta en 

kommunal markanvisningspolicy och dokumentation om val av vilken byggherre 

som bör väljas. Ofta hanteras markhänvisningen genom förturer och dolda köer och 

favoriseringar, vilket försvårar för nya byggherrar att etablera sig och få tillgång till 

kommunal mark (Statskontoret 2006, s. 8-10).

3.2.5 NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
UTMANINGAR

Göran Cars och Reigun Thune Hedström (Blücher & Graninger red. 2006) lyfter 

fram inflytande- och effektivitetsproblematiken i dagens planeringssystem i Nya 

villkor för den kommunala planeringen. Här utropas behovet av en modernisering 

av planerarrollen, arbetssättet och planeringsprocessen inom den kommunala 

planeringen. Under de senaste decennierna har den svenska samhällsutvecklingen 

utsatts för stora strukturella förändringar. Den kommunala fysiska planeringen har på 

många sätt marginaliserats och förlorat sitt inflytande över hur marken ska anordnas. 

Vid sidan av att kommunerna fått försämrad ekonomi, beror detta framförallt på ett aktivt 

näringsliv som i allt större grad kommit att bestämma över stadsutvecklingen. En stor 

del av efterkrigstidens samhällsbyggande motiverades genom offentliga initiativ, vilket 

idag övertagits av privata aktörer som tagit över en stor del av idé-och initiativfasen. 

Vid sidan av denna fas har även förekomsten av villkorade avtal/överenskommelser 

blivit ett sätt för de privata aktörerna att ro projekten i hamn. Det bygger på att i ett 

tidigt skede etablera kontakt med kommunen där de genom överläggningar och 

förhandlingar försöker erhålla stöd för en exploatering. Dessa förhandlingar kan 

sedan skapa en moralisk förpliktelse som kommer bli vägledande för den fortsatta 

planeringsprocessen. Cars och Thune Hedström (Blücher & Graninger red. 2006) 

menar att detta sätt att hantera planeringen är olyckligt på flera sätt. Dels handlar 

det om att de allmänna intressena kan bli underprioriterade, dels brister i insyn och 

medverkan i den demokratiska processen. Detta kan vidare skapa effektivitetsproblem 

i och med att projektet i ett senare skede kan utsättas för överklagande och därmed 

finns risk för en långdragen planeringsprocess. Dessutom kan den kreativa delen 

påverkas negativt eftersom projektet låsts fast i ett förbestämt läge, och därmed finns 

lite utrymme för kompromisser. Cars och Thune Hedström (Blücher & Graninger 

red. 2006) menar vidare att de former som PBL anvisar för insyn och delaktighet i 

planeringen lätt kan bli chimärer ifall kommunen inte tar sitt fulla ansvar till initiativet 
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för planeringen. Slutsatsen är att ansvaret för den kommande stadsutvecklingen ligger 

på kommunen, som ska tillgodose en bra långsiktig planering där allmänintresset ska 

få en större roll. De ska se till att identifiera de områden som i framtiden kan komma 

att utsättas för förändringstryck och komma med tydliga spelregler, utan att hämma 

kreativiteten eller detaljreglera för mycket (Blücher & Graninger red. 2006, s. 157-158, 

162-164, 174).

Vid sidan av de politiska direktiven, ligger en stor del av markanvisningsförfarandet 

på tjänstemännen inom kommunen. De ansvarar och bedömer i stor utsträckning 

hur kommunens planering går till. På ett rätt sätt ska kommunen verka för att i första 

hand gynna producenter som kan producera bostäder av bra kvalitet till rimliga priser. 

För att detta ska fungera måste mer konkurrens finnas inom bostadsmarknaden, och 

kommunen måste därför aktivt verka för att skapa förutsättningar för en mångfald 

bland aktörer och underlätta för nya byggherrars etablering på marknaden. En 

genomtänkt och god planberedskap och markpolitik är viktiga instrument för att styra 

bostadsbyggandet. Ökad konkurrens och mångfald hör ihop med ökad lyhördhet och 

öppenhet inom den kommunala planeringen. Att låta fler aktörer komma in kan resultera 

i att en mer ändamålsenlig och effektiv ansvarsfördelning inom bostadsbyggandet där 

kommunernas arbetsbörda minskar samtidigt som planarbetet görs mer kundanpassat 

(Statskontoret 2006, s. 8-10, 27).

3.2.6 SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

När vi ser till kommunen som en aktör i planeringen av stadsbyggandet uppstår en 

problembild utifrån ovanstående referenser. Samtidigt som det lyfts fram att kommunen 

förfogar över kraftfulla medel för att styra samhällsutvecklingen såsom planmonopol, 

markinnehav, markanvisning och exploateringsavtal (Blücher & Graninger red. 2006, 

s. 160, Statskontoret 2006, s. 23) så talas det om kommunens förlorade inflytande 

och en marginaliserad fysisk planering där privata initiativ får allt större plats 

(Blücher & Graninger red. 2006, s. 157- 174, Byggkommissionen 2002, s. 216-217). 

Att många kommuner idag har en försämrad ekonomi, försämrad planberedskap 

och detaljplanearbetet ses som tungrott (Blücher & Graninger red. 2006, s. 157-

174, Statskontoret 2006, s. 40-42). På grund av sämre planberedskap spenderar 

privata aktörer, byggföretagen, längre tid på planeringsprocessen vilket försvårar 

det ekonomiska läget för mindre byggföretag som inte kan kosta på sig det (Lind 

2003, s. 46-47, Byggkommissionen 2002, s. 216-217). Kan vi se på kommunen som 

en aktör som har försvagats till fördel för större byggföretag trots att den fortfarande 

tillhandahåller samma effektiva verktyg som tidigare? Stämmer det att kommunen är 

försvagad eller beror problembilden på andra orsaker? Den långa och svårbedömda 

planeringsprocessen gör att endast större byggföretag kan kosta på sig att delta. Dessa 

större aktörer har även under lång tid byggt upp ett nära samarbete mellan kommun och 
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stat och kan verka inom ett inarbetat nätverk med stor möjlighet att påverka (Psilander 

2004, s. 9-11). Det här anser vi är mycket intressant utifrån vårt teoretiska perspektiv. 

Vi kan nämligen ställa oss frågan om det rör sig om ett inarbetat mönster, möjligtvis 

en institutionalisering mellan dessa aktörer som försvårar för nya aktörer att påverka 

strukturen. Denna tradition reproduceras genom att de stora byggföretagen bibehåller 

sin position vilket stärker deras position än mer och trycker ner mångfald och innovation 

från nya mindre aktörer (Psilander 2004, s. 9-11). Kommunens markanvisning är ett 

exempel på en handling som kan reproducera denna tradition då det här förekommer 

dolda köer och favoriseringar (Statskontoret 2006, s. 8-10). Giddens talar om tysta 

föreskrifter och informella regler som kan ha större betydelse än formella lagar. Kan 

kommunens agerande visa tecken på att det existerar informella strukturer som väger 

tyngre än de formella verktyg som kommunen förfogar över? Det blir allt vanligare att 

kommunerna sluter villkorade avtal med byggbolagen som försätter kommunen i en 

viss moralisk förpliktelse samt bidrar till bristande insyn och deltagande i processen. 

Det är kommunen som bär det fulla ansvaret för stadsutvecklingen och det är de 

som har verktygen att genomföra den stadsutveckling som är önskvärd (Blücher & 

Graninger red. 2006, s. 157-158, 162-164, 174).

3.3 BOSTADSBYGGANDE

Utifrån Giddens och Mertons teorier om strukturer har vi valt att identifiera 

bostadsbyggandet som en struktur som produceras och reproduceras av dess aktörer 

som bland annat utgörs av byggherrar och byggföretag. För att förtydliga förhållandet 

mellan aktörer och strukturer har vi även valt att använda oss av Goffmanns teori 

som placerar aktörerna på en scen. Som vi tidigare har nämnt så påverkas aktörerna 

av en setting och rekvisita som kan ses som politiska ramverk och fysisk planering. 

Pjäsen som utspelar sig på scenen blir själva bostadsbyggandet där det förekommer 

en maktkamp mellan dess olika aktörer. Vi behandlar i detta kapitel denna maktkamp 

och konkurrens mellan stora och små aktörer. Vi kan även identifiera att konsumenten/

individen utgör en aktör som tar plats på denna scen.

3.3.1 KONKURRENSSITUATIONEN

Det var i efterkrigstiden som det storskaliga bostadsbyggandet tog fart på allvar. 

Storskalig nyproduktion av bostäder och bostadsutvecklingen som drevs framåt 

ledde bland annat till rivningshysteri av undermåliga bostäder och övrig bebyggelse. 

Lindbom (red. 2001) menar att detta är resultatet av en effektiv ackumuleringsregim, 
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vilket i synnerhet handlar om ett effektivt samarbete mellan en stark socialdemokratisk 

statlig styrning och en dominerande välorganiserad privat industri med ett fåtal stora 

aktörer (Lindbom red. 2001, s. 21-22). Trots en nedgång av bostadsbyggandet efter 

miljonprogrammet med ökad arbetslöshet och minskad lönsamhet i lågkonjunkturer, 

har denna byggandekultur i mångt och mycket kommit att bestå. De kooperativa 

och allmännyttiga byggherreorganisationerna har övergått till mer förvaltning av sin 

redan existerande bostadsstock, samtidigt som de privata entreprenörsföretagen 

ytterligare koncentrerats under 1980- och 1990-talet. Några av de största företagen 

har dessutom utvidgat sin verksamhet till att förutom bostadsproduktion även syssla 

med anläggningsverksamhet och ägande av mark och fastigheter. Tydligt har varit 

att företagen i stort sett har strävat efter att skapa rikstäckande organisationer och 

genom förvärv och fusioner av andra företag bli allt större. År 1989 hade de fem största 

entreprenörsföretagen drygt två tredjedelar av marknaden (Ericson & Johansson 

1994, s. 120, 132-133). Fredrik von Platen (2009) lyfter i rapporten Skärpning 

på gång i byggsektorn! fram att det är en relativt ny företeelse att de 4-5 största 

entreprenadföretagen börjat ägna sig åt att bygga själva och sedan sälja lägenheter, 

istället för som tidigare då marknaden till stor del kretsade kring produktionen av 

enfamiljshus. (Platen 2009, s. 42).

I statens pris- och konkurrensverks (1990) utredning Konkurrensförhållanden inom 

bygg- och bosektorn från 1990 konstateras att Sveriges dåvarande två största 

entreprenörsföretag Skanska och NCC har nyttjat sina skalfördelar och etablerat sig 

på många lokala marknader. I utredningen sägs följande:

De har skapat sin storlek främst genom en stark lokal förankring på de flesta orter 

i Sverige. I 22 av 24 län i Sverige är Skanska eller NCC det största byggföretaget. 

De finns inom alla produktionsområden och kan samtidigt erbjuda storföretagens 

stordriftsfördelar och fördelarna som ligger i lokalbyggarens platskunnande och 

nära marknadskontakter. [ ] Intressant är också en påtaglig strävan från dessa båda 

företags sida till vertikal integration in på angränsande områden, som exempelvis 

underentreprenader och byggmaterial. Utöver detta är företagen stora fastighetsägare 

och finansförvaltare (SPK 1990, s. 52).

Även i mitten av 00-talet såg konkurrenssituationen liknande ut, konstaterar Johan 

Hedelin (red. 2006) i Konkurrensverkets rapport Bättre konkurrens i bostadsbyggandet! 

Sedan 1990-talet och dess lågkonjunktur följde flera strukturomvandlingar inom 

byggföretagen. De medelstora företagen med ca 50-250 anställda har på många 

håll försvunnit, samtidigt som uppköp och sammanslagningar varit vanligt för de allra 

största. Av de tio största svenska byggföretagen som fanns år 1991 återstod bara 

fyra kvar 2002. År 2005 byggdes mer än hälften av alla lägenheter av de fyra största 

byggherrarna.
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Ett uppenbart problem ur konkurrenssynpunkt är att de större byggherrar som arbetar 

med egenutvecklade projekt samtidigt utgör de största företagen på marknaden för 

externa entreprenader. Byggherrar som inte bygger i egen regi blir därigenom - vid 

upphandling av entreprenader - i hög grad utlämnade till byggföretag som samtidigt 

driver konkurrerande verksamhet (Hedelin red. 2006, s. 22-25).

Utifrån ovanstående rapporter från konkurrensverket går det alltså att konstatera 

att det råder brister i konkurrensen på marknaden. I Sverige fanns år 2004 ca 20 

000 entreprenörsföretag inom byggsektorn, där majoriteten utgjordes av små, lokalt 

förankrade företag. Dessa har dock, på grund av små resurser, i stor utsträckning 

fått inrikta sig på små projekt och har ofta rollen som underleverantörer till de större 

byggföretagen. De inträdeshinder som lätt uppstår för totalentreprenader visar sig om 

projekten omfattar 150-200 lägenheter, vilket mindre byggföretag ofta inte har resurser 

till att kunna genomföra. Bristande kunskaper och kontakter inom beslutsprocessen 

kan också utgöra ett problem för nyetablerade och små byggföretag. Ökande kostnader 

för byggmaterial har också medfört att byggandet blivit dyrare, men i och med ökad 

globalisering har konkurrensen mellan leverantörer blivit större och prisnivåerna lägre 

(Hedin red. 2006, s. 25-27).

3.3.2 INNOVATION OCH ANPASSNING

I rapporten Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv 

från forskarvärlden: en antologi diskuterar Helena Johnson, Thomas Olofsson och 

Lars Stehn (Landin & Lind red. 2011) utvecklingen inom byggbranschen och dess 

produktion. De industriella metoderna som under 1900-talets andra hälft använts inom 

bostadsproduktionen utmärker sig, i ljuset av andra industribranscher, annorlunda vad 

gäller organisation och ekonomiska förutsättningar. Det är svårt att standardisera och 

automatisera den bostadsproduktion som äger rum på grund av projektens temporära 

organisation och temporära plats. Att dessutom anpassa produkten till kunden och 

att konjunkturen kan svänga kraftigt, ökar problematiken. Investeringar i industriell 

produktionskapacitet och nya byggsystem kräver att produktionen måste vara hög och 

uthållig och kunna betalas av flera byggprojekt. Genom att minska standardiseringen 

och öka kundanpassningen blir effektiviteten sämre och därmed även intäkterna 

lägre. Johnson, Olofsson och Stehn menar att det idag inte finns något konfigurerbart 

byggsystem, eftersom en stor del av byggsektorn är anpassad för ett rationellt och 

standardiserat byggande. Försök till att i större grad bemöta kundens behov har 

gjorts inom dessa företag, men har antingen lagts ned eller fått begränsad effekt. 

Johnson, Olofsson och Stehn pekar på att en grundläggande konflikt inom dagens 

bostadsbyggande är att antingen bygga för att sälja, eller för att tillgodose kundens 

behov (Landin, Lind red. 2011, s. 48, 55-58).
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Anders Wigren (red. 1996) pekar också på den långsamma progressionen inom 

den svenska bygg- och bostadssektorn i rapporten Byggsektorn - spelregler 

för ökad konkurrens. En slutsats är att de tidigare subventionerna bidragit till 

att innovationsförmågan och flexibiliteten är lägre än i andra industribranscher. 

Subventioneringarna har både bidragit till att bostadsproducenternas förmåga att 

fördela arbetskraft och kapital inte prioriterats, samtidigt som det genom ett fåtal stora 

aktörer, aktivt hindrat andra från att komma in på marknaden (Wigren red. 1996, s. 

14-15).

Kurt Psilander (2004) menar i rapporten Hur små byggherrar lyckas: arbets- och 

förhållningssätt att produktutveckling och tävlan, vilket är kopplat till framgångsfaktorer 

bland övriga kapitalvaror, inte kan drivas fram effektivt med få aktörer. Att istället 

tillåta många fler mindre byggherrar skulle leda till ökad konkurrens och skapa 

produktutveckling och mångfald. Då skulle den lokala ekonomin dessutom stimuleras, 

tillika utvecklingen av kompetens på det lokala planet. Psilander ställer det svenska 

bostadsbyggandet i relation med andra verksamhetsområden och kommer fram till att 

aktörer som är starkt innovativa oftast får enklast genomslag i en liten organisation 

inom branscher där idéer lätt kan omvandlas till resultat. I bostadsbranschen finns 

flera hinder i förutsättningarna som på olika sätt stoppar denna utveckling. Dock finns 

det små byggherrar som gör entré inom byggandet med höga ambitioner. Gemensamt 

för dessa företag och en förutsättning för att locka in nya aktörer på byggbranschen är, 

enligt Psilander, följande:

- Idérikedom är avgörande för överlevnad

- Okomplicerat att göra entré som byggherre 

- En produktionsapparat som kan anpassas till ständigt nya idéer

Den första punkten handlar om att byggherrerollen ska stimuleras för ett fritt och 

kreativt tänkande vid utformning av projekt. Detta är avhängt det regelverk som 

styr markanvändningen. Andra punkten, att etablera sig som ny byggherre, handlar 

framförallt om att myndighetskontakter ska vara okomplicerade och att det ska vara 

lätt att få lån till sina projekt. Tredje punken handlar om att uppnå ett flexibelt byggande, 

där den enskilde byggherrens produktionsapparat inte ska behöva bli styrande för 

vilka idéer som kan realiseras. Här bör den lokala marknadens byggföretag erbjuda de 

rätta tjänsterna anpassat till den unika byggherrens situation (Psilander 2004, s. 9-11).

3.3.3 KVANTITET ELLER KVALITET

Platen (2009) hävdar att det svenska bostadsbyggandet idag har en annan inriktning 

än tidigare. Hårddraget så drevs bostadsbyggandet under rekordåren av att snabbt 

få fram bostäder åt alla och samtidigt hushålla med arbetskraft. Det industrialiserade 
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byggandet jobbade efter ett fåtal varianter på lägenhets- och hustyplösningar med 

målen att dra ned på kostnaderna men samtidigt ha hög effektivitet. Idag kommer 

istället den riktiga efterfrågan från kunderna, där högre krav ställs på såväl långsiktig 

hushållning som anpassningsförmåga och variation av utbudet (Platen 2009, s. 95).

Enligt Psilander (2004) har byggsektorn, till stor del på grund av sitt långa statliga 

finansiella stöd, skapat en tradition av bristande kostnadsmedvetenhet som idag 

speglar bostadsbyggandet. Kostnaderna inom byggbranschen har därför utvecklats 

till att bli mycket höga, framförallt efter att de statliga subventionerna togs bort i 

början av 1990-talet. Diskussionen har sedan dess kommit att handla om det låga 

utnyttjandet av produktionskapaciteten och byggfel, men utan tydliga lösningar hur 

kostnaderna kan minska. Trots att produktionskostnaden och fusk fått en framträdande 

roll, har likväl viktiga frågor som rör vilken typ av bostäder som bör produceras samt 

bostadsområdenas användbarhet och yttre miljö fått begränsat med uppmärksamhet. 

Psilander menar att detta speglar den långa traditionen av att den svenska 

bostadspolitiken i första hand varit inriktad på byggandet i sig och inte boendekvaliteter. 

Bostäder har, till skillnad från andra kapitalvaror, inte haft samma fokus på att vara 

anpassade efter konsumenten i fråga om design och unikhet. Den storskaliga 

bostadsproduktionen visar därför fortfarande upp bostadsområden som bygger 

på upprepningar och standarder, där det är sällsynt att andra än byggnadstekniska 

innovationer visas upp. Detta får således stora konsekvenser eftersom nybyggnationer 

har lång varaktighet och kommer att påverka flera kommande generationer (Psilander 

2004, s. 9-11).

Ur Statskontorets (2009) nulägesbeskrivning av byggsektorn i rapporten En 

uppföljning av Byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!” - del 1 och del 

2 framgår även att det är just prismedvetenheten, och inte kvaliteten, som styr mycket 

av det offentliga byggandet.

De offentliga byggherrarna, som står för en stor andel av beställningarna på 

byggmarknaden omfattas även av Lagen om offentlig upphandling (LOU), där det 

är lättare att motivera val utifrån pris än kvalitet vilket ytterligare minskar byggherrens 

möjlighet att bidra till omvandlingstryck inom branschen (Statskontoret 2009, s. 40).

3.3.4 FÖRHÅLLANDET MELLAN SMÅ OCH 
STORA BYGGHERRAR

I avhandlingen Bostadsbyggandet i idé och praktik: om kunskaper och föreställningar 

inom byggsektorn belyser Birgitta Ericson och Britt-Marie Johansson (1994) hur 

små och stora byggherre- och byggentreprenörsföretag arbetar och hur deras 

organisationer ser ut. I undersökningen framgår att det inom byggherreföretag som 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT



39

ingår i entreprenörkoncerner är ekonomin som blir helt avgörande för utformningen 

av och innehållet i bostäderna. En företagsstruktur som har ett brett arbetsfält med 

helhetslösningar och korta vägar för kommunikationen framstår då som ett sätt att 

rationalisera och skapa ekonomiska fördelar. De regionala och rikstäckande företagens 

ekonomi och organisation är ofta centraliserade, vilket gör att den lokala variationen 

ofta uteblir.

I förhållande mot dessa företag menar Ericson & Johansson (1994) att de undersökta 

små lokala byggherrarna i princip alltid upphandlar genom delad entreprenad eller 

totalentreprenader. Detta ger fördelar, eftersom delar av ansvarsfrågan överförs till 

entreprenören och eventuella fel kommer således inte påverka företagets ekonomiska 

situation lika mycket. En gemensam nämnare är att dessa byggherreföretag uttrycker 

en vilja att de uppförda bostadshusen tydligt ska visa vem som byggt dessa. Estetiken, 

graden av att varje projekt ska vara unikt och trivsamheten i närmiljön ligger högt 

upp på agendan för varje projekt. Att skapa kvalitativa bostäder och bra närmiljöer 

är en förutsättning för att ha hög lönsamhet, anser de. Eftersom de arbetar lokalt blir 

deras rykte snabbt känt, så deras överlevnad hänger på att skapa ett förtroende hos 

tänkbara beställare.

Ericson & Johansson (1994) menar vidare att de lokala byggherreföretagen uppvisar 

stora skillnader i hur de ser på byggprocessen i jämförelse med de rikstäckande och 

regionala byggherreföretagen. Betydelsen av att samordna och att som administratörer 

hålla en kontinuerlig kontakt med alla involverade parter och själva bygget anses 

vara högt hos de lokala företagen. Att behålla en sådan närhet inom organisationen 

skapar ofta förutsättningar för att få till en bra slutprodukt. Företagen framhäver att 

detta blir svårare ju större företagen blir som man jobbar inom. I förhållande till de 

regionala och rikstäckande entreprenörföretagen är arbetsfördelningen inom de lokala 

entreprenörföretagen flexiblare, vilket ofta skapar en bättre följsamhet i de enskilda 

projektens förutsättningar. En mindre organisation innebär även att administrationen 

och därmed kostnaderna blir mindre (Ericson & Johansson 1994, s. 144, 169-181).

I artikeln Managing Production Costs of Small and Large Developers in Sweden: 

A Case Study on Multi-Family Construction belyser Psilander (2012) skillnader i 

produktionskostnader mellan en stor och en liten byggherre. En av slutsatserna är att 

den mindre byggherren åstadkommer en högre kostnadseffektivitet i jämförelse med 

den stora. Detta på grund av andra organisationsstrategier, såsom att arbeta nära 

byggarbetsplatsen och ha ansvaret för alla delar av byggnationen, gjorde arbetet mer 

flexibelt och kunde anpassas efter hand (Psilander 2012, s. 60-61).

Psilander (2004) menar att det råder en stor skillnad mellan hur små respektive stora 

byggföretag ser på sin slutprodukt, det vill säga den färdigbyggda bostaden. De i 
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undersökningen små företagen anser sig inte vara så pass drivna av den ekonomiska 

delen av verksamheten för att själva fundera ut ett projekt och ensamt ta det totala 

ansvaret för att slutföra det och sedan förmå sig själv att genomföra det på nytt. Istället 

ligger den viktigaste drivkraften i att skapa en självkänsla för att kunna slutföra ett 

projekt så att kunden blir nöjd. Till skillnad från detta har de större företagen en stor 

administration där varje moment i detalj är planerat och uppdelat på olika kompetenser 

och styrt av ett övergripande managementsystem som koordinerar processen så att 

det slutgiltiga resultatet avviker minimalt från det tänkta. Graden av kreativitet och 

inflytande i en sådan process är begränsad och uppnår inte de små företagens direkta 

drivkraft. Om produkten däremot inte kan drivas med samma exakta precision då 

antalet moment blir för många, blir riskerna större för osäkerheter om vem som ska 

göra vad i processen och därmed ökar även chansen att något kan gå fel. De små 

företagen måste därför besitta en större kompetens och bredare motivation till att ta ett 

större ansvar för att undvika fel i produkten, än vid starkt industrialiserade processer. En 

liten byggherre måste kunna se helheten och improvisera vilket ökar förutsättningarna 

för att öka engagemanget och drivkraften till att lyckas. Psilander menar att de olika 

företagsstrukturerna skiljer sig så pass åt att varken de små eller stora företagen kan 

kopiera varandras processer för att lyckas (Psilander 2004, s. 58-59).

3.3.5 SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

Flera referenser lyfter intressanta begrepp när de undersöker och förklarar det 

bostadsbyggande som kan karaktäriseras som storskaligt. Begrepp som används 

i detta sammanhang är bland annat kultur och tradition. Utifrån Giddens teorier är 

dessa begrepp mycket intressanta och pekar på att handlingar har reproducerats 

under en lång tid som har bidragit till att skapa traditioner som även kan ses som 

mönster och rent av institutionaliseringar. Trots förändrade förutsättningar har denna 

storskaliga byggkultur bestått och de fåtal stora byggherrarna har även kommit att 

expandera till andra områden som förvaltning, underentreprenader, byggmaterial, 

markägande och anläggning, för att bli mer heltäckande (Ericson & Johansson 

1994, s. 120, 132-133, SPK 1990, s. 52). Denna expansion har även bidragit till att 

eliminera många medelstora företag då de bland annat blir beroende av de större 

företagen när det kommer till entreprenaden (Hedelin red. 2006). Precis som Giddens 

menar att strukturer kan innebära begränsningar eller möjligheter till social handling 

så identifierar vi detta som en begränsning i bostadsbyggandets struktur. Denna 

begränsning gör att det finns många mycket små byggbolag och ett fåtal mycket stora. 

Det talas även om en konflikt i bostadsbyggandet mellan att bygga för att kunna sälja 

och bygga för att tillgodose kundens behov (Landin, Lind red. 2011, s. 48, 55-58). Det 

storskaliga byggandet kan ses som en orsak till denna konflikt och flera referenser 

pekar då ut subventionerna och produktionsapparaten som styrande för denna struktur 
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(Wigren red. 1996, s. 14-15, Psilander 2004, s. 9-11). Vi kan här peka ut staten som 

en viktig aktör till bidragandet till en möjlig institutionalisering genom subventioner. 

Dessa subventioner formar spelplanen och den setting som aktörerna befinner sig på. 

En fråga som vi ställer oss är då hur agerandet utifrån dessa subventioner kan bestå 

trots att subventionerna inte längre existerar? Har bostadsbyggandets aktörer fastnat i 

en struktur som de numera själva reproducerar? Bygger den produktionsapparat som 

de stora bostadsbolagen byggt upp på denna struktur och är den idag för oflexibel 

för att kunna anpassas på kort tid till nya förhållanden? Även om viljan finns för att 

kombinera ett kundanpassat byggande och ett byggande för att sälja så kan denna 

reproducerade institutionalisering utgöra en mycket stor osynlig barriär. När strukturen 

från det storskaliga bostadsbyggandet bildades kom efterfrågan från politiskt håll och 

då på rationella bostäder, medan efterfrågan idag kommer ifrån kunden/individen och 

nu på individuella bostäder (Platen 2009, s. 95). För att tillgodose denna förändrade 

efterfrågan nämns ökad konkurrens, förenklade tillvägagångssätt och fler småföretag 

som ser till kvalitet framför kvantitet (Johansson 1994, Psilander 2004, s. 9-11, Ericson 

& Johansson 1994, s. 144, 169-181, Psilander 2012, s. 60-61). Vi ställer oss frågan 

om denna tänkbara institutionalisering skapar så pass stora osynliga barriärer att den 

hindrar initiativ från mindre aktörer?

3.4 DELTAGANDE OCH 
INFLYTANDE

Den enskilda individen och medborgaren i samhället ser vi som en aktör som utgör 

en viktig del av utformandet av planeringen. Precis som Goffmann uttrycker det är 

det aktörerna på scenen som skapar pjäsen och dess innehåll inom en viss uppsatt 

setting. Giddens menar också att det är individernas handlingar som producerar 

och reproducerar mönster som kan utgöra begränsningar men även möjligheter 

i samhället. Med detta teoretiska perspektiv i bakhuvudet läggs en stor tyngd vid 

den enskilda människans handlingar och dess möjlighet att påverka strukturer. 

Eftersom vår empiriska studie fokuserar på individen som aktör, genom att agera 

byggherre behandlas därför individens/medborgarens inflytande över den rådande 

planeringsstrukturen i följande kapitel. Vi tar även upp individens/medborgarens 

möjlighet till inflytande över det egna boendet. Först förklaras ett antal planeringsteorier 

för att begreppsliggöra individens olika sätt att kunna påverka.
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3.4.1 PLANERINGSTEORIER

RATIONELL PLANERING

Den rationella planeringsteorin förutsätter att planeringen är en välordnad process där 

varje steg i planeringen svarar för en viss uppgift. Grunden i den rationella metoden 

bygger på att beslutsfattarna formulerar målen och att professionella planerare 

(och andra experter) sedan uttrycker dessa i olika planer. Rationaliteten innebär 

att planeraren söker den mest fördelaktiga kombinationen mellan resursuppfyllning 

och måluppfyllelse, vilket kräver en välplanerad användning av resurser och att 

målen är välpreciserade (Khakee 1999, s. 25-26). Sedan efterkrigstiden har den 

rationella planeringsmodellen varit den mest framträdande. Modellen gör sig påmind 

i funktionalismens planeringsideal med uppdelning av stadsbebyggelse efter funktion. 

Processen inom den rationella planeringsteorin kan ses som linjär; en i förväg uppgjord 

mall som visar hur planen ska utföras. Det har genom åren riktats mycket kritik mot 

den rationella modellen på grund av dess tekniska och ekonomiska inriktning samt att 

den enligt många har svårt att tillgodose människors behov (Laitila,2007, s. 31).

ADVOKATPLANERING

Advokatplaneringens synvinkel utgår från att samhället består av ett stort antal 

intressentgrupper med olika värderingar och intressen. Teorin delar upp aktörerna 

efter resursstarka och resurssvaga. De resursstarka är de som är representerade i 

den offentliga sfären och kan påverka beslut, medan de resurssvaga behöver en röst 

för att försvara deras intressen. Myndigheterna som planerar etablerar enligt detta 

synsätt dialog med intressentgrupperna genom sina advokater. Advokatplaneringen 

förespråkar en pluralistisk samhällsmodell som ska skapa en länk mellan teknisk 

expertis och deltagande demokrati. Samhällsförändringar underlättas genom 

att planerarna företräder grupper vilkas intressen annars inte skulle försvaras i 

planprocessen. Hur olika planerare ska enas om hur en gemensam lösning ska 

uppnås låter dock advokatmodellen vara osagt (Khakee 1999, s. 27-28).

KOMMUNIKATIV PLANERING

Den kommunikativa planeringsteorin beskriver, förklarar och tolkar vad planerarna 

egentligen gör, men har även ett normativt syfte. Den anger hur en samhällskritisk 

och etisk planering bör vara och flätar samman förklarande och normativa aspekter. 

Kommunikativ planering betonar både vikten av interaktion och stegvisa framsteg som 

sker i ett vidsträckt institutionellt sammanhang. De centrala frågorna är hur man bäst 

organiserar en fungerande diskurs, hur man involverar alla berörda aktörer, hur man 
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främjar en inlärningsprocess och ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet 

(Khakee 2009, s. 35-36).

GENERATIV PLANERING

Den generativa planeringsteorin kom till när det uppdagades att det fanns ett allt större 

gap mellan planerare och allmänheten. Generativ planering lägger tyngdpunkten på 

småskalig samhällsorganisation där det finns stora möjligheter för interaktion mellan 

berörda aktörer inom planeringsprocessen. Planerarens roll blir att vara ett ombud 

för radikal samhällsförändring. Aktörerna identifierar gemensamma intressen, lär 

sig att samarbeta och respektera varandra när åsikterna går isär. Den generativa 

planeringsprocessen ska visa på hur man bäst kan planera för att medborgarnas 

behov täcks utan att man stöter på allt för stora hinder i utvecklingsprocessen. Enligt 

detta synsätt bör därför planeraren ha en helhetssyn på utvecklingen (Khakee 1999, 

s. 31-32).

3.4.2 MEDBORGARDELTAGANDETS 
MÖJLIGETER OCH UTMANINGAR

Enligt Johansson & Khakee så finns det en paradox inom utvecklingen av 

medborgardeltagande i offentligt beslutsfattande i allmänhet och samhällsplanering 

i synnerhet. Medborgerligt deltagande minskar jämfört med 1960- och 70-talens 

explosion av nya medborgarrörelser samtidigt som behovet ökar för sådant deltagande. 

Rent generellt är planerare positivt inställda till medborgardeltagande men är inte 

beredda att ge för mycket utrymme åt medborgarna att bestämma. Johansson & 

Khakee pekar på att detta kan bero på att planerarnas syn på sin egen professionalism 

och den representativa demokratin står i konflikt med medborgarnas uppfattning och 

deras vetorätt på planer (Johansson & Khakee 2008).

Forskningen visar att planerare och offentliga beslutsfattare är för allmänhetens 

medverkan i planeringen, men anser att det är svårt att skapa förutsättningar för 

deltagandet utan att minska planeringens effektivitet. Khakee tar upp att redan tidig 

forskning från slutet av 60-talet pekar på detta och citerar Arnstein (1969) som liknade 

problemet med idén om medborgardeltagande med uppfattningen om att äta spenat: 

ingen ifrågasätter det nyttiga spenatätandet men ingen tycker om det! (Khakee, 2000, 

s. 46).

Johansson & Khakee (2008) menar att medborgardeltagande både kan ses som en 

tillgång och ett problem. Problemet är enligt deras syn att det skapar fler intressen att ta 

hänsyn till. De största fördelarna med en medborgardialog är att planeringsresultatet 

blir godkänt i förväg och ansvaret för planens konsekvenser sprids ut. Medborgarna 
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bidrar till att skapa konsensus och höja nivån av konsensus. Planeraren har i 

sammanhanget ett stort ansvar att kommunicera planeringen med medborgarna 

(Johansson & Khakee 2008, s. 161).

Det finns många faktorer som kraftigt begränsar möjligheterna för medborgare att 

utöva inflytande över planerna. Beslutsutrymmet är oftast tydligt avgränsat p.g.a. yttre 

krav och påbud, ingångna avtal, ekonomiska tillgångar och konkurrerande behov. De 

politiska besluten utsätts för påtryckningar från en mängd olika intressenter vilket gör 

att medborgarna endast kan utöva ett begränsat inflytande. Det finns även svårigheter 

i att få medborgarna att på förhand förstå de möjligheter och begränsningar som ligger 

i deltagandet. Detta visar att det är av stor vikt att skapa klarhet kring mål och syften 

och skapa rimliga förväntningar på vad som kan uppnås. Otydliga spelregler, ramar 

och riktlinjer har i flera ambitiösa satsningar öppnat för orealistiska förväntningar och 

besvikelser (Henecke 2006, s. 180-181).

Henecke (2006) lyfter fram två problembilder i boken Plan och protest: behovet av en 

effektiv planprocess kontra behovet av en demokratisk planprocess. När det gäller 

en effektiv planprocess visar Heneckes studier att byggindustrins företrädare i den 

inledande fasen önskar sig primärt mer information om bristande acceptans och 

motstånd bland de berörda. Frågorna rör sig om hur motståndet ska kunna minskas, 

elimineras eller vändas till sin motsats. Bristen på acceptans bland såväl närboende 

som lokalpolitiker sågs som ett betydande problem för plan- och byggprocessens 

effektivitet eftersom den ofta leder till förseningar och kostnadsökningar. I detta 

synsätt finns ett starkt fokus på tids- och kostnadsaspekter. Den bristande acceptans, 

som ses som ett problem i ovanstående synsätt, ses i det andra synsättet som 

ett symptom på underliggande missförhållanden - nämligen en odemokratisk 

planprocess. Den deltagardemokratiska processen är utifrån detta perspektiv viktigare 

än tids- och kostnadsaspekter. Demokratiprocessen sätts i centrum snarare än 

effektivitetsproblemen (Henecke 2006, s. 27).

3.4.3 BEHOVET AV ÖKAD MEDBORGARDIALOG

Khakee pekar på att det främst finns fyra samhällsförändringar som skapat behov 

för ökat medborgardeltagande. Först pekar han på den bärkraftiga utvecklingen med 

miljöproblemen som kräver dialog mellan medborgare och offentliga myndigheter. 

Delvis behöver planerare och andra myndigheter någon form av öppen dialog för att 

visa vilka motprestationer som myndigheter är villiga att erbjuda medborgarna om 

de aktivt medverkar till att ändra sitt levnadssätt till förmån för en hållbar utveckling. 

En annan viktig aspekt är att planerare behöver komma i kontakt med människor 

som har kunskap och förståelse för den lokala ekologiska miljön. En annan 

viktig samhällsförändring som skapat ökat behov av dialog är den omstöpning av 
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välfärdssamhället som enligt Khakee pågått sedan 1980-talet. Samhällsplaneringens 

handlingar präglades i stor utsträckning av normer som fastlades av välfärdsmodellen. 

Välfärdssamhället innehöll många gemensamma värden som planerare kunde 

identifiera som allmänintresse. Behovet av dialog ansågs vara mindre när det 

fanns en acceptans för de gemensamma värdena, den representativa demokratin 

ansågs tillräcklig för att nå ändamålet. När välfärdsmodellen krackelerar så ökar 

konkurrensen om offentliga resurser och därmed behövs en ökad dialog för att nå en 

överenskommelse om kollektiva intressen (Khakee 2006, s. 12-13).

Invandring och den multikulturella samhällsordningen är en annan aspekt som 

Khakee lyfter fram. Då städer blir allt mer mångkulturella och mångfaldiga uppstår ett 

behov för att skapa en känsla av tillhörighet bland stadens medborgare. För att skapa 

tillhörighet behövs en löpande dialog som bidrar till kollektivt accepterande normer 

och värderingar. Khakee beskriver vidare att det finns en utbredd uppfattning bland 

svenska planerare att det inte finns något behov av att ta hänsyn till invandrare. Det 

finns dock ett behov av att alla grupper ska kunna föra fram sitt ord och det krävs 

därför dialog utan särbehandling. Den sista aspekten som Khakee lyfter fram är 

den ökade marknadsorienteringen och den individcentrerade demokratimodellen. 

Då samhällsplaneringens förutsättningar har förändrats under 1900-talet i och med 

att offentliga organisationer har marknadsorienterats med inslag av det privata 

näringslivet så skapas ett växande problem med resursbegränsningar. Samtidigt har 

medborgarnas förhållningssätt till demokrati ändrats mot en mer individcentrerad 

demokratimodell som ersatt den tidigare mer kollektivistiska. För medborgarna blir 

därför de traditionella kanalerna för inflytande inte längre lika självklara att utnyttja, 

detta skapar ett behov av ökad medborgardialog (Khakee 2006, s. 14).

3.4.4 INDIVIDENS INFLYTANDE ÖVER BOENDET

Ingrid Svetoft (2005) menar i avhandlingen Brukarmedverkan i byggprocessen 

– en fallstudie att ambitionen att få människor mer delaktiga i samhället ligger i 

tiden, inte minst vad gäller bostäderna och dess närmiljö. Genom regeringens 

demokratiutredningar stödjs olika insatser för att öka det medborgerliga deltagandet, 

men ofta sker få initiativ till att realisera det i praktiken. Ett grundläggande hinder är 

att nå konsensus mellan de inblandade intressena. Svårigheten ligger i att det ofta 

saknas kunskap eller förmåga att kunna sätta sig in i andra aktörers situation, vilket 

hindrar bra samverkan. För att kunna driva ett projekt med brukarmedverkan krävs 

därför sakkunskap, processkunskap och samarbetsvilja. Brukaren bör även vara 

insatt i design- och byggprocessens olika faser, regler och normer samt juridiska och 

ekonomiska ramar. Men, det blir svårt eftersom det kräver mycket engagemang och tid 

från de boende att sätta sig in i processen. Eftersom påverkansmöjligheten är störst i 

det inledande skedet, kan fel lätt uppstå om fokus läggs på detaljer och inte helheten 
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(Svetoft 2005, s. 7, 55, 58, 68-69, 115).

Svetoft (2005) har undersökt kommunikationen mellan ett byggprojekts aktörer och hur 

brukarnas krav på kvalitet och miljö tillvaratas. Svetoft menar att det finns ett symbiotiskt 

utbyte mellan individ och omgivning och att många har ett grundläggande behov av 

att vara delaktiga i att forma sin närmiljö. Genom att appropriera en omgivning går 

man tillbaka till något som finns inom sig, ett behov av att göra avtryck, att ge ett 

spår. Att medverka i utformningen av bostaden och dess närmiljö kan medföra att 

individen utvecklas samtidigt som bebyggelsen sköts och utnyttjas bättre och blir mer 

stimulerande och varierad. Denna grad av påverkan kan givetvis variera, för vissa 

kan en inredningsdetalj vara nog för sin delaktighet medan andra vill bygga sitt eget 

hus. Genom att se till hur stor graden av inflytande är, definieras deltagandet som 

en funktion av politisk makt. För att kunna uppnå en större makt över sin omgivning 

krävs att människors individuella önskemål ges högre prioritet vid utformningen av 

byggnader. De yrkesgrupper som kan hjälpa till att få dessa aspekter tillgodosedda 

är de som arbetar med designprocesser, framförallt arkitekter (Svetoft 2005, s. 63).

Religionssociologen Thorleif Pettersson (1997, se Almqvist 2004, s.129) undersöker 

upplevelsen av inflytande och självpåverkan i det egna boendet utifrån fyra 

boendeformer, nämligen äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt i privat ägo och hyresrätt 

i kommunal ägo. Enligt hans undersökningar är de som bor i flerbostadshus mindre 

nöjda med underhåll, service, social interaktion och estetisk utformning av området, 

varav de som hyr i flerbostadshus är minst nöjda. Pettersson menar att det finns 

ett samband mellan hur nöjd man är med sitt boende och hur mycket inflytande 

och makt man har över det. Almqvist (2004) pekar här på ironin i intentionen från 

bostadspolitiken där det ses som en bekvämlighet att i hyresrätt slippa ansvaret över 

skötsel och underhåll med mera men att det från hyresgästen i slutändan upplevs som 

brist på makt. Ansvaret som följer med villaägande ses däremot som ökad makt och 

inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet.

Elisabeth Hornyanszky Dalholm (1998) behandlar ämnet participation i planeringen. 

Enligt Ottokar Uhl (1966, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 34) är inflytandet 

över planeringen beroende av i vilket skede man som framtida boende kliver in i 

processen. Inflytandet är störst om man är med från början vid tomtköp och minskar 

om deltagandet sker först senare som vid detaljutformningen. Processen påverkas 

även av vem, arkitekten, boende, byggherren eller politiker, som är initiativtagare. 

Fredrik Wulz (1991, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 35) beskriver inflytandegraden 

i förhållande till maktförhållandet mellan framtida boende och arkitekt. För att 

uppnå medinflytande så ska den framtida boende ha lika mycket inflytande som 

arkitekten. Sedan finns det en annan grad av inflytande som Wulz kategoriserar 

under självbestämmande där de framtida boende ses som kreativa och i behov av att 
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uttrycka sin individualitet. I det fallet bistår endast arkitekten med sin sakkunskap när 

den efterfrågas. I detta arbetssätt anses graden av demokrati öka ju större oberoendet 

av auktoriteter är och lagar och förordningar anses mindre viktiga. John Habraken 

(1986, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 37) menar att användare och boende är en 

motverkande kraft till professionella såsom arkitekter, planerare och administratörer. 

Han påstår att om byggandet blir för likriktat så är det ett tecken på obalans mellan 

dessa aktörer till maktfördel för de professionella. Ett ökat intresse för participatoriska 

initiativ från användare och boende bekräftar obalansen och skapar möjligheter att 

bryta den genom uppkomsten av nya former och koncept. Johannes Olivegren (1975, 

se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 37) anser att människan är en del av planeringen, 

en byggsten i samhällsbyggandet, men att vi saknar verktyg och metoder för att 

realisera detta. Enligt honom skapar deltagande en mångfald i bebyggelsen och ett 

bättre utnyttjande och vårdande av individen.

Fröst (2004) lyfter fram att det finns brister i dagens brukarmedverkanprocesser. 

Samtidigt som brukarnas åsikter anses vara mer värdefulla än tidigare, ligger 

problemet i att låta brukarna engagera sig i processen. Det är i de tidiga skedena som 

de viktigaste besluten fattas i ett byggprojekt, men det är även här som en upplevd 

ineffektivitet finns hos byggbolagen om fler och oprofessionella aktörer ska delta i 

utformningsprocessen. Då beställaren, alltså brukaren, är nöjd blir även byggföretagen 

långsiktigt lönsamma, men det finns inga bra medel att bättre ta tillvara både 

byggherrens och brukarens krav för att sedan överföra dess till den färdiga byggnaden 

(Fröst 2004, s. 23-24).

3.4.5 SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

Det är intressant att påpeka att det både talas om en paradox och om ett 

motsatsförhållande när det gäller deltagande: deltagandet minskar samtidigt som 

behovet ökar (Johansson & Khakee 2008) och effektivitet sätts i motsats till demokrati 

(Henecke 2006, s. 27, Khakee, 2000, s. 46). En fråga som man kan ställa sig utifrån dessa 

påståenden är ifall det krävs andra former av deltagande för att det inte ska minska. 

Om behovet av deltagande ökar bör det även finnas ett intresse från medborgaren 

som aktör att påverka. Om det nu krävs nya former utav deltagande, kan dessa även 

ifrågasätta och bryta motsatsförhållandet mellan demokrati och effektivitet? Kan en 

demokratisk process även vara effektiv? Det krävs tydliga ramar, riktlinjer och mål 

för att låta medborgaren ha ett realistiskt inflytande över planeringen (Henecke 2006, 

s. 180-181). Räcker det med tydliga ramar för att kunna uppfylla förväntningar från 

medborgaren eller krävs det mer än dessa strukturella förutsättningar? Svetoft (2005) 

menar att individens inflytande kan ses som en funktion av politisk makt. Hon menar 

också att även arkitekten är en aktör som kan ge individen mer makt och inflytande, 

i detta fall över bostaden. Aktörerna som agerar på Goffmanns scen interagerar och 
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därmed tillåter varandra olika grad av inflytande. Medborgaren är alltså inte ensam 

aktör utan samspelar med politiker, arkitekter, bostadsbolag och byggherrar. Olika 

aktörer kan ha olika intentioner och perspektiv som till exempel att politiken anser att 

fråntagandet av ansvar kan ses som en bekvämlighet för individen medan individen 

kan se det som en brist på makt (Pettersson 1997, se Almqvist 2004). John Habraken 

(1986, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 37) talar om maktförhållande och menar att 

aktörerna användare och boende kan hamna i obalans med planerare och arkitekter, 

där de sistnämnda har för mycket makt. Han påstår att det i ett sådant förhållande 

uppstår initiativ till deltagandeprocesser för att bryta maktförhållandet.

Vad kan vi utläsa av dessa reflektioner? Om vi anser att inflytande är en funktion 

av deltagande, hur kommer det då sig att intresset för deltagande i planeringen 

minskar men individens vilja att ha inflytande, ansvar och makt verkar bestå och 

möjligtvis rentav ökar som en reaktion på mycket makt hos andra aktörer? Kan det 

vara så att individen är mer villig att ha inflytande över sina egna intressen och inte 

över allmänhetens? Hur ska individen då motiveras att delta i samhällsplaneringen? 

Olivegren (1975, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 37) menar att det saknas verktyg 

för att göra individen till en byggsten i samhällsbyggandet. Mertons talar om funktioner 

i strukturer som kan vara dysfunktionella och vi frågar oss utifrån den tankebilden 

om deltagandet i planeringsstrukturen verkar dysfunktionellt? Vi knyter an till frågan 

som lyftes i början av denna sammanfattning: Krävs och finns det andra former utav 

deltagande som kan verka på ett mer främjande och funktionellt sätt?
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4.1 INLEDNING

Följande kapitel består av arbetets komparativa studie som syftar till att ge en bild av 

hur två byggemenskapsprojekt i två länder har genomförts utifrån dess strukturella 

förutsättningar: Urbana Villor i Malmö, Sverige och Prisma i Tübingen, Tyskland. 

Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med inblandade aktörer 

bestående av kommun, arkitekt och boende. Resultatet från de två delarna av studien 

har sedan brutits ned och anpassats till sex rubriker för att lättare kunna jämföras. 

Dessa rubriker beskrivs nedan i den ordning som respektive studie är upplagd efter.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER 

Under denna rubrik behandlas de olika förutsättningarna för respektive kommuns 

arbete med stadsutvecklingen samt byggemenskapernas egna förutsättningar för 

realiserandet av projekten. Här presenteras också de möjligheter som respektive aktör 

ger för att aktivt verka för byggenskapsprojekt.

PROCESS 

Under denna rubrik skildras processen för byggemenskaper. Det handlar bland 

annat om processen för detaljplanearbetet, tidsramen för olika projekt och för 

byggemenskaperna samt osäkerhetsmoment i processer.

DIALOG

Under denna rubrik tas upp hur samarbetet har förts mellan de olika aktörerna 

och hur kommunikationen har påverkat resultatet. Allt från medborgardialoger från 

kommunens sida till interna samtal inom den lilla gruppen samlats här för att illustrera 

kommunikationen på olika nivåer.
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ORGANISATION

Under denna rubrik samlas det relevanta som sagts om hur arbetet har fördelats och 

organiserats för de olika aktörerna och vad det inneburit för dem. Det som lyfts fram 

belyser den interna organisationen hos byggemenskaperna, men även organisatoriska 

aspekter hos kommunen och från arkitekten.

EKONOMI 

Under denna rubrik behandlas olika ekonomiska aspekter utifrån respektive aktörs 

syn.

TILLHÖRIGHET

Under denna rubrik tas de aspekter upp som berör social mångfald och gemenskap i 

samband med och inom buggemenskapen.

 

4.2 BYGGEMENSKAPEN URBANA 
VILLOR

4.2.1 BAKGRUND

MALMÖ

 Invånarantal: 298 963 (1 jan 2011)

Genomsnittsålder: 36 år (sep 2011) 

Antal studenter: 24 000 

Yta: 156,87 km² 

Täthet: 1905 inv/ km² 

Malmö stad är residensstad i Skåne län, belägen i Malmö kommun och är till 

befolkningsmängd Sveriges tredje största stad. Staden, som idag utgör en viktig del av 

den transnationella Öresundsregionen, präglades tidigare av tung industri, men har de 

senaste decennierna kommit att övergå till en mer kunskapsintensiv inriktning. Största 

arbetsgivaren är Malmö stad med ca 19 500 anställda och de starkaste sektorerna 

inom näringslivet är logistik-, detalj- och partihandel. Arbetslösheten beräknas till 5,5% 

(2005) (Malmö kommun 2012a).
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VÄSTRA HAMNEN OCH FLAGGHUSEN

Västra hamnen utgör en yta på 187 hektar och är lokaliserad vid kustlinjen, väster om 

Malmös centrala stadsdelar. Platsen har sedan slutet av 1700-talet varit en central 

plats för malmös industri, varav framförallt fartygstillverkning utgjort en stor del. För att 

bereda plats för mer verksamheter har området i etapper utvidgats genom utfyllnader 

i havet, men sedan oljekrisen på 1970-talet har antalet verksamheter stadigt minskat.

Initiativet till att vidareutveckla området togs efter den tidiga ekonomikrisen på 

1990-talet och utgjordes av två strategiska projektidéer för det framtida Malmö. 

Det ena var att utveckla ett självständigt universitet i närheten till centrum och att 

kandidera till den planerade bomässan år 2001. Dessa idéer var en effekt av den 

stora strukturomvandling som staden genomgick i slutet av 1900-talet då stora delar 

av industrin lades ner. I och med denna satsning skulle näringslivet vitaliseras och en 

väl genomförd bomässa framhäva Malmö som en intressant bostadsort i den växande 

Öresundsregionen (Dalman red. 2001, s. 16). Befolkningsmängden i Västra Hamnen 

beräknas till 4512 personer (2012) och antalet förvärvsarbetare till 10111 personer 

(2009) (Malmö kommun 2012a).

Efter bomässan Bo01 2001 påbörjades arbetet med Flagghusen. Området, som kom 

att kallas Bo02, påbörjades 2004 och består av kvarteren Kommendörkaptenen och 

Flaggskepparen. Tre år efter starten började de första boende flytta in i områdets 16 

fastigheter som inrymmer 600 lägenheter, varav två tredjedelar är hyresrätter och 

resterande bostadsrätter.

En av de ursprungliga idéerna med Flagghusen var att låta utvecklingen ske genom 

ett nära samarbete mellan Malmö kommun, medborgare och de 13 byggherrar som 

anmält sitt intresse. Dialogen, som kallades Det goda samtalet, var en del av Bygga-

bo-dialogen där företag, kommuner, myndigheter och regeringen samarbetade med 

syftet att inom bostadsbyggandet nå längre än vad lagar och regler kräver. Malmö 

stad åtog sig att att inom Det goda samtalet pröva nya metoder för att förnya processen 

i den fysiska planeringen. Det var även en satsning i att åstadkomma en dialog inom 

arkitektur, planfrågor, miljö och kvalitet med målen att uppnå hög arkitektonisk kvalitet 

och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Malmö kommun 2012b).

URBANA VILLOR

Upplåtelseform: Bostadsrätt 

Initieringsskede: Hösten 2003 

Byggstart: December 2006 

Färdigställt: Sommaren 2008 

Malmö, Västra hamnen i rosa markering (Google 2012).

Västra hamnen, Flagghusen i rosa markering (Google 2012).

Urbana villor i rosa markering (Google 2012).
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Höjd: 6 våningsplan + takterrass, 3 våningsplan + takterrass 

Boyta: 1200 m²? 

Antal lägenheter: 5 + 2 radhus 

Antal verksamheter: 0 

Kvadratmeterpris: ej offentligt 

Byggemenskapen Urbana Villor är placerad inom Flagghusen i kvarteret 

Flaggskepparen och består av två byggnader: två radhus och ett flerfamiljshus. 

Radhusen består av två symmetriska trevåningshus med varsin separat terrass 

och innergård. Flerfamiljshuset är en enspännare med gemensam hiss och 

utanpåliggande trappa som ansluter takterrassen och innergården med respektive 

våningsplan. Arkitekturen karaktäriseras av stora balkonger, glasade fasadpartier och 

råa betongytor invändigt.

INTERVJUPERSONER

Kommunen

CHRISTER LARSSON, ARKITEKT

Christer Larsson är Malmö stads stadsbyggnadsdirektör och var en av initiativtagarna 

till omvandlingen av Västra Hamnen. Vi valde att intervjua honom eftersom han under 

en lång tid varit engagerad i den förda stadsutvecklingen inom Malmö kommun. Han 

kan således svara på både generella och specifika frågor som rör Malmö kommuns 

stadsutveckling, men även i tidigare förda projekt såsom Flagghusen.

ULRIKA LUNDQUIST, ARKITEKT

Ulrika arbetar på Malmö kommun som samordnare för utvecklingen av Norra Sorgenfri, 

ett pågående stadsbyggnadsprojekt där bland annat byggemenskaper är involverade 

inom delområdet kvarteret Spårvägen. Hon har tidigare arbetat på Lunds kommun 

med utveckling av byggemenskaper inom stadsdelen Råbylund. Vi valde att intervjua 

henne på grund av hennes kunskaper om hur byggemenskapsprojekt drivs i svenska 

kommuner.

Arkitekten

CORD SIEGEL, ARKITEKT 

Cord är initiativtagaren till Urbana Villor och driver företaget Hauschild+Siegel 

Architecture. Vid sidan av att bo i byggemenskapen har han även haft rollen som 

Plan 3, Urbana villor (Åqvist 2012).

Plan 4, Urbana villor (Åqvist 2012).

Plan 5, Urbana villor (Åqvist 2012).
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ansvarig arkitekt och projektledare för projektet. Detta har gjort att han ser projektet 

både som boende och arkitekt. Hans perspektiv blir även intressant eftersom han 

arbetat vidare med fler byggemenskapsprojekt i Sverige efter att Urbana Villor 

realiserades.

Boende

KIM FREIMANN, LÄRARE 

Kim var med i stora delar av planeringen och byggandet av Urbana Villor där han 

bland annat hade and om ekonomin. Han var tidigare boende i Urbana Villor, men 

flyttade ut från huset efter 1,5 år.

PONTUS ÅQVIST, ARKITEKT 

Pontus är boende i Urbana Villor och har varit med i stora delar av planeringen och 

byggandet av projektet. Han var även ansvarig arkitekt och projektledare tillsammans 

med Cord Siegel. Han intervjuades främst som boende men har till viss del även pratat 

om sin roll som arkitekt.

4.2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

KOMMUNENS ROLL

Som företrädare för Malmö kommunens arbete anser Christer Larsson att kommunens 

främsta roll i stadsutvecklingen är att avväga enskilda intressen mot de allmänna, 

att tillgodose allas behov på bästa möjlig sätt. Han ser detta som ett sätt att visa på 

de möjligheter som finns inom kommunen och dess planering. Vidare menar han att 

kommunen representerar de visioner och mål som staden vill bära:

 Jag tror att vara visionär är viktigt för att locka människor och företag för att verka i 

vår stad.

MARKFRÅGOR

Ett viktigt sätt att reglera stadsutvecklingen för kommunen är enligt Christer Larsson 

markägandet. Han menar att det idag inte finns så stora markarealer att tillgå, och då 

blir kommunens markköp och markägande viktiga för den kommande utvecklingen av 

staden. Ulrika Lundquist menar dock att kommunen inte för någon aktiv markpolitik 
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på bred front, eftersom det måste vägas mot ekonomiska aspekter. Christer Larsson 

sammanfattar strategin för kommunens relativt stora markägande:

Att ha ett rimligt markinnehav för att kunna omfördela och för att styra, tror jag är viktigt, 

att man är en aktör i de olika områdena.

DELTAGANDE

Både Christer Larsson och Ulrika Lundquist framhäver att Malmö kommun aktivt 

verkar för att skapa involverande processer mellan bostadsbyggandets aktörer. Ulrika 

Lundquist menar att Malmö tidigare har präglats av ett fåtal stora aktörer som har 

ansvarat för stora delar av stadsutvecklingen, vilket kommunen nu försöker jämna 

ut genom att blanda in fler. Hon beskriver att kommunens tradition av att bedriva 

byggherredialoger kan ses som ett medel för att uppnå detta. Ett av dialogens 

kärnvärden är att genom informations- och kunskapsspridning lyfta upp vissa frågor på 

ett annat sätt än vanligt. Christer Larsson beskriver att denna dialogprocess, Bygga-

bo-dialogen, varit ett lyckat tillvägagångssätt som nu tillämpas inom många projekt. 

Ett av dessa projekt var i Flagghusen, där Urbana Villor var en av byggherrarna. Han 

förklarar målen med Bygga-bo-dialogen i Flagghusen:

Vi sa också att vi skulle vilja pröva en annan process. Vi blev ju det nationella 

exemplet på Bygga-bo-dialog då och det bygger på en dialogprocess med dem som 

ska bygga och genomföra. I Bo01 gjorde vi en väldigt styrd plan och väldigt mycket 

dokument och vi ville istället gå till ett väldigt processinriktat synsätt.

Vidare beskriver Christer Larsson att kommunens verksamhet till stor del går ut 

på att agera rådgivare för bland annat byggherrar. Med fokus på byggemenskaper 

menar han dock att det finns en gräns på vad kommunen kan ställa upp med. Många 

byggemenskaper består av mindre erfarna byggare och är därför i behov av mer 

handledning. Han menar att det därför skulle vara bra om det för byggemenskaperna 

finns professionell hjälp att tillgå utanför kommunens verksamhet:

Men vi kan ju inte projektera huset, utan vägleda i vad man ska göra först, exempelvis 

att det här måste du göra för att få bygglov. Vi kan ju assistera på det sättet, men det är 

ju fortfarande så att de måste göra jobbet. Vi kan assistera i planprocessen och hela 

planläggningen. […] Den rollen vi har där är att vi kan ge dem förutsättningar genom 

att ge dem en marktilldelning.
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STRATEGIER OCH KRITERIER

Ulrika Lundquist beskriver att Malmö kommun inte har några specifika planer på att 

utveckla och stödja byggemenskaper, där ett av skälen till varför är att alla aktörer ska 

behandlas lika. För att kunna driva frågan är mycket avhängt det politiska mandatet, 

menar hon. Vidare är byggemenskaper än så länge ett så pass nytt begrepp, att 

kommunen kanske inte vågar satsa på det fullt ut och att intresserade inte kan etablera 

sig på grund av att kommunen inte hjälper till:

Det är ju svårt att uppnå en bred spridning för det här och att det skulle kunna bli en 

möjlighet för en större massa, om inte kommunen inte har en aktiv roll. 

Christer Larsson menar också att kommunen inte har några specifika strategier för just 

byggemenskaper. Fokus ligger i att skapa en mångfald bland byggherrarna och där kan 

byggemenskaper vara en aktör, menar han. I fråga om att upprätta byggemenskaper, 

ligger Bygga-bo-dialogen i centrum:

Jag kan tänka mig att om man gör ett område med bara byggemenskaper, som man 

gjort i Freiburg, får man ju ha en dialogprocess som vi haft i Västra Hamnen. Men 

annars tror jag inte det är någon större skillnad på att driva en byggemenskap än en 

vanlig Bygga-bo-dialog.

Christer Larsson förklarar att Malmö kommun styr stadsutvecklingen genom att i de 

större exploaterings- och utvecklingsområden upprätta olika kvalitetskriterier:

Man får kvala in genom att berätta vad man tänker göra, hur seriös man är och vilket 

resultat vi kan förvänta oss. Det är en urvalskvalitetesprövningsprocess kan man säga.

I arbetet med Flagghusen hade kommunen ställt upp ett antal kriterier för att bli 

antagen som byggherre. Christer Larsson beskriver att byggherrarna valdes fram 

genom en kvalificering som fastighetskontoret hade hand om. Ett av kriterierna var att 

byggherrarna inte enbart fick vara projektutvecklare, utan att man långsiktigt lovade att 

ta hand om bostäderna. Arbetet, där kvaliteter skulle säkras genom piska och morot, 

leddes även av principen att fördela marken på små lotter så mindre byggherrar kunde 

vara med i urvalet. Initiativtagarna till Urbana Villor gick själva till kommunen och 

ansökte om en tomt. Christer Larsson beskriver:

I det fallet kom de nog in som en lite udda fågel. De hade ju ingen tidigare erfarenhet, 

så det var lite av en chansning från kommunen att satsa på dem. […] De sålde ju in 

sig själva, genom att presentera en intressant idé. De andra hade ju också tankar om 

hur de ville göra, men där var det mera “normala” företag som konkurrerade om att 
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vara med.

Precis som Christer Larsson framhäver även Ulrika Lundquist att en förutsättning 

att få med byggemenskaper i stadsutvecklingsprojekt är att fördela marken på 

mindre tomter. Hon förklarar att tillgången på mark även är en viktig förutsättning för 

byggemenskapen i initieringsskedet av ett projekt. Om en byggemenskap dessutom 

har en väldigt specifik idé innebär det ett smalt spann av tomtlägen som kan vara 

intressanta. Hon menar även att det sällan finns outnyttjade byggrätter och att de 

detaljplaner som tas fram är skräddarsydda, vilket gör att byggemenskapen måste 

driva en detaljplan från början:

Sådana detaljplaner gör vi inte speciell ofta idag, eftersom exploateringsgraden i 

detaljplanen är väldigt starkt kopplad till andra avtal man måste skriva med kommunen 

då man ska bygga ut allmän mark eller få exploateringsbidrag för utveckling av annan 

allmän service.

Graden av reglering i detaljplanen är även en aspekt som kan spela in i hur 

byggemenskaper kan få fäste menar Ulrika Lundquist. Genom att tillåta stor frihet i 

planen kan mångfald och variation gynnas, men det innebär också risker, menar hon:

Men där är vi lite oroliga för att det ofta då blir ekonomin som styr. De flesta aktörer 

kommer då att slå i taket för vad de vill göra och då kommer ändå alla projekt att se 

likadana ut. Man kommer fram till en lägenhetsfördelning eller bebyggelsehöjd som 

man pressar, och då får man ju inte variationen.

Christer Larsson menar att byggemenskapen kan utgöra en viktig del i stadsutvecklingen 

om förtätning är ett mål:

Säg att det är en liten markbit som de stora aktörerna inte är intresserade av, då kan 

ju en byggemenskap vara intresserad av det istället.

PRIVATA FÖRUTSÄTTNINGAR

Cord Siegel menar att hans intresse för byggemenskaper har att göra med 

direktkontakten med kunden. Han framhäver att kundanpassning kan ge något som 

inte är så mainstream, och att kvaliteten kan bli högre eftersom mellanhänder tas bort. 

I fråga om det var någon skillnad i processen i framtagandet av Urbana Villor eftersom 

han samtidigt var boende i huset, svarar han:

Det skulle inte vara någon skillnad om jag själv inte var boende i Urbana Villor. I mina 

vanliga projekt jobbar jag liknande, alltså att etablera folk redan i planeringsprocessen.
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Även Pontus Åqvist som arbetade som arkitekt i Urbana Villor, framhäver att 

direktkontakten med kunden var det som lockade till att arbeta med byggemenskaper. 

Han berättar även att han lockades av att kunna ta mer ansvar och vara involverad i fler 

delar av processen. Kim Freimanns intresse för byggemenskaper tar sin utgångspunkt 

i att han var intresserad av att bygga sin egna bostad och att kunna påverka processen 

kring hur boendet tar form. Eftersom han inte är insatt i branschen var det nödvändigt 

att vända sig till en byggemenskap:

Det enda sättet att göra det på är som jag ser det byggemenskaper. Klart kan man 

anlita en byggare som bygger ett hus åt en, men ofta har man inte så mycket att säga 

till om det.

Samtliga intervjuade från Urbana Villor framhäver att kommunen inte gav 

byggemenskapen någon extra hjälp. Cord Siegel menar att Urbana villor förhöll sig 

som en vanlig utvecklare, precis som Skanska eller någon annan som bygger en 

fastighet. Kommunen blev intresserade av konceptet eftersom det var annorlunda, 

menar han. Första steget var att söka marken till bygget genom att ställa sig i en 

markkö. Vid sidan av att få marktilldelning och godkännande av kommunen att bygga, 

var två andra viktiga förutsättningar att personerna i Urbana Villor drog åt samma 

håll och kunde lägga ner mycket tid i projektet, menar Kim Freimann. De intervjuade 

boende framhäver även ekonomin som mycket viktigt, eftersom mycket pengar måste 

läggas ut av en själv men även att få lån från banken. Pontus Åqvist menar även att 

det var nödvändigt att privatlivet kunde organiseras så att bygget blev av. Att bygga ett 

hus tar åtminstone två år heltidsarbete och kanske lika mycket halvtid, berättar han:

Min fru hade ett fast jobb vilket gjorde att jag delvis kunde leva på henne och sen 

kunde vi sälja huset och  flytta hem till svärfar som bor i Malmö, under tiden vi byggde. 

Det drog ned på kostnader, för att vi inte skulle behöva ta extra lån.

Kim Freimann berättar:

Här kan det ju ta några år innan man flyttar in, och då har man legat ute med pengar 

under tiden.

Vid sidan av de privata förutsättningarna, anser samtliga intervjuade boende att 

kommunen spelar en viktig roll i realiserandet av byggemenskapsprojekt. Kim 

Freimann berättar att det ofta är kommunen som äger marken i staden, och därför 

måste de vara inställda till att både sälja marken till en byggemenskap, men 

även bistå med kompetens. Cord Siegel menar att de största nackdelarna med 

byggemenskapskonceptet i Sverige är att det inte finns någon ordnad struktur 

som stödjer byggemenskapsprocessen. Han hänvisar till den modell som används 
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i Tyskland, där kommunerna har utvecklingskontor som sysslar med att bistå 

byggemenskaper med kompetens och samordning:

Det är viktigt att få en transparens i det hela. […] De har ju både ett stadsbyggnadskontor 

och ett markkontor, dit folk kan gå och träffa arkitekter och utvecklare. […] Det är 

extremt bra med den tyska modellen där mycket förstruktureras.

I det skede då Kim Freimann och Pontus Åqvist kom in i projektet hade Cord Siegel 

redan satt igång arbetet. Pontus Åqvist menar att sammansättningen av gruppen inte 

bara berodde på att de var vänner, utan att Cord letade efter den rätta kompetensen. 

Alla i byggemenskapen bidrog med någon slags branschkompetens, menar Krim 

Freimann:

Utan vår kombination av kompetens, där Cord och Pontus kunde rita projektet och jag 

hålla koll på kostnader, så hade projektet inte blivit av. Ska man göra ett pionjärprojekt 

och driva det själv så måste man ju ha den här kompetensen, det tror jag inte att man 

kommer runt.

4.2.3 PROCESS

Ulrika Lundquist menar att det inom kommunen finns en klar linje för hur samtliga 

detaljplaner drivs. Men hur lång denna process är går inte att svara på eftersom 

den demokratiska processen med den allmänna insynen kan dra ut på tiden om 

många lämnar synpunkter och överklagar. Christer Larsson framhäver även att 

detaljplaneprocessen för en byggemenskap inte skiljer sig från en konventionell, 

men att byggherrarna kan vara med och påverka i större utsträckning genom Det 

goda samtalet. I projekt som involverar byggemenskaper menar Ulrika Lundquist att 

det är tiden som spelar en stor roll. Det gäller att inte befinna sig i en allt för akut 

boendesituation och att ha framförhållning, menar hon. Först ska gruppen formeras, 

sedan ska tomten hittas och sedan ska planprocessen ha sin gång följt av ansökan om 

fastighetsdelning och bygglov och sist ska bygget startas. Hon förklarar tidsåtgången:

Den här perioden kanske är fyra år, varav planläggningen ca två år, och om man 

lägger till tiden för att hitta en tomt kan man ju säga att det är rimligt att det tar fem till 

sex år för hela projektet.

En gemensam uppfattning bland de alla intervjuade boende från Urbana Villor är 

även att tiden är en viktig aspekt. Cord Siegel menar att projektet strävade efter att 

låta alla kommande hushåll vara med i gruppen och besluta om utformningen, men 

eftersom processen tog så lång tid så var intresset för det lågt. Han menar att folk inte 

har tålamod att vänta minst fem år samtidigt som deras livssituation kan förändras 
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under tiden. Han anser att det inte ska behöva gå åt mer än två år att realisera ett 

projekt för byggemenskaper, och det är kommunen som ska upprätta stora delar av 

detaljplanearbetet själv:

Tvåårskulturen från Tyskland är ett bra mått.

Urbana Villor tog totalt sex år att realisera. Själva idén till projektet hade Cord haft 

länge, men det var först i och med markansökan som det började bli konkret. Han 

sökte markanvisning hösten 2003 och fick i samband med det ett löfte att de skulle få 

mark. Detaljplaneprocessen sattes igång i april 2004 och arbetades fram genom Det 

goda samtalet, varav själva tomten tilldelades ett år senare. Detaljplanen vann laga 

kraft under oktober 2005 och bygglov gavs efter sommaren 2006. Bygget startade 

december samma år och avslutades sommaren 2008.

Cord Siegel har sedan Urbana Villor utvecklat fler byggemenskapsprojekt. Han 

berättar att arbetet med dessa i inledningsfasen, alltså detaljplaneprocessen, enbart 

utgör en liten del av det verkliga jobbet. Mycket tid går till att vänta, vilket gjort att han 

valt att involvera de kommande boende i ett senare skede:

I detta skede är det ett relativt litet arbete med projektet, det är mer möten med 

kommunen och alltså ingen byggemenskap inblandad i denna fas.

4.2.4 DIALOG

BYGGHERRARNA OCH KOMMUNEN

Christer Larsson ser arbetet med att tillmötesgå bostadsbyggandets aktörer genom 

Det goda samtalet som positivt. Även Ulrika Lundquist menar på att dialogformen 

har sina fördelar, eftersom gemensamma beslut tas om utformningen. Både i 

Flagghusen och kvarteret Spårvägen handlade mycket av dialogen om att involvera 

hållbarhetsfrågor. Christer Larsson berättar att byggherrarna i Flagghusen delades 

upp i olika dialoggrupper med olika hållbarhets-teman och därigenom diskuterades 

förutsättningarna för planen fram. Alla var med i utformningen, vilket gav fördelar 

menar han:

Det ledde ju sedan i genomförandeskedet att den intressegemenskapen som de 

hade gav ju också att de kunde göra gemensamma upphandlingar om exempelvis 

grundläggning.

Cord Siegel tycker att Det goda samtalet var fördelaktigt eftersom det intensiva arbetet 

byggde upp ett bra kontaktnät:
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Det var extremt hjälpsamt eftersom vi lärde känna alla grannar och folk på kommunen, 

vilket gav en superbra ”team building”. Det var en extremt lätt byggprocess också sen 

på plats, eftersom man visste vem man skulle prata med på kommunen.

Pontus Åqvist, som mest träffade kommunen i och med bygglovet, tyckte precis som 

Kim Freimann att samarbetet med de andra byggherrarna och kommunen hade 

resulterat i en bra detaljplan. Även fast kommunen inte ville ge full frihet vad gäller 

färgval tycker han att byggemenskapen möjligtvis bemöttes med lite mer acceptans 

än de andra byggherrarna:

De märkte att vi var en byggemenskap och privatpersoner, så möjligen accepterade 

de lite mer i bygglovet än vad man annars skulle gjort. Nyfikenheten gav nog en liten 

favör.

Vid sidan av de positiva delarna med att ha ett nära samarbete med de ingående 

byggherrarna pekar Ulrika Lundquist på att dialogen ofta förs på ett branschmässigt 

plan. Detta gör att lekmän i exempelvis en byggemenskap kan få svårigheter i att vara 

med. Urbana Villor utgjordes av professionella och även de byggemenskaper som vi 

nu arbetar med i Norra Sorgenfri. Hon ger ett exempel:

När jag jobbade i Lund fanns det ju någon grupp som kanske inte var så professionella, 

och där såg man ju att de som är professionellt engagerade har lätt för att ta över 

diskussionerna med sina begrepp.

BYGGEMENSKAPEN

Som arkitekt i Urbana Villor beskriver Cord Siegel att gruppen utgick ifrån att huset 

skulle konstrueras så att varje hushåll kunde bestämma mycket själv. Han beskriver 

strukturalismen som ett sätt att maximera möjligheterna och samtidigt skapa en 

lugnare planeringsprocess inom gruppen. Till exempel konstruerades huset så att det 

inbördes inte behövde ha bärande väggar och el- och vvs-anslutningar drogs genom 

golvet så att de kunde placeras valfritt. Men vissa delar, som exempelvis hissen och 

takterrassen, utformades med gemensamma beslut. Han berättar:

Att skaffa sig en struktur där folk kan bestämma mycket själva i sin lägenhet är bra för 

gruppen också. Det blir någon slags frihet i det och planeringsprocessen blir bättre 

eftersom andra inte behöver vara beroende av en specifik person.

Han och Pontus Åqvist valde att inte förrita så mycket, eftersom de ville ha en dialog 

med gruppen om de beslut som skulle tas. Det innebar en hel del arbete menar Cord 

Siegel, men det blev i slutändan bra. En förutsättning är att gruppen har liknande 
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tankar om hur projektet ska bli, fortsätter han. Kim Freimann pekar också på detta 

och menar att trots att gruppen var överens på ett generellt plan om utformningen, så 

uppstod ibland konflikter. Pontus Åqvist beskriver samarbetet inom gruppen:

Vi har kört på, det har varit ett väldigt fokus på att det ska flyta på hela tiden. Det har 

varit bra, men med hårda ord. Men i och med att vi har haft fokus på att det ska lösas, 

har de hårda orden glömts.  

4.2.5 ORGANISATION

KOMMUNEN

Ulrika Lundquist beskriver att Malmö kommun mest är vana vid att arbeta med 

professionella aktörer. Om byggemenskaper skulle bli ett mer etablerat sätt att bygga 

på inom kommunen krävs ett annat stöd än vad som finns idag. Det skulle generera 

mer jobb menar hon, men i dagsläget innebär det inget speciellt för organisationen 

på kommunen.

BYGGEMENSKAPEN

Arbetet med Urbana Villor utfördes i stort av tre familjer och några externa handledare 

och arkitekter. Pontus Åqvist förklarar att det var han och sin fru Ylva Åqvist, Kim och 

Christina Freimann och Cord Siegel och Karin Larsson som tillsammans arbetade 

med projektet. Han förklarar den ingående arbetsfördelningen:

Jag och Cord har varit ansvariga för byggnationen och myndighetskontakter. Kim har 

ansvarat för ekonomin och betalning av fakturor och Karin har ansvarat för den yttre 

miljön.

Projektet arbetades fram genom att byggemenskapen först bildade en 

bostadsrättsförening. Cord Siegel likställer sin och Pontus Åqvists insats med de första 

pionjärprojekten i tyska Freiburg. Dessa projekt arbetades fram av arkitekter för att 

byggena skulle kunna realiseras, menar han. I och med detta kunde han och Pontus 

Åqvist komma mycket långt på sin egna kompetens utan att behöva betala någon 

extern persons lön. Men det innebar samtidigt väldigt mycket arbete fortsätter han:

Vad gäller urbana villor var man ansvarig för allt. Man måste vara gruppens motivator. 

Projektet tog ju sex år och är ett pionjärprojekt som är speciellt, eftersom det inte fanns 

någon etablerad struktur. Jag var ju utvecklare, arkitekt och finansiär för projektet. […] 

Det innebar ett jättestort ansvar, från finansiering till allt. Jätte, jätte, jättstort.
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Cord Siegel beskriver att arkitekternas roll i byggemenskapen även var att ansvara 

för byggledningen och byggsamordningen, vilket en byggprojektledare normalt har 

ansvaret för. Pontus Åqvist beskriver:

Vi kunde ju ingenting, vi hade ju aldrig tidigare varit byggherrar. Vi kunde ju rita hus, 

jag hade ritat många bostäder, och Cord hade jobbat med konceptutveckling. Men 

det var ingen av oss som hade jobbat med finansiering eller tidplaner.

Vidare så menar Pontus Åqvist att byggemenskapen kunde dra nytta av personer 

i sina familje- och bekantskapskretsar för att förstå saker och ting. Bland annat 

rådfrågades en jurist och en annan person som tidigare byggt varuhus. Det köptes 

även in projektledning på timbasis då hjälp behövdes. Han beskriver vidare, precis 

som Cord Siegel, att de ville göra mycket själva trots att det tog mycket tid och kraft:

Hade vi tagit ytterligare hjälp så hade vi förlorat kontrollen. Han [projektledaren] var 

en bra person som svarade på de frågor vi önskade, men hade fortfarande fullt 

förtroende över att det var vi som drev det.

Alla tre intervjuade i Urbana Villor framhäver att arbetet krävde mycket tid och 

engagemang. Cord Siegel tycker det var mycket ansträngande att ha så mycket ansvar 

och samtidigt jobba mycket med projektet, mestadels på kvällar och helger. Arbetet 

för gruppen varierade och beroende på i vilken fas projektet var i, allt från ett möte 

någon gång i månaden i några timmar till flera timmar i veckan, menar Kim Freimann. 

Vidare så beskriver han att ju mer kompetens som finns inom gruppen, desto större är 

chansen att slutpriset blir lågt och att resultatet blir det man tänkt sig. 

Både Pontus Åqvist och Kim Freimann framhäver att i och med att de tog på sig så 

stort ansvar och samtidigt hyrde in lite hjälp, så blev beslutsgången ojämn och många 

fel och misstag uppstod. Kim Freimann och Cord Siegel menar att det extra jobb och 

tid det innebar, säkerligen gjorde att kostnaderna blev högre. Pontus Åqvist berättar 

att det hade varit bra med extern hjälp kring framförallt processen inom gruppen i 

byggemenskapen:

Att man har ett tydligare fokus på processen och brukarbesluten och hur det samtalet 

ska föras. […] Hur man jämkar ihop, eller får en grupp personer att tillsammans 

komma fram till konsensus istället för att det blir kompromisser.

Pontus Åqvist menar även att ansvaret är det som ger fördelarna, men även 

nackdelarna. Exempelvis så är byggemenskapen ansvarig för byggnationen i tio 

år efter att bygget har avslutats och om arbetet hade utförts felaktigt hade det blivit 

jobbigt, fortsätter han. Om det stora ansvaret berättar han:
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Det gick ju hela tiden bra och då är det en väldig kick om man jobbar väldigt hårt 

med någonting och sedan går det i lås, då blir man jätteglad och får ny energi att gå 

vidare. Hade det gått snett någonstans så vet i tusan om jag hade haft energi över.

Entreprenadformen var delad i Urbana Villor och omfattade totalt trettio byggföretag. 

Cord Siegel menar, precis som Kim Freimann och Pontus Åqvist, att delad entreprenad 

innebar att de i och med det fick stor kontroll över bygget:

Det var bra, för man hade direktkontakt med alla som utförde jobben. I en 

totalentreprenad har man inte samma inflytande, eftersom man inte träffar så många. 

[…] Det var även bra att ha det så, eftersom om något företag går i konkurs blir det 

inte problem för hela projektet, vilket det skulle bli med en totalentreprenad.

Pontus Åqvist framhäver även att den delade entreprenaden innebar en större 

flexibilitet eftersom ritningarna och den pågående projekteringen kunde ske parallellt 

med att huset byggdes:

Vi ritade ju långt in i själva byggprocessen. Stommen får man ju börja ha koll på, 

men innerdörrar, fönster och allt sånt kan man ju rita på medan de håller på att resa 

stommen.

4.2.6 EKONOMI

KOMMUNEN

Ulrika Lundquist framhäver att ekonomin är en viktig del av kommunens förda 

hållbarhetsstrategi. För att skapa ett underlag för de som är inblandade i 

stadsutvecklingen i Norra Sorgenfri har kommunen upprättat en kostnadskalkyl 

med en kostnadsbedömning för varje fastighet inom området. Kalkylen baseras på 

de olika kvaliteter som kommunen vill uppnå och redovisar sedan de förväntade 

fastighetsvärdena och förutsättningarna för att utveckla projekten. I likhet med detta 

beskriver även Christer Larsson kommunens arbete med de ekonomiska delarna i 

arbetet med Flagghusen. En av grundidéerna var att området skulle ha rimliga hyror, 

eftersom det intilliggande Bo01 tidigare fått kritik för att vara väldigt dyrt. Bland annat 

så erbjöds de byggherrar som valde att upprätta hyresrätter ett investeringsbidrag, 

menar han.

Vad gäller detaljplanekostnaden så menar Ulrika Lundquist att denna bestäms utifrån 

hur mycket yta varje enskild detaljplan tar i anspråk. I stadsutvecklingsprojekten är 

kommunen styrd av generella regler där kommunen tar betalt för möjlig byggrätt i BTA 

(bruttoarea), så det är lika för alla oavsett läge och vem som utvecklar. Hon menar 
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även att kommunen inte ska gå med vinst, så kostnadsnivån bestäms därefter. I fråga 

om priset på mark arbetar kommunen efter att sälja marken efter marknadspris, vilket 

bestäms utifrån kommunens värdering:

Meningen är att man ska sälja den efter marknadspris, för man ska ju inte dumpa 

priserna på marknaden. Kommunen har ju en gång förvärvat marken och då finns ju 

ett ansvar att man inte skänker bort marken.

BYGGEMENSKAPEN

Till skillnad från en konventionell bostad där köpet finansieras i slutet, så 

förfinansierades alla kostnader i Urbana Villor, förklarar Pontus Åqvist. Cord Siegel 

berättar att byggemenskapen fick lägga ut mycket pengar ur egen ficka. De fick bland 

annat bära det finansiella ansvaret för alla planeringskostnader, vilket innebar risker 

eftersom det i initieringsskedet var svårt att veta om ett projekt skulle bli av eller inte. 

Eftersom projektet inte genererade någon vinst under lång tid, var det även nödvändigt 

att förfinansiera lönen för det arbetet som arkitekterna lade ner under cirka fem år, 

menar han. Kim Freimann förklarar att byggemenskapen själva bar upp alla kostnader 

för projekteringen innan de kunde ansöka om banklån:

Man måste ta sig fram till projekteringen och ha den avklarad för att ha en prislapp på 

projektets kostnader. […] Det är ju den första risken man tar, för efter projekteringen 

vet man ju om man kan bygga det här till en rimlig kostnad eller inte.

Kim Freimann menar vidare att den stora insatsen inte är projekteringsdelen, utan då 

tomten ska köpas och då bankens krav ska tillmötesgås. Pontus Åqvist berättar att 

byggemenskapen gick runt till totalt sex olika banker där de försökte få lån. De möttes 

av skepsis eftersom ingen bank var bekväm med att låna ut pengar till en nybildad 

bostadsrättsförening som ville bygga nytt. Till slut ställde Nordea upp med ett lån och 

det berodde delvis på att bankmannen föll för konceptet och lade in ett personligt 

gott ord, menar han. Gruppen skrev på avtalet, som innebar att de själva var tvungna 

att lämna 10% i egeninsats som säkerhet och fick då ut resterande 90% som lån. 

Vidare så menar han att banken kände en stor trygghet i att projektet gick att sälja 

då det var klart, så därför var gruppen trygga rent ekonomiskt. Dock poängterar Cord 

Siegel att denna finansieringsmodell inte skulle fungera idag. Det var högkonjunktur 

då lånen togs 2006, och därför var det väldigt lätt att få lån till skillnad från idag. Han 

fortsätter att berätta om deras finansieringsmodell och jämför med den etablerade 

byggemenskapsmodellen som används i Tyskland:

Den tyska modellen är bra för att byggemenskaperna förhandlar med bankerna och 

kollar på finansieringskoncept och så. […] Urbana villor var en byggemenskap, men 
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det finansierades precis som hur andra projekt blir finansierade, det var inget särskilt 

alltså.

Den totala summan av lånet fördelades lika på de tre hushållen som bar projektet berättar 

Cord Siegel. Av de totalt sju producerade lägenheterna så sålde byggemenskapen de 

resterande fyra i ett senare skede. Vad gäller finansieringen av byggföretag menar han 

att det slutligen var kostnaden som blev avgörande för entreprenaden. De försökte 

först med ett fåtal lokala företag, men i och med att det var högkonjunktur då så fick de 

anlita flera både svenska och utländska entreprenörer:

Vi gjorde research med flera byggföretag och kollade på offerter. Banken kunde 

finansiera marknadsvärdet, så om det hade blivit dyrare hade det inte blivit något.

Kim Freimann menar, precis som Cord Siegel och Pontus Åqvist, att byggande i 

byggemenskap är ett sätt att komma billigare undan än att köpa sin bostad av en 

utvecklare, eftersom vinstmarginalen tas bort. Dock är samtliga intervjuade i Urbana 

Villor eniga om att de ville satsa på att uppnå hög kvalitet i huset istället för att driva ner 

kostnaderna. Kim Freimann menar att det därför gäller att alla i gruppen har samma 

ekonomiska förutsättningar för att kunna ha den inriktningen. Cord Siegel menar att 

byggemenskapen är ett sätt att bygga in fler kvaliteter i sitt boende. De pengar man 

sparar genom att själv agera byggherre kan man därför investera i byggnaden ända 

upp till den lånenivå som banken satt:

Det handlar inte om att bygga det billigaste, istället om att bygga hus som kan 

anpassas efter varje hushålls prioritet. […] Den totala summan blir inte billigare, men 

den produkt man får är mycket mer värd.

Pontus Åqvist framhäver även att det är en stor fördel rent frihetsmässigt med att själv 

vara byggherre och kunna förfinansiera bygget. Det gör att man själv kan bestämma 

hur pengarna ska användas och då blir det precis som man vill ha det, fortsätter han.

4.2.7 TILLHÖRIGHET

Cord Siegel lyfter upp att ett positivt inslag med byggemenskapen är att man får ett 

långsiktigt intresse av att bo kvar, ett ökat intresse för allt från materialen på huset till 

hela området och för kvarteret:

Många av dessa intressen, som man normalt får kämpa mycket för, får automatiskt en 

hög nivå genom att man vill bo där länge.

Genom projektet Urbana Villor menar Pontus Åqvist att han kunnat visa hur man kan 
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bygga socialt och tryggt i staden. Han lyfter till exempel att byggemenskapen är ett 

bra medel att ta till om man vill ha social variation. Om man har ett område som är 

alldeles för homogent med en typ av människor, så kan det vara bra att där placera 

några byggemenskaper för att få in nytt blod, menar han. Vid sidan av den sociala 

mixen, framhäver han även att det byggs upp starka band mellan byggemenskapens 

medlemmar under projektets tid. Man bygger upp en gemenskap, menar han, och 

berättar att den sociala gemenskapen var en orsak till varför han och hans familj ville 

vara med i Urbana Villor:

Kraften att någon kan komma förbi här, och också att man syns när man står vid 

köksbänken. Att det finns människor runtomkring en som jag i förlängningen tänker 

att jag kan heja på eller kanske lära känna. […] En bostad behöver inte vara en borg 

eller en plats där man gömmer sig, utan det är lika mycket en plats där man visar upp 

sig eller är mottaglig.
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4.3 BYGGEMENSKAPEN PRISMA
 

4.3.1 BAKGRUND

TÜBINGEN

Invånarantal: 88 358 (31:a Dec 2010) 

Genomsnittsålder: 38,3 (31:a Dec 2007) 

Antal studenter: 25 849 (Vintertermin 2011/2012) 

Yta: 108,12 km² 

Täthet: 817 inv/ km²

Tübingen är residensstad i regionen Tübingen som ligger i delstaten Baden-

Württemberg i södra Tyskland. Staden är sedan länge en traditionell universitetsstad 

med flest studenter per invånare vilket även påverkar genomsnittsåldern som är den 

lägsta i Tyskland. Staden befinner sig cirka 40 km från Stuttgart. Största arbetsgivaren 

i staden är universitetet med runt 10 000 anställda. Arbetslösheten ligger på 3,5 % och 

är därmed långt under riksgenomsnittet (Tübingen kommun 2012b).

SÜDSTADT OCH FRANSKA KVARTEREN

Südstadt är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar 65 ha i den södra delen 

av Tübingen. Den här sidan av staden var tidigare plats för den franska militären, 

asylförläggningar, industriområde och hårt trafikerade landsvägar. Genom 

stadsutvecklingsprojektet ville man uppvärdera området och knyta ihop detta pärlband 

utav exploateringsbar mark som franska militären och industrier lämnade efter sig. 

Den franska militären gav tillbaka marken till Tyskland när de lämnade förläggningen 

1991. 1993 började planeringen av området och 1996 startades de första byggena. I 

dagsläget ska det finnas plats för 6500 nya invånare och 2000 nya arbetsplatser.
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Franska kvarteren är en 10 ha stor del av Südstadtutvecklingen och var det första 

området tillsammans med Loretto som bebyggdes inom utvecklingsprojektet. Det 

var i de nutida Franska kvarteren som den franska militären höll till fram till 1991. De 

gamla barackerna behölls och renoverades till bland annat 600 studentlägenheter, 

kollektivhus, verksamheter med mera. Den planerade förtätningen utav området 

skedde på de tidigare exercisgårdarna i form av kvarter. 2007 färdigställdes Franska 

kvarteren med 2500 boende och 700 arbetsplatser (Tübingen kommun 2012b).

 PRISMA

Upplåtelseform: Äganderätt 

Iniitieringsskede: Sommar 2002 

Byggstart: Dec 2003 

Färdigställt: Feb 2005 

Höjd: 5 våningsplan + takvåning 

Boyta: 1126 m² 

Antal lägenheter: 11 

Lokalyta: 75 m² 

Antal verksamheter: 2 

Kvadratmeterpris: 2100 Euro 

(Kuhn & Harlander 2010 s. 82-85).

Arkitekturen för byggemenskapen Prisma är modern med synliga betongväggar 

invändigt, heltäckande glasfasader och mycket ståldetaljer, såsom i trapphuset. Huset 

är en tvåspännare med möjlighet att dela av ett utskjutande centrerat rum för att 

skapa en uthyrningsbar del med egen ingång. I bottenvåningen finns två lokaler som 

vetter mot gatan medan gårdssidan utgörs av lägenheter, en mindre och en i etage 

som sträcker sig en våning upp. Takvåningen är indragen och innehåller därmed två 

mindre lägenheter med tillhörande takterass på båda sidor. Huset och gården saknar 

underjordsgarage då parkering sker i ett centralt parkeringshus i området.

INTERVJUPERSONER

Kommunen

SELINA HEINRICH, GEOGRAF  

Selina Heinrich är assistent för verksamhetsledningen i WIT (Näringslivsfrämjande 

sällskapet). WIT är ett dotterbolag som ägs av kommunen i Tübingen och utvecklar 

bland annat avvecklade industriområden till stadskvarter med bostäder och 

verksamheter. De bedriver organisationen, ekonomin och marknadsföringen i 

alla dessa stadsutvecklingsprojekt som staden utför. Selina Heinrich är den enda 

Tübingen, Südstadt i rosa markering (Google 2012).

Südstadt, Franska kvarteren i rosa markering (Google 2012).

Prisma i rosa markering (Google 2012).

4. EMPIRISK STUDIE



70

heltidsanställda arbetskraften i detta företag och därför valde vi att intervjua henne. 

Hon är med i alla skeden i ett stadsutvecklingsprojekt när det gäller den organisatoriska 

biten och sitter därmed på nyckelkunskap som vi vill ta del av.

CORD SOEHLKE, ARKITEKT  

Cord Soehlke är byggborgmästare i Tübingen (som kan jämföras med 

stadsbyggnadsdirektör) och var tidigt med i utvecklingen av Tübingens modell för 

byggemenskaper. Cord Soehlke var den som grundade WIT och var chef för den 

verksamheten fram tills att han blev vald som byggborgmästare. För oss är han en 

viktig nyckelperson eftersom han har följt utvecklingen av byggemenskaper i Tübingen 

under sin professionella karriär och fortfarande är involverad i dessa frågor.

Arkitekten

LOTHAR ALBUS, ARKITEKT  

Lothar Albus bedriver på egen hand arkitektkontoret Noenen-Albus som har ritat ett 

antal byggemenskaper, däribland föregångaren till Prisma som heter Kristall. Lothar 

Albus arbetade inte bara som arkitekt för byggemenskapen Prisma utan bistod även 

till viss del i projektledningen, vilket gjorde att en extern projektledare kunde undvikas. 

Hans roll var avgörande för realiseringen av Prisma, vilket gjorde att valet att intervjua 

honom var självklart.

Boende

JUTTA BAITSCH, TIDIGARE LÄRARE, NUMERA PENSIONÄR.  

BIRGIT PETER, PSYKOLOG. 

När vi valde ut de boende för intervjuer var ett av kriterierna att de var med från det 

första initiativet till byggemenskapen samt fortfarande bor kvar så att vi kunde ställa 

frågor om hela processen. Vi valde att intervjua två personer för att få fram skiftande 

åsikter och skildringar. De två som var villiga att ställa upp för intervju, samt grundade 

byggemenskapen, var Jutta Baitsch och Birgit Peter.

4.3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

KOMMUNENS ROLL

Enligt Cord Soehlke är stadens roll en blandning av auktoritär och liberal. På vissa 

punkter är de mycket strikta, såsom grundstrukturen för ett område, offentliga rum, 

urval av projekt och var det ska finnas verksamheter. Men samtidigt förhåller sig 

staden liberalt till husens gestaltning och byggemenskapens frihet. Cord Soehlke 

Takvåning i Prisma (Kuhn, Harlander 2010, s. 84).

Våning 5 i Prisma (Kuhn, Harlander 2010, s. 84).
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förklarar den auktoritära rollen med att staden måste dra tydliga gränser då det är en 

komplicerad uppgift att arbeta med 100-tals aktörer samtidigt och säger:

Som stad skapar man något där man inte längre kan sitta i bekväma läderfåtöljer med 

tre byggherrar runt bordet med ett cognacsglas.

MARKFRÅGOR

Selina Heinrich berättar att det finns mycket få ytor i Tübingen, vilket gör att 

staden har mycket stor koll på marken och snabbt har vetskap om när en markyta 

underutnyttjas. WIT ser potentialen i dessa markytor och köper upp de från bland 

annat konkursförvaltare för att kunna utveckla de. Att äga marken är en av de centrala 

punkterna inför ett projekt för att kunna hålla finansieringsplanen och tidsramen som 

byggemenskaperna behöver för att kunna organisera sig. WIT bedrivs som ett vanligt 

företag, men mark hamnar under rörligt kapital till skillnad från fast egendom vilket 

betyder att mark ses som en vara som de handlar med för att uppnå sina mål. WIT 

arbetar för att aktivera ytor som tidigare inte har varit aktiveringsbara på grund av olika 

orsaker. Selina Heinrich menar:

WIT ska inte vara ägare och i efterhand hyra ut eller förvalta, utan det handlar bara om 

att driva på omformningen.

BYGGHERRARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR

Cord Soehlke tar upp byggherrarnas situation i och med uppkomsten av 

byggemenskaper. Han menar att de på 80-talet kunde sälja vad som helst, men 

genom uppkomsten av byggemenskaper och grundandet av WIT så har det kommit 

att förändras. Många byggherrar riktade skarp kritik mot kommunens agerande men 

andra, såsom det kommunala bostadsbolaget, gladdes eftersom de fick chans att 

bygga med i dessa nya områden. Cord Soehlke summerar:

Det skapas en tävling där vissa saker görs bättre av byggemenskaper medan andra 

görs bättre av byggherrar, och totalt sett nyttjar det oss eftersom den kvalitativa nivån 

höjs.

DELTAGANDE

Selina Heinrich pratar om hur otroligt mycket information som ströddes ut från 

kommunen till medborgare och arkitekter i form av events och deltagandeprocesser 

och hon påpekar vikten av det:
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Om en kommun inte är beredd att lägga ner det här arbetet så kommer det inte att 

fungera med byggemenskaper så som i Tübingen.

Hon fortsätter att prata om det organisatoriska arbetet för att samordna och förebygga 

problem. WIT tar på sig att samla de byggemenskaper som är ankaranvändare (de 

byggemenskaper som ansvarar för de underjordiska garagen i kvarteret) och reder 

ut bland annat kostnadsfördelning och nyttjanderätter i tätt samarbete med arkitekt 

och projektledare. WIT löser organisatoriska problem och försöker förebygga dem 

genom ökad förståelse mellan medarbetare i kommunen då WIT agerar på tvären i 

förhållande till rådande hierarkier. Enligt Selina Heinrich är just marknadsföringen den 

bit som underskattas av städer som intresserar sig för byggemenskaper och förklarar 

att det inför det senaste projektet kom 700 personer till marknadsföringsträffen där 

information ges om projektets grunder.

STRATEGIER OCH KRITERIER

Cord Soehlke talar om vikten av drivkraften hos de individerna som startade de tre-

fyra första byggemenskaperna och menar att det kom att förändras 1998 då staden tog 

fram en strategi och ställde sig bakom utvecklandet av förfarandet. Problemet är idag 

ett annat enlig Cord Soehlke:

Det råder en stor konkurrens byggemenskaper emellan eftersom systemet blev så 

framgångsrikt att det alltid finns fler byggemenskaper än tomter och det är mycket 

hårt för byggemenskaper.

För att kunna välja vilken byggemenskap som ska få en tomt tilldelad så har ett antal 

kriterier ställts upp som enligt Cord Soehlke är frågor som berör verksamheter, särdrag, 

om det är en byggemenskap eller en byggherre och om huset har ett speciellt koncept. 

Den viktigaste frågan som ställs är vilken kvalitet huset bidrar med för området och 

cirka 10 % av projekten väljs, trots hög risk beträffande genomförandet av konceptet, 

på grund av en mycket hög ambitionsnivå. En annan punkt som är viktig för staden är 

gränsen mellan byggnad och offentliga rum där byggemenskaperna vill stänga igen 

men staden vill föra en dialog genom verksamheter. I frågan om aktörer så prioriteras 

alltid egenanvändare framför små hyresrättsinvesterare och små hyresrättsinvesterare 

framför byggherrar och stora hyresrättsinvesterare. Men, det tas även i beaktning att 

endast stora hyresrättsinvesterare kan tillgodose området med socialbostäder. När 

det gäller gestaltningen så säger Cord Soehlke att kommunen blivit strängare och 

bestämmer mer i köpeavtalen samt att arkitekterna har lärt sig att åter bygga i staden. 

Cord Soehlke förklarar att de har blivit mindre liberala beträffande gestaltningen men 

ändå:
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Det handlar inte om fin arkitektur, i Franska kvarteren står många fula byggnader 

också, utan det handlar om att det stämmer strukturellt.

Strukturellt sett vill inte staden ge större tomter än för 20 lägenheter för att kunna 

få plats med fler projekt och större mångfald, till skillnad från andra städer som till 

exempel Berlin där ett projekt kan innehålla 300 lägenheter. Cord Soehlke menar 

att det finns olika sätt att göra byggemenskaper på beroende på den stadsmässiga 

kontexten.

PRIVATA FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt Lothar Albus började trenden med byggemenskaper i Franska kvarteren 

runt 2000 och hans motiv till att bygga en egen byggemenskap var de överkomliga 

markpriserna och möjligheten att äga istället för att hyra. Han kom att rita en 

byggemenskap (Kristall) som gjorde honom känd i området, dock blev han själv inte 

boende. När han pratar om förutsättningarna för att bli vald för en tomt så kallar han det 

för ett lotterispel eftersom anstormningen är 3:1 eller 4:1. Starten till byggemenskapen 

Prisma togs på en träff, så kallad stadshusbörs, där Lothar Albus presenterade sig:

Dit gick vi med ett plakat på föregångsprojektet [Kristall] och sa att vi skulle kunna 

tänka oss att bygga såhär.

Förutsättningarna för de boende i Prisma såg olika ut och Jutta Baitsch berättar att hon 

innan bodde som hyresgäst i en etagevåning i Franska kvarteren under sju år. Det var 

när hon bröt fotleden som hon insåg att hon måste planera något som passar henne 

för framtiden och för ålderdomen utan steg eller trappor. Jutta Baitsch var delägare i en 

lägenhet och hade därmed ett startkapital samtidigt som hon tidigare hade funderat på 

att göra något tillsammans med någon utan att egentligen följa upp det.

Birgit Peter bodde också redan som hyresgäst i Franska kvarteren och berättar om 

hennes vänner som letade bostad i Tübingen under lång tid utan att hitta något. När 

då dessa byggtomter uppstod skapades en dragkraft att gestalta något eget och 

bo tillsammans som de ursprungligen ville, vilket innebar starten för Birgit Peter i 

byggemenskapen Prisma. Birgit Peter menar att de sociala kontakterna spelade stor 

roll eftersom byggemenskaper var ett diskussionsämne som spreds från mun till mun. 

Jutta Baitsch påpekar också att det fanns en stadshusbörs dit hon gick, varpå hon 

fastnade för arkitekturen i den tidigare byggemenskapen Kristall som Lothar Albus 

presenterade.

Birgit Peter förklarar att bostadsmarknaden i Tübingen är relativt hård med höga hyror 

och höga priser och att det genom byggemenskaperna öppnades en dörr för folk med 
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en lägre inkomstnivå. Birgit Peter säger:

I början var det främmande att tillsammans med andra säkra finansieringen.

Men hon menar samtidigt att folk fick mer förtroende för byggemenskaper i och med 

att bankerna gärna ville finansiera dessa projekt, och därmed  löstes eventuella 

finansieringssvårigheter. Men Birgit Peter antyder också att det fanns en kritisk hållning 

från vissa. Jutta Baitsch håller med:

Hög risk, för tätt boende, för mycket valmöjligheter, för högt tryck på att rösta om allt. 

Och planera själv!? Bara föreställningen är mycket svår för många människor.

Jutta Baitsch fortsätter och menar att förutsättningarna för henne och deras gemenskap 

var mycket bra eftersom många hade erfarenhet av att bo tillsammans och var vana 

med kulturen att diskutera och kompromissa.

4.3.3 PROCESS

Cord Soehlke förklarar hur detaljplaneprocessen ser ut i förhållande till byggemenskaper 

och säger att detaljplanen inte är helt färdig när byggemenskaperna startas. Det finns 

tre steg i processen som börjar med förteckningen där förslaget initieras och sedan 

följs av själva arbetsfasen som slutar i utläggningen. Det är då detaljplanen nästan är 

färdig, blir godkänd av kommunalrådet och läggs ut offentligt för att få in synpunkter. 

Efter att synpunkterna har beaktats och planen förändrats blir den godkänd igen 

och det är då marknadsföringen av byggemenskaperna tar vid. Den har ännu inte 

vunnit laga kraft utan det sker först 3-4 månader senare efter att tomtindelningen 

har bestämts. Tomtindelningen går till enligt följande. Det förs diskussioner med alla 

projekt enskilt och egenskaperna samt deras prioritet och minimala och maximala 

tomtbredd antecknas. Sedan pusslas projekten ihop på den tillgängliga marken i 

detaljplanen tillsammans med kommunalråd och representanter från ortgemenskapen 

tills alla optioner på tomter har fördelats. Cord Soehlke pekar även på skillnaden 

mellan traditionella detaljplaner och detaljplaner för byggemenskaper. Han menar 

att det man skapar i detaljplanen måste vara universellt delbart för att fungera med 

tomtfördelningen:

Vi föreskriver ju inte tomterna, utan det är som en stor kaka där personerna skär sin 

bit av kakan efter behov.

Selina Heinrich uttrycker sig liknande:

Vi föreskriver mycket lite i detaljplanen och skapar en grov struktur, exempelvis kvarter, 
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eftersom vi då har friheten att skära av 4 eller 20 meter från den större strukturen.

Cord Soehlke menar även att detaljplanen måste vara noga genomtänkt eftersom man 

knappast kan kosta på sig ändringar i senare skeden, på grund av att man har att 

göra med många olika byggemenskaper. Om en ändring sker i planen så påverkas 

förutsättningarna för de närmaste grannarna och deras redan tilldelade tomtoptioner. 

Han förklarar:

Man måste ha ett mellanting mellan största möjliga flexibilitet och trots det såpass 

genomtänkt att inget går att förändra enligt ramverket. Däri ligger svårigheten i dessa 

detaljplaner.

Jutta Baitsch berättar att initieringsfasen var intensiv och staden satte press på dem:

För att ha en möjlighet att anmäla sig så måste en första plan lämnas in med namn på 

vilka som är relativt säkra på att vara med.

Sommaren 2002 bildades byggemenskapen och anmälan med de första planerna 

lämnades in i slutet av 2002. Inflyttningen kunde sedan ske 2 år senare, men 

Jutta Baitsch beklagar sig över att byggstarten drogs ut ett halvår på grund av att 

staden utnyttjade deras tomtmark som parkering eftersom de hade problem med 

färdigställandet av ett parkeringsgarage.

Cord Soehlke beskriver vidare hur tidsramen för ett projekt kan se ut och tar det 

senaste projektet Mühlenviertel som exempel. Marken köptes i början av 2005 och 

i april utlystes en stadsbyggnadstävling som ledde till ett förslag i oktober. Utifrån 

förslaget utvecklades en detaljplan som var klar i juni 2006 då marknadsföringen 

kunde påbörjas. I juni delades optionerna för ankaranvändarna ut och i september 

de resterande optionerna. I september 2006 började staden anlägga byggatorna 

och i maj 2007 kunde byggemenskaperna börja bygga. Alla 60 hus var klara under 

2009, och då färdigställde kommunen gatorna och de offentliga rummen utifrån en 

gemensam medborgardialog i området. Cord Soehlke tillägger:

Om man börjar någon annanstans med byggemenskaper så dröjer det mycket längre 

tills man har förstått allt. Hos oss är det så att allt passar in i varandra; de privata 

aktörerna vet det, vi vet det. I slutändan är det snabbare än med en byggherre.
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4.3.4 DIALOG

MEDBORGARDIALOGEN

Cord Soehlke talar om tre nivåer av deltagande som Tübingen arbetar med, varav de 

två sistnämnda är specifikt för byggemenskaper. Den första nivån innebär ett runda-

bordet-möte med närboende och representanter för olika grupper som deltar genom 

hela planprocessen, från grundkoncept och tävlingsförslag till detaljplan och ända 

fram till marknadsföringen påbörjas. Cord Soehlke ger ett exempel:

De berörda ville att vi skulle tillåta både sadeltak och pulpettak. Det blev dåligt, det 

ser skit ut, går överhuvudtaget inte, men de berörda ville det och därför gjorde vi det, 

vilket är ok.

I och med marknadsföringen så involveras de framtida boende i nivå två, där 

gestaltningen av de offentliga rummen arbetas fram. Nivå tre framhäver Cord Soehlke 

som ytterst viktig för att uppnå höga kvaliteter i området, nämligen deltagandet i 

planeringen av de privata rummen där byggemenskaperna i det egna kvarteret 

tillsammans utformar sin innergård. Cord Soehlke tillägger:

Det jag berättar för er idag är naturligtvis ett resultat av 15 år. Det låter som om vi har 

gjort så här från början, nej - vi har utvecklat vårt system under 15-20 år.

Selina Heinrich menar att dessa deltagandeprocesser lär ut att dialog är främjande 

och folk fortsätter med appropriationen av det offentliga rummet och tar för sig när de 

har flyttat in:

Tillhörigheten till att det här är min gata väcks mycket tidigt.

DIALOGEN INOM BYGGEMENSKAPEN

Byggemenskapen Prisma var enligt Lothar Albus mycket experimentell, vilket 

underlättade i arbetet med arkitekturen. Vidare berättar han om hur alla i 

byggemenskapen hade egna föreställningar om golv, bad, rumsindelning, golvvärme 

med mera, vilket bland annat krävde dubbla värmesystem och flexibla planlösningar. 

Han säger:

Vi försökte alltså uppfylla varje önskan och det lyckades vi också med.

Birgit Peter menar att de gemensamma processerna är krävande, vilket kan skapa 

konflikter och negativa konsekvenser. Hon påpekar att man inte ska kasta sig in i något 
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utan att ha informerat sig i förväg. Jutta Baitsch tillägger att inte varje arkitekt är lämpad 

för byggemenskaper heller då man måste kunna lyssna och handskas med en hel 

grupp. Birgit Peter fortsätter och förklarar att ingen åsidosattes i diskussionerna och att 

det ibland uppstod lite mer smärtsamma processer, men att de i grunden alltid enades:

Vi diskuterade alltid i konsensus och det var inga majoritetsbeslut.

4.3.5 ORGANISATION

ORGANISATIONEN FÖR WIT

WIT är det företag som bedriver stadsutvecklingen i Tübingen och Selina Heinrich är 

den enda fast anställda. Hon förklarar att WIT har en dubbelstruktur som innebär att 

de tre verksamhetsledarna för företaget ändå är anställda av kommunen. Det finns 

den ordinära förvaltningshierarkin som kommunicerar lodrätt uppåt i led och sedan 

ner i en annan fackavdelning, till skillnad från WIT:s projektstruktur som kommunicerar 

interdisciplinärt på tvären och skapar förbindelser mellan fackavdelningar. Hon menar:

Jag får alltid intrycket av att tankesättet ändras en del i den här projektgruppen. Det 

blir inte det här jag-gör-vad-som-sägs-till-mig utan istället tänker jag med och driver 

det framåt.

Avsikten med WIT enligt Selina Heinrich är att kunna agera snabbt och handlar om 

att kunna sköta betalningar i en annan struktur. WIT har även kredit hos banken med 

staden som borgenär, vilket annars vore omöjligt för staden att gå i borgen för sig själv.

ARBETSBELASTNINGEN

Arbetsbelastningen när det gäller byggemenskaper är ett viktigt tema som skildras 

intensivt från olika perspektiv. När Cord Soehlke pratar om ökad arbetsbelastning 

menar han att den i första hand inte uppstår på grund av byggemenskaper utan 

genom valet att utveckla områden som stad. Kommunen tar på sig det totala ansvaret 

för utvecklingsarbetet för mångfald, tomtfördelning och organisation av småskalighet 

istället för att låta byggherrar utveckla var sitt kvarter. Fyra till fem personer gör 

den samtliga utvecklingen av dessa områden och det innebär att de måste sköta 

all koordination och alla indelningar mellan och inom kvarteren, såsom tomterna, 

innergårdarna, underjordsgaragen och de offentliga rummen. Men Cord Soehlke 

anser att det lönar sig extremt för staden på grund av det de uppnår strukturellt. Han 

tillägger:

Vi gjorde som stad i det senaste projektet, om man bara tittar efter pengar, en vinst med 
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ca 1,5 miljoner euro inklusive de här 4-5 personerna, men pengarna är oväsentliga. 

Det som verkligen lönar sig är det vi uppnår strukturellt.

Precisionen i arbetet måste vara extremt hög då man knappt kan kosta på sig 

förändringar i processen som med traditionella byggherrar enligt Cord Soehlke. Han 

påpekar också att man har att göra med många amatörer som kräver otroligt mycket 

kommunikation.

Arkitekten Lothar Albus har mycket att säga om arbetsbördan för byggemenskaper 

och börjar med att säga att man måste vara idealist för att arbeta med det här eftersom 

man inofficiellt har en och en halv gånger så mycket arbete jämfört med ett vanligt hus.

Jag är nästan 60 år och jag blir glad om jag någon gång aldrig mer behöver göra 

byggemenskaper. Det var inte alltid så men någon gång når man sina gränser och 

anspråken blir bara högre.

Han fortsätter och berättar att han för tillfället arbetar med en annan byggemenskap 

där arbetet har varit lika mödosamt som för Prisma, trots att den bara har hälften så 

många lägenheter. Han menar också att människorna idag kräver mer vilket han även 

hör från kollegor och tillägger:

Den här byggformen är fin och användbar men den mest ansträngande man kan 

tänka sig.

Lothar Albus förklarar att det inte är hans arbetsuppgifter som har förändrats väsentligt 

i byggemenskapsprojekt jämfört med andra, utan det är arbetstiderna, som ofta 

utgör kvällar och helger. Arbetet är mer krävande eftersom varje lägenhet är olik den 

andra och man kan till exempel ha tre olika golvläggare för ett hus och därmed fler 

kontaktpersoner. En annan aspekt är risken i att inte få en tomt tilldelad vilket innebär 

veckor av obetalt arbete.

ARBETSFÖRDELNINGEN

Lothar Albus förklarar att han som vanligt för en arkitekt i Tyskland ansvarar för 

byggherrarnas ekonomi så att det blir kostnadsmässigt hållbart. Vidare berättar han 

att många byggemenskaper tar hjälp av projektutvecklare, men att han själv tog på sig 

halva den rollen och byggemenskapen Prisma andra halvan. Birgit Peter anser att det 

var en bra uppdelning eftersom folk i byggemenskapen kände varandra väl och hade 

erfarenheter av gruppsamarbeten. Jutta Baitsch fortsätter:

Det som var bra med det här var att det fanns mycket fackkunskap hos de enskilda. 
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Om någon hade erfarenhet inom elektronik så var han ju predestinerad att vara med 

i de förhandlingarna.

Lothar Albus berättar att byggemenskapen Prisma valde en ledning som bestod 

av två personer som skötte den vardagliga kommunikationen mellan arkitekt och 

byggemenskapen. Den övriga kommunikationen mellan alla parter och även arkitekten 

skedde alltid hemma hos någon på söndag kväll varje vecka och senare varannan 

vecka. Jutta Baitsch påpekar att mötena höll på till midnatt och ibland längre. Sedan 

skedde extraträffar då man åkte till byggföretag för att se på materialet, vilket skedde i 

mindre ansvarsgrupper. Birgit Peter framhäver att de satsade på regionala företag som 

är nåbara. De valde inte heller de allra billigaste då dessa inte alltid är beräkningsbara. 

Totalt var cirka 30 byggföretag/hantverkare involverade, alltifrån golvläggare, målare, 

smed med mera. Lothar Albus beskriver samarbetet med byggfirmorna:

Samarbetet med byggfirmorna var helt normalt, det är arkitektens vardagliga bröd att 

göra byggledningen, så var det hos oss också.

Den juridiska formen för byggemenskapen innan lägenheterna var färdigställda var en 

förening, GBR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), som formellt säkrade arbetsformen 

förklarar Birgit Peter. Staden gav rådgivning gällande det juridiska.

4.3.6 EKONOMI

EKONOMIN FÖR WIT

Selina Heinrich förklarar att Südstadtutveklingen realiserades genom den 

kommunala budgeten. Kommunen med Cord Soehlke i spetsen ville därefter bryta 

ut projektutvecklingsverksamheten från den komplexa och förvaltande kommunala 

budgeten och skapa något mindre och smidigare som mynnade ut i WIT. WIT är ett 

företag och bedrivs med egen budget och kan exakt redovisa subventioner, utgifter 

och inkomster för varje projekt. Målet är att uppnå en grön nolla (plus minus noll) 

och WIT har därmed inget krav inte att gå med vinst. Om WIT skulle vara tvunget att 

arbeta enligt vinst så skulle många projekt innebära en för stor risk. WIT får endast 

subventionering ifrån delstaten för marksanering och är för övrigt självbärande. Selina 

Heinrich förtydligar:

Den politiska viljan är att det inte ska kosta staden mycket och därför finns den här 

slutna enheten där alla finanser följer den egna projektplanen.

Selina Heinrich menar att kommunen långsiktigt ändå gör en vinst även om det skulle 

förekomma en förlust för WIT, eftersom fler människor flyttar till Tübingen i och med 

4. EMPIRISK STUDIE



80

att fler bostäder skapas. Cord Soehlke menar också att målet med WIT inte är att gå 

med vinst, men i det första projektet kalkylerades det med stor säkerhet så att vinsten 

blev för stor, vilket idag är till hjälp för projekt som inte är självbärande. Cord Soehlke 

förklarar varför:

När jag gjorde det här stod det klart för mig att om jag förlorar pengar så är WIT 

politiskt snabbt borta.

MARKPRISSÄTTNING

Cord Soehlke illustrerar hur markprissättningen för tomterna går till. En grundkalkyl 

med inkomster och utgifter tas fram i ett tidigt skede som justeras vartefter detaljplanen 

konkretiseras. Till slut står klart hur mycket inkomster som behövs för att täcka 

utgifterna, vilket fördelas på marken som är till salu. I projektet Mühlenviertel var 

målbilden alltid 400 euro/m2 i genomsnitt, vilket är relativt lite i Tübingen. Därefter 

förändras priserna genom olika filter beroende på våningshöjd, täthet, verksamheter 

i bottenvåningen, buller och olika kvaliteter. I Mühlenviertel skapades därmed priser 

mellan 220-650 euro/m2 och i Egeria mellan 170-800 euro/m2. Cord Soehlke förklarar 

att det är avgörande att priserna sedan fastslås:

Vi säger då att det här är priset och från och med då är det så att man inte får tomten 

om man betalar mer. Det ger oss möjligheten att fördela tomten utefter kvalitetskriterier.

BYGGEMENSKAPEN

Birgit Peter berättar om finansieringen och att den löpte enskilt, så att alla hushåll 

finansierade för sig. Byggemenskapen såg till att alla kunde ta lån och i och med att 

byggemenskaper är etablerat i Tübingen så samarbetar bankerna bra. Jutta Baitsch 

framhäver att det skulle ha varit optimalt om de två lokalerna kunde ha sålts från 

början så att inte de hade behövts bekostas av dem själva. Men vid den tidpunkten 

gick det inte och ägandeförhållandena löstes internt genom att fyra personer ägde 

den ena och två den andra och sedan hyrdes de ut. Birgit Peter tillägger att hyrorna är 

mycket låga och att det behövs en viss del egenkapital för att hyrorna ska täcka lånet 

och man ska gå plus minus noll.

Birgit Peter förklarar att de allra första officiella utgifterna skedde i början av 2003 då de 

konkreta byggskisserna skulle påbörjas. Då betalade alla hushållen in 6000 euro för 

att bland annat täcka arkitektarvodet. Dessa pengar betalades tillbaka om någon gick 

ur. Hon fortsätter och illustrerar hur prissättningen av lägenheterna gick till:

Prissättningen skedde alltid i 5 %-steg. De som har tillgång till trädgård har 100 %. 
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Sen kom 90, 95, 100, 105 och 110 %. Trädgården värderades lite högre och den första 

våningen utan tillgång till trädgård var den billigaste.

Birgit Peter menar att det i de 100 % ingår en viss standard i badrummen och 

standardgolv och om man ville göra tillval så finansierade man det själv, men också 

genom procentfördelningen. Totalt sett är många utgifter gemensamma, såsom tomten, 

arkitektuppdraget, hantverkarna och utvecklingskostnader och därmed billigare per 

person än om var och en hade byggt för sig. Jutta Baitsch tillägger:

För det som vi fick i slutändan, om vi hade köpt det från ett byggbolag/investerare, så 

skulle det ha varit 1,5-2 gånger så dyrt, det är jag övertygad om.

Birgit Peter avslutar:

Kvadratmeterpriset vid 100 % var 2100 euro inklusive allt men utan speciella 

önskningar, bara standard.

4.3.7 TILLHÖRIGHET

Det kan riktas kritik mot områden med bara byggemenskaper eftersom alla är 

ägare, men samtidigt så försöker man idag att blanda bättre med socialbostäder och 

byggemenskaper med hyresrätter. Selina Heinrich vidareutvecklar:

Om man uteslutande bygger med byggemenskaper tilltalar man enligt mig en homogen 

grupp. Men naturligtvis är det mycket mer heterogent än enfamiljshusområdena i 

förstaden och naturligtvis är det mycket mer heterogent än höghusbebyggelsen i 

innerstaden.

Lothar Albus framhäver att en stor fördel med att planera gemensamt är man svetsas 

ihop till en grupp där man även har chansen att tidigt hoppa av om man känner att man 

inte passar. Jutta Baitsch anser också att det är en stor chans att planera tillsammans 

och menar att det är en ypperlig förberedelse för att bo tillsammans då man lär känna 

andras och sina egna svagheter:

Jag upplevde det som en mycket stor chans, hela planeringstiden.

Birgit Peter tycker att erfarenheterna från processen och de svåra faserna stärkte 

gemenskapen och fördjupade anknytningarna. Men hon inser även att många 

människor inte passar för det här som hellre vill ha en mindre enhet för sig själva 

och inte stämma av så mycket. Då ska man heller inte tvinga in de i ett sådant här 

område då det skapar stress för båda parter, men samtidigt är det bra att det finns 
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en mångfald, menar hon. Birgit Peter berättar att inte alla passar i en byggemenskap:

Jag tror det beror starkt på i vilken levnadsfas man är i och vilka behov man har och 

vilken person man är och det förstår jag väl.

Jutta Baitsch förklarar att all den energi som stoppades in i huset skapar en hög 

identifikation och ger rikligt mycket tillbaka:     

Det är en våg som är mycket utbalanserad och det som man lägger ner på städning 

av huset och     reparationer kommer oss till godo och man får ut något av det och gör 

det inte bara för vem som helst utan för en själv och för gemenskapen.

Jutta Baitsch fortsätter och lyfter fram att det är riktigt bra att låta människor delta i 

planeringen, som med exempelvis innergårdarna, för att skapa ansvar och levande 

områden:

Det är ett fint med-varandra här och man respekterar varandra och det präglar 

området starkt.

Birgit Peter menar att om det i en stad finns olika byggemenskaper med sina egna 

koncept och sin egen estetik, så påverkar det stadens atmosfär och livskvaliteter och 

ens egen placering i staden.
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5.1 INLEDNING

I detta kapitel följer en jämförelse mellan och analysen och diskussionen av de två 

studerade fallen i relation till arbetets teoretiska perspektiv samt forskningsöversikt. 

Upplägget av analysen och diskussionen utgår ifrån fyra rubriker för att på ett 

strukturerat sätt kunna jämföra de studerade objekten och framhäva tyngdpunkterna 

i resonemanget. Dessa fyra rubriker är förutsättningar och möjligheter för 

byggemenskaper, dialog och inflytande, organisation och ekonomi.

5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH MÖJLIGHETER FÖR 
BYGGEMENSKAPER 

Vi har definierat den fysiska planeringen som en struktur bestående av lagar, förordningar 

och ramverk som påverkar aktörerna inom denna struktur. Detaljplaneprocessen är en 

följd av detta regelverk som aktörerna måste förhålla sig till och skapar förutsättningar 

för stadsutvecklingen. Vad gäller de båda ländernas detaljplanesystem så finns många 

likheter dem emellan. Båda länderna involverar medborgarna i ett tidigt skede där de 

har möjlighet att lämna synpunkter. Därefter så sker i båda fallen ett granskningsskede 

av planen där ytterligare synpunkter kan lämnas. För att planen ska bli giltig antas 

den i båda fallen av kommunfullmäktige och ställs ut. I Sverige vinner den laga kraft 

efter minst tre veckor om ingen har överklagat (Boverket 2002, s. 9-39). I Tyskland 

vinner den laga kraft när den ställs ut och eventuella överklaganden måste ske i 

steget innan (Pahl-Weber et al 2007, s. 52-54). Systemen är liknande och ger liknande 
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förutsättningar för de berörda aktörernas sociala handlingar. Med hjälp av Goffmanns 

teorier har vi ställt upp ett teoretiskt perspektiv där den fysiska planeringen kan ses 

som settingen för en pjäs som påverkar pjäsens aktörer. Om detaljplanesystemet som 

är en del av settingen ger lika förutsättningar i båda länder så måste pjäsens olika 

utgång bero på något annat. Andra faktorer som kan spela in är olika strukturer inom 

bostadsmarknaden och övriga delar av planeringsstrukturen samt aktörernas förmåga 

att påverka dessa.

De båda studerade kommunerna lyfter fram vikten av markägande som en förutsättning 

för stadsutvecklingen. Kommunen i Tübingen för en aktiv markköpstrategi med WIT 

som aktör, medan Malmö kommun saknar en enhetlig strategi, vilket troligtvis kan ha 

att göra med att de redan äger en relativt stor andel mark. Vad innebär markägandet 

för kommunen som aktör? I forskningsöversikten talas det om den försvagade svenska 

kommunen när det gäller den fysiska planeringen, trots dess kraftfulla verktyg som 

lägger huvudansvaret för stadsutvecklingen hos kommunen (Psilander 2004, s. 

9-11). Förfogandet över mark kan utgöra ett av dessa verktyg för att ta kontroll över 

utvecklingen och bestämma spelreglerna (Blücher & Graninger red. 2006, s. 157-

158, 162-164, 174). I reflektionerna från kapitlet om planeringen antyder vi att den 

hävdade försvagade kommunala rollen kan ha ett samband med en institutionalisering 

mellan de stora aktörerna inom bostadsbyggandet och kommunen. En annan orsak 

till den försvagade rollen kan även bero på en försämrad kommunal ekonomi som 

förstärker beroendet av kapitalstarka och investeringsvilliga privata aktörer i form av 

större byggföretag (Blücher & Graninger red. 2006, s. 157-174, Statskontoret 2006, s. 

40-42). Om vi jämför med stadsutvecklingen i Tübingen så utgör WIT en kommunalägd 

aktör som agerar initiativtagare och driver på stadsutveckling genom markköp, 

planering och försäljning till i första hand byggemenskaper. Detta både oberoendegör 

den kommunala stadsutvecklingen från privata initiativ från stora byggherrar samt 

åstadkommer en ekonomisk vinst. Cord Soehlke talade om en tid på 80- och 90-talet 

när byggherrarna i stort sett kunde bygga vad de ville eftersom efterfrågan var stor. 

På 90-talet uppkom byggemenskaper och ett decennium senare, 2003, bildades WIT. 

Det som har skett är att kommunen har axlat ett större ansvar och haft viljan att vara 

styrande i stadsutvecklingen och börjat producera och reproducera en ny struktur 

genom att låta nya aktörer komma in på marknaden i form av byggemenskaper. Hur ser 

det ut för Malmö kommun? Som vi tidigare har nämnt så anser Malmö det viktigt med 

markägande för stadtsutvecklingen och för marktilldelningen av den kommunalägda 

marken i kvarteret Flagghusen fanns kvalificeringskriterier som styrde vilka 

byggherrar som fick möjlighet att bygga. Det är viktigt att denna process följer tydliga 

kriterier och tillåter insyn för att inte utesluta vissa byggherrar och låta andra få förtur 

(Statskontoret 2006, s. 8-10). Malmö kommun använde här sina planeringsverktyg 

för att avsiktligen få in mindre aktörer, det vill säga små byggherrar, genom bland 
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annat mindre tomtstorlekar. Detta gör Malmö kommun för att öka konkurrensen och 

kvaliteten som små byggherrar för med sig (Johansson 1994, Psilander 2004, s. 9-11, 

Ericson & Johansson 1994, s. 144, 169-181, Psilander 2012, s. 60-61). Den möjliga 

institutionalisering på byggmarknaden som vi reflekterar över i forskningsöversikten 

med hjälp av Giddens teorier verkar utifrån Urbana Villor och dess kvarter inte 

utgöra begränsningar för mindre aktörer. Vi kan då påstå att det inte existerar en 

stark institutionalisering om Malmö kommun visar exempel på stadsutveckling med 

mindre byggföretag som inte anses vara de aktörer som reproducerar den påstådda 

institutionaliseringen.

Det är även viktigt att påpeka skillnaden på mindre byggherrar som arbetar 

professionellt och byggemenskaper. Malmö uttrycker en önskan om att få in flera 

mindre aktörer med olika förutsättningar för att skapa en mångfald i stadsutvecklingen 

och som vi nämnt tidigare så kan små tomter vara ett av verktygen. Om vi däremot 

ser till detaljplaneprocessen så kan den utgöra inträdeshinder för mindre aktörer 

och det är här det är viktigt att påpeka skillnaden mellan små byggherrar och 

byggemenskaper. Planberedskapen är obefintlig och detaljplanerna skräddarsys 

tillsammans med byggherrarna i Malmö kommun genom Bygga bo dialogen/Det goda 

samtalet, vilket kräver att byggherrarna måste delta under hela detaljplaneprocessen. 

Denna process tar lång tid och kan innehålla osäkerhetsmoment på grund av 

överklaganden som gör att mindre byggherrar med begränsad ekonomi får det 

svårt att gå ihop ekonomiskt (Lind 2003, s. 46-47, Byggkommissionen 2002, s. 216-

217). Byggemenskaper som dessutom, till skillnad från små byggföretag, består av 

lekmän som avsätter sin privata tid och privata investeringar för att realisera bygget 

kan i regel inte delta i både detaljplaneprocessen och i byggnadsfasen på grund av 

det långa tidsperspektivet. Det här visar att en kortare och säkrare process främjar 

inträdandet av byggemenskaper. Det är kommunen som har verktygen för att påverka 

strukturen som kan tillåta andra typer av aktörer. Kommunen i Tübingen arbetar just 

med att ha en hög planberedskap för att möjliggöra inträdandet av byggemenskaper 

på bostadsmarknaden. Byggemenskaperna i Tübingen deltar inte i framtagandet av 

detaljplanen utan involveras först efter framtagen detaljplan.

Slutligen kan vi se på vad de boende i de två studerade fallen säger om vilka 

förutsättningar som krävdes för realiserandet av byggemenskaperna. De boende i 

byggemenskapen Urbana villor talar om att kunna omorganisera privatlivet för att ha 

möjlighet att lägga ner mycket engagemang, pengar och tid i projektet samt att ha 

rätt kompetens för att kunna driva ett pionjärprojekt. I byggemenskapen Prisma talas 

det om förutsättningar såsom startkapital, villiga banker, tillgängliga tomter, sociala 

anknytningar, stadshusbörsen samt en gemenskap med vana av en diskussionskultur. 

De förutsättningar som Prisma nämner finns i Tübingen och utgör en del av en 
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redan inarbetad struktur som har skapats under ca 20 års tid. Vi kan här påstå att 

det redan existerar en tradition av byggemenskaper som underlättar och skapar 

möjligheter. Med Giddens teori om struktur kan vi förklara det som att vetskapen om 

byggemenskaper gör att berörda aktörer reproducerar denna tradition genom sociala 

handlingar och förstärker den ytterligare. Av naturliga skäl finns det ingen tradition av 

byggemenskaper i Malmö eftersom Urbana villor är ett pionjärprojekt. Det har lett till att 

Urbana villor har fått arbeta inom andra strukturer och traditioner som, i förhållande till 

byggemenskapen Prisma, inte främjar realiserandet av byggemenskaper som vi kan 

konstatera från den ovan förda analysen.

5.3 DIALOG OCH INFLYTANDE

För att kunna ha inflytande över stadsbyggandet, alltså där strukturerna fysisk planering 

och bostadsbyggande ligger, krävs att aktören i fråga kan ges påverkansmöjlighet. För 

den enskilda individen rör det sig på den stora skalan om det som Johansson och 

Khakee (2008, s. 161) beskriver vara medborgardeltagande. Medborgardeltagandet 

i sig innebär således en form av makt, makten att kunna påverka stadsbyggandet 

genom att aktivt vara en del av det. Maktutövande kan ses på olika nivåer, dels på 

samhällsnivå som detta medborgardeltagande i den fysiska planeringen, men även 

som makt över att på ett privat plan kunna påverka sin egen bostad och dess närmiljö 

(Svetoft 2005, s.63). I skenet av detta, hur uttrycker aktörerna sitt inflytande och hur ser 

strukturerna ut i de två studerade fallen?

Vi kan konstatera att både Tübingen kommun och Malmö kommun bedriver ett 

omfattande kommunikationsarbete i stadsutvecklingen. De anser att medborgaren, 

i detta fall byggherren som aktör, utgör en viktig del för att uppnå de mål som 

eftersträvas i stadsbyggandet.  Det skiljer sig däremot på vilket sätt dialogen förs i 

kommunerna och när de olika aktörerna involveras i processen. Tübingen kommun 

beskriver sig själva som auktoritära och liberala på samma gång. De hävdar att de är 

mycket strikta på vissa punkter såsom grundstrukturen för ett område, men samtidigt 

liberala när det gäller byggemenskapernas inflytande. På vilket sätt kan man tolka 

denna motstridiga utsago? Den auktoritära rollen är enligt Cord Soehlke nödvändig 

när man arbetar med hundratals aktörer. Om vi ser till forskningsöversikten så tas 

det där upp olika planeringsteorier som förklarar relationen mellan planeringen och 

allmänheten. Såsom Tübingen uttrycker sin aktörsroll i planeringen kan vi fråga oss 

om de uppvisar en tendens till rationell planering. De uttrycker att de är strikta med 

grundstrukturen i planeringen och utför ett välordnat precisionsarbete där olika delar 

i processen är funktionella och tas upp enligt en i förväg färdig mall, vilket kan ses 

som karaktäristiska drag för rationell planering (Khakee 1999, s. 25-26). Samtidigt 

5. ANALYS OCH DISKUSSION



88

involverar de hundratals aktörer i form av individuella byggherrar och medborgare som 

får göra sina röster hörda och ges spelutrymme, vilket talar mot denna rationella syn 

som hävdas ha svårt att tillgodose enskilda människors behov (Laitila,2007, s. 31). 

Aktörskategorin byggherre håller i detta deltagande en relativt passiv roll i jämförelse 

med byggherredialogen som förs i Malmö kommun. Endast de närboende deltar i 

själva utformningen av detaljplanen och byggherrarna/byggemenskaperna först 

senare när detaljplanen är godkänd. De deltar alltså och har ett reellt inflytande, men 

under av kommunen kontrollerade former. De intar först senare en aktivare roll genom 

deltagandet i dialogen om utformningen av de offentliga rummen och utformningen 

av de egna innergårdarna. Detaljplanens struktur är i denna fas redan fastlagd. Detta 

arbetssätt, som är ett resultat av många års prövning, är enligt kommunen det som 

fungerar när de arbetar med byggemenskaper. Detta förhållningssätt tyder på att det 

krävs, precis som Heneckes (2006, s. 180-181), tydliga ramar, riktlinjer och mål för att 

låta medborgaren ha ett realistiskt inflytande över planeringen. I sammanhanget kan 

det även vara intressant att lyfta upp det ofta uppkomna effektivitetsproblemet med 

att låta medborgare delta i planeringen som Khakee (2000, s. 46) pekar på. Tübingen 

kommun uttrycker det inte explicit, men vi drar slutsatsen att effektivitetskrav kan 

vara grundläggande för att de på ett realistiskt sätt ska kunna tygla alla involverade 

aktörer och slippa utdragna planprocesser. I så fall har Tübingen kommun möjlighet att 

undvika ineffektivitetsproblem eftersom brukarna inte för en dialog med kommunen om 

detaljplaneprocessen kring beslut för den framtida strukturen. I skenet av Heneckes 

(2006, s. 27) diskussion mellan effektiv planprocess kontra behovet av en demokratisk 

planprocess, bygger då Tübingen kommuns strategi på att uppnå den bästa balansen 

mellan dessa två eventuellt motstående begrepp? 

Tübingen kommun uttrycker sig alltså motstridigt och hävdar sig vara en auktoritär 

aktör möjligtvis för att tydliggöra att ett samarbete med så pass många aktörer 

kräver en tydlighet från deras sida. Om vi relaterar detta till Goffmanns scen så 

befinner sig hundratals aktörer samtidigt på scenen inom planeringen i Tübingen. 

Planeringsstrukturen som setting och kommunens ansvar över pjäsens utgång måste 

vara tydlig om alla hundratals aktörer ska kunna påverka och följa strukturen. Kommunen 

sätter alltså spelreglerna för hur byggherrarna ska kunna delta på scenen. Denna 

övertydliga struktur och kommunala ansvar skulle kunna ses som auktoritär. Eftersom 

att både Tübingen kommun och byggmenskapen Prisma som aktörer på denna scen 

ger uttryck för att det är ett inarbetat sätt att gå tillväga i byggemenskapsprojekt, drar 

vi utifrån Giddens teori slutsatsen att en viss institutionalisering har skett. Vår studie 

tyder på att byggemenskapen är ett etablerat begrepp i Tübingen, där en av orsakerna 

kan vara att kommunen arbetar aktivt med att informera och sprida kunskap om detta.
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I jämförelse med Tübingen kommuns aktörsroll blir Malmö kommuns förhållningssätt 

inte lika framträdande auktoritär. Christer Larsson beskriver att Malmö kommuns 

främsta roll i stadsutvecklingen är att avväga enskilda intressen mot allmänna 

intressen för att kunna tillgodose allas behov på bästa sätt. Kommunen arbetar 

enligt Bygga bo dialogen/Det goda samtalet där byggherrarna/byggemenskaperna 

involveras när detaljplanearbetet påbörjas. Till skillnad från arbetssättet i Tübingen 

kommun, får byggherrarna/byggemenskaperna utöva reelt inflytande över planeringen 

genom att aktivt delta under hela detaljplanearbetets gång. Kommunen utgår ifrån 

ett processinriktat synsätt, där detaljplanen tas fram gemensamt på ett slags 

konsensusbasis. Så som Malmö kommun beskriver sin aktörsroll kan vi fråga oss 

om detta ger uttryck för en mer kommunikativ planering än i Tübingen kommun? Som 

Khakee (2009, s. 35-36) beskriver lägger den kommunikativa planeringen vikt vid att 

involvera aktörer, att uppnå interaktion dessa emellan samt göra stegvisa framsteg 

för att öka politiskt medhåll och främja sociala aspekter. Tübingen kommun styr i 

större grad själva över utformningen av detaljplaner medan Malmö kommun gärna 

ser att detaljplaner skapas tillsammans med byggherrarna genom en dialog. I denna 

jämförelse framstår Malmö kommun som mer kommunikativ än Tübingen kommun.

Likt Tübingen kommun arbetar Malmö kommun för att öka sociala hållbarhetsaspekter, 

där deltagandet anses vara en viktig del i den fysiska planeringen. Att få ett brett 

medhåll från kommuninvånare och byggherrar, genom att de får delta i planeringen, 

kan därför vara ett sätt att låta den fysiska planeringen bli legitim utifrån de mål som 

kommunen vill uppnå (Johansson & Khakee 2008, s. 161). Som vi ovan antydde finns 

det ett motsatsförhållande inom planeringen: effektivitet sätts i motsats till demokrati. 

Malmö kommun har en mer kommunikativ ansats och detta kan spela in i hur lång 

detaljplaneprocessen blir. Det råder en stor skillnad på just denna aspekt mellan de 

två studerade fallen, i alla fall sett till hur och när byggherrarna deltar i den. Både 

Malmö kommun och byggemenskapen Urbana Villor pekar på att tidsperspektivet är 

avgörande för en byggemenskaps överlevnad; ju längre tid som går åt desto svårare 

blir det att ro ett projekt i hamn. Men, de pekar även på att resultatet blev bra trots att 

tidsperspektivet för byggemenskapens deltagande är markant längre än i Tübingen 

kommun. Detta pekar på att tidsåtgången är en viktig aspekt för byggemenskapsprojekt.

I skenet av Goffmans teorier så skapar Malmö kommun en scen där varken 

hierarkierna eller spelreglerna är lika tydliga mellan dess ingående aktörer som i 

Tübingen kommun. I fråga om Giddens teorier ser vi knappt någon tendens till att en 

ny institutionalisering har skett på arenan där byggemenskapsprojekt hålls. Det är i 

sammanhanget fortfarande ett oetablerat begrepp inom strukturerna.

Samtliga intervjuade i de båda byggemenskaperna uttrycker att de blev nöjda med 

det inflytande de fick i planeringen. De kunde i stor utsträckning åstadkomma den 
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utformning av huset de ville, vilket kan ses som ett tydligt och viktigt mål för båda 

byggemenskaperna. En intressant aspekt i detta är att de båda byggemenskaperna 

har utvecklats inom relativt olika förutsättningar, där Urbana Villor fick lägga ner mer 

engagemang och tid under hela processen än byggemenskapen Prisma. Som vi ovan 

har konstaterat har de båda kommunerna olika institutionella ramar. Likheterna i hur 

nöjda byggherrarna i respektive projekt blev kan i så fall ha att göra med i vilken grad 

de boende var villiga att satsa på projektet.  

Men hur ser de studerade byggemenskaperna på makten över att själva kunna 

utforma sitt boende?  Flera  av de boende i de båda byggemenskaperna tar upp att 

följden av att själv låta uppföra, och genom det påverka sitt hus, ger mervärden där 

identifikationen med och stolthet över både huset, området och staden är stor. Det 

kan både ha med sociala aspekter att göra, men även för materialen och den fysiska 

strukturen. Detta kan relateras till Svetoft (2005, s. 63) som just pekar på att ökat 

deltagandet i utformningen av sin närmiljö bidrar till att den både sköts och utnyttjas 

bättre och att de boende på så sätt får en ökad makt. Detta kan även relateras till 

Fredrik Wulz (1991, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 35) som menar att inflytandet 

hänger ihop med hur maktförhållandet mellan boende och arkitekt ser ut. Faktumet 

att de studerade byggemenskaperna agerade sin egen byggherre och antingen själva 

var arkitekter eller anställde en sådan, innebär således att inflytande ökar och därmed 

även makten eftersom de tar många av besluten själva. På gruppnivå talar även de 

intervjuade boende om att de sociala banden inom respektive byggemenskaper 

stärkts i och med att de arbetat fram huset tillsammans. Även Thorleif Pettersson 

(1997, se Almqvist 2004, s.129) behandlar en relaterad aspekt och menar att det finns 

ett samband mellan hur nöjd man är med sitt boende och hur mycket inflytande och 

makt man har över det. Att äga sin bostad innebär i sammanhanget mer inflytande och 

självpåverkan än att hyra. Eftersom byggemenskapen Prisma har upplåtelseformen 

äganderätt och i Urbana Villor bostadsrätt, har dessa boendeformer säkerligen spelat 

in i hur mycket inflytande de har och hur nöjda de anser sig vara över sin bostad. Det 

är även intressant att väva in Ottokar Uhls (1966, se Hornyanszky Dalholm 1998, s. 34) 

argument om att inflytandet över planeringen är större ju längre tid man varit delaktig 

i den. Till skillnad mot byggemenskapen Prisma, var byggemenskapen Urbana Villor 

med under hela processen, vilket trots det långa tidsperspektivet, gjorde inflytandet 

stort.

Det kan alltså konstateras att både de studerade byggemenskaperna och kommunerna 

ger uttryck för att byggemenskaperna som aktör fått ökat inflytande över både den 

fysiska planeringen och i bostadsutformningen. Utifrån Goffmans teorier, där scenen i 

vårt fall utgörs av strukturen fysisk planering, har de två studerade byggemenskaperna 

ett relativt stort inflytande över hur pjäsen, det vill säga bostadsbyggandet, har spelats. 
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Båda byggemenskaperna har tagit del, dock med olika institutionella förutsättningar, 

i den fysiska planeringen och påverkat resultatet. Eftersom de i uppförandet av sina 

byggnader själva agerade byggherrar, har de därmed även kunnat kontrollera och 

utöva inflytande över bostadstäderna. 

5.4 ORGANISATION

Som tidigare förklarats har inte Malmö kommun en specifikt utformad strategi för 

byggemenskaper, och hittills har endast ett byggemenskapsprojekt realiserats 

inom kommunen. I och med detta finns ingen organisation för att explicit stötta 

byggemenskaper. Ulrika Lundquist antar att om Malmö kommun skulle arbeta mer 

aktivt med byggemenskaper så skulle det generera mer arbete för kommunen. I 

Tübingen finns däremot en organisation som sysslar med att stötta och genomdriva 

byggemenskapsprojekt. Cord Soehlke förklarar att den ökade arbetsbelastningen som 

Tübingen upplever i och med detta i första hand inte beror på att de arbetar med 

byggemenskaper. Det har istället att göra med att kommunen tar på sig ett stort ansvar 

för stadsutvecklingen. Ramverket och detaljplanen för detta arbete måste sättas med 

mycket hög precision då man arbetar med många aktörer som dessutom är amatörer. 

Cars och Thune Hedström (Blücher & Graninger red. 2006, s. 157-158, 162-164, 174) 

menar att det bör vara just kommunen som identifierar de områden som kan utsättas 

för förändringstryck och formulerar tydliga spelregler, utan att för den delen hämma 

kreativiteten för mycket hos byggherrarna. I fråga om byggemenskaper uppvisar 

Tübingen ett tydligt exempel på detta, eftersom deras organisation är mer fokuserad 

och i vissa aspekter mer auktoritär än i Malmö kommun. Om de två kommunerna ställs 

mot varandra, är en möjlig orsak till kommunernas olika syn på arbetsbelastningen 

för byggmenskaper att de har olika mycket erfarenheter. Till skillnad från Tübingen 

kommun, som utvecklat en strategi för hanterandet av byggemenskaper under 15-20 

år, saknar Malmö kommun erfarenhet och därmed även inarbetade strategier för hur 

dessa projekt kan drivas på ett effektivt sätt. 

Arbetet med både byggemenskapen Urbana villor och Prisma ledde till konflikter och 

svårigheter i processen, men i båda fallen lyckades man alltid enas. I byggemenskapen 

Urbana villor arbetade man med en strukturalistisk utformning av huset för att 

minska konfliktområden och öka den individuella friheten och i byggemenskapen 

Prisma låg tyngdpunkten på att man alltid tog konsensusbeslut. Trots dessa dispyter 

uttrycker de båda byggemenskaperna fördelar med att själva kontrollera och styra 

bygget. Detta kan kopplas till Ericsson & Johansson (1994, s. 144, 169-181) som, 

utifrån sin undersökning bland små byggherrar, menar att de nära kontakterna med 

berörda aktörer skapar förutsättningar för att få till en bra slutprodukt. Den mindre 
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organisationen minskar administrationen och ökar även flexibiliteten som underlättar 

följsamheten i processen.

När det gäller arkitekternas arbete i byggemenskaperna Urbana villor och Prisma så 

finns stora skillnader. Lothar Albus arbetade som konsult på uppdrag av Prisma och 

var därmed inte en del av själva byggemenskapen. Han framhäver att det är rutin att 

upprätta ekonomin och byggledningen som en del av arkitektens arbete. Cord Siegels 

roll tillsammans med Pontus Åqvist var att rita huset men projektet krävde att de även 

fick axla byggprojektledarrollen som de fick lära sig vartefter i processen. Cord Siegel 

förklarar att detta arbete normalt inte ingår i arkitektens roll i Sverige utan görs istället 

av en byggprojektledare. Även Pontus Åqvist pekar på detta och menar att det ledde 

till en del misstag och processen var ojämn, trots extern hjälp i processledning. Han 

menar även att det hade varit till stor hjälp att ha en projektledare som vet hur dialogen 

ska föras så att inte oväsentliga ämnen diskuteras vid fel tidpunkt. 

Vi kan av detta dra slutsatsen att arkitekternas arbetsuppgifter skiljer sig åt 

på grund av olika traditioner av yrkesrollen där arkitekter i Tyskland även utför 

byggprocessledningen. Detta kan underlätta arbetet med byggemenskaper i Tyskland 

eftersom all nödvändig kompetens kan fås genom arkitekten, till skillnad från i 

Sverige där även en byggprojektledare är nödvändig. Att som i Urbana Villors fall, 

trots arkitekternas branschkunskap, inte vara tillräckligt insatt och ha de verktyg 

som behövs för att kunna driva ett byggemenskapsprojekt kan på så sätt skapa 

inträdeshinder. Detta resonemang kan relateras till Svetoft (2005, s. 7, 55, 58, 68-69, 

115) och Fröst (2004, s. 23-24) som menar att det inom samtliga parter i ett projekt 

krävs sak- och processkunskap för att realisera ett projekt. Utifrån Giddens teori 

om institutionalisering, så finns det en mer stöttande sådan, inom både den fysiska 

planeringen och bostadsbyggandet för byggemenskapsprojekt, i fallet Prisma än för 

Urbana Villor. Byggemenskapen stöttades dels av en kunnig arkitekt, men även av 

kommunen som satte upp riktlinjer och gjorde mycket av förarbetet.

5.5 EKONOMI

Ekonomi kan ses som en struktur i vårt samhälle som producerar och reproducerar 

mönster som människor förhåller sig till. Ekonomi skapar förutsättningar och möjligheter 

men kan även kan begränsa människors handlingar. Det är i detta avseende vi stödjer 

oss mot Giddens teorier om strukturer som påverkar människors handlingar. Ekonomi 

utgör en del av de strukturer som vi har valt att fokusera på, nämligen den fysiska 

planeringen och bostadsbyggandet. I förhållande till våra studerade byggemenskaper 

utgör ekonomi en av grundförutsättningarna som påverkas av den kontext som de 
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olika studerade fallen befinner sig i.

På grund av olika strukturella förutsättningar i de två olika kommunerna ser de 

ekonomiska förhållandena för de två byggemenskaperna olika ut. Tübingen har som 

vi tidigare har nämnt en tradition av byggemenskaper vilket för med sig ett inarbetet 

arbetssätt som underlättar realiserandet, då även för den ekonomiska biten. Banker 

i Tübingen ser byggemenskaper som en säker investering, är vana att finansiera 

byggemenskaper och är insatta i hur processen går till. I Malmö finns inte denna 

tradition och nödvändiga aktörer som exempelvis banker var mycket skeptiska till 

att låna ut pengar. Byggemenskapen Urbana Villor förfinansierade därför en stor del 

av både sin egen lön och projektering genom eget kapital och befann sig ett långt 

tag i ovisshet eftersom de inte hade tryggat de fortlöpande utgifterna med banklån. 

Projekteringen var tvungen att vara klar innan de kunde gå vidare med att ansöka 

om lån hos banken, vilket gjorde att de inte hade några garantier på att projektet 

senare skulle kunna säkras ekonomiskt. Här återkommer vi till resonemanget om den 

totala planeringens längd för en byggemenskap. Ju längre tid processen tar, desto 

svårare blir det för mindre aktörer att finansiera det, vilket då skapar inträdeshinder 

inom bostadsbyggandets struktur (Lind 2003, s. 46-47, Byggkommissionen 2002, 

s. 216-217). Byggemenskapen Prisma levde i initieringsskedet också i ovisshet, 

men detta rörde endast den tidsmässiga ramen på sex månader för att hinna klart 

projekteringen innan kommunens optionstid på marken löpte ut. De hade i ett tidigt 

skede utan omständigheter tryggat sitt projekt genom banklån och betalade precis som 

Urbana Villor en förskottsbetalning, dock betydligt mindre. Förutsättningarna mellan 

byggemenskaperna var också olika eftersom Prisma bestod av tio hushåll jämfört med 

Urbana Villors tre. Förfinansieringen blev därav fördelat på fler hushåll, vilket både 

gjorde summan och eventuell risk att förlora beloppet mindre. I byggemenskapen 

Prisma hade deltagarna möjlighet att hoppa av och få tillbaka den förfinansierade 

investeringen genom att hitta någon ny som kunde ta ens plats, vilket dock inte 

skedde. Vi hävdar att det är viktigt att se dessa privatekonomiska förutsättningar delvis 

som orsaker av olika traditioner och strukturer. Det krävdes ett mindre startkapital i 

byggemenskapen Prisma och investeringen innebar få osäkerhetsmoment till skillnad 

från i byggemenskapen Urbana Villor. 

Samtliga boende i de två studerade byggemenskaperna framhäver att en positiv 

del i detta sätt att bygga är att det blir billigare i jämförelse med ett konventionellt 

bostadsbygge. Genom att själv agera byggherre skärs vinstmarginalen bort, vilket 

både innebär att pengar sparas samtidigt som prioriteringar i exempelvis material 

kan anpassas efter egna behov (Heinzmann 2011, s. 6). Båda byggemenskaperna 

har medvetet verkat för att inte i första hand pressa kostnaderna. Byggemenskapen 

Prisma ville undvika ekonomiska risker och satsade därför på att anlita dyrare lokala 
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byggföretag som kunde erbjuda en bättre garanti. Mindre lokala byggföretag gynnas 

av den här entreprenadformen och det skulle kunna innebära ett minskat beroende 

av de stora byggbolagen (Hedelin red. 2006, s. 22-25).  För byggemenskapen Urbana 

Villor var en medveten strategi att låta insparade pengar reinvesteras i huset för att 

höja kvaliteterna på bland annat material. En slutsats vi drar av detta är att det sätt 

som de studerade byggemenskaperna valt att organisera sig på både gett ekonomiska 

och organisatoriska fördelar. De har i hög grad kunnat bestämma hur de vill disponera 

ekonomin i förhållande till andra aspekter och på så sätt kunna skräddarsy sitt 

boende. Dessutom har de nyttjat kunskap inom gruppen för att realisera bygget, så att 

utgifterna har kunnat dras ner ytterligare. Detta liknar på många sätt det resonemang 

Psilander (2012, s. 60-61) för kring små byggherrars organisation. Han menar att de 

i högre grad, jämfört med större byggherrar, blir mer kostnadseffektiva och flexibla 

eftersom de har en liten organisation och arbetar nära bygget. Vi vill även peka på att 

kvaliteten i de båda byggemenskapernas projekt blivit hög i och med att de själva fått 

styra över produktionen i förhållande till ekonomi och arbeta nära bygget. Ericsson 

och Johansson (1994, s. 144, 169-181) menar att detta är en viktig förutsättning för att 

säkra just kvaliteterna i ett bygge. Detta individuella kvalitetsbyggande kan, anser vi, 

utgöra ett alternativ till det bostadsbyggande som det talas om i forskningsöversikten 

som i första hand styrs av att maximera vinsten snarare än att se till kundens behov 

(Landin, Lind red. 2011, s. 48, 55-58). Eftersom det är individen själv som bygger sitt 

eget boende i byggemenskaper så utformas boendet utefter de egna behoven och blir 

därmed direkt anpassat för individen. Vi menar att denna byggform gör individen till en 

byggsten i stadsplaneringen, vilket Olivegren (1975, se Hornyanszky Dalholm 1998, 

s. 37) menar är väsentligt men svårt att uppnå. Om individen ses som en byggsten i 

stadsplaneringen utgör den en aktör med inflytande på den bostadsbyggnadsstruktur 

som vi delvis undersöker i detta arbete. I forskningsöversikten talas det om en ökad 

efterfrågan på ett individanpassat boende som kräver ett annat synsätt än det strikt 

ekonomiska (Platen 2009, s. 95), vilket just individen själv kan bidra med genom att 

själv agera byggherre för sitt eget boende. När individen bygger sitt eget boende är 

det närmare till hands att satsa långsiktigt och på kvalitet framför kvantitet precis som 

både Urbana villor och Prisma har uppvisat.
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6.1 INLEDNING

I analysdelen har de två studerade fallen, utifrån arbetets syfte och frågeställningar 

analyserats och begreppsliggjorts med hjälp av det teoretiska perspektivet. Dessa 

frågeställningar är svåra att skilja åt och besvaras enskilt, eftersom de inbördes är 

kopplade till varandra. Vår intention är därför att i detta kapitel ge en konkret redogörelse 

för de mest framstående iakttagelserna som kan kopplas till dessa frågeställningar. 

Upplägget för dessa iakttagelser följer samma struktur som i analysdelen.

6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH MÖJLIGHETER FÖR 
BYGGEMENSKAPER

Vi har identifierat skillnader i byggemenskapsprocesserna som inte bottnar i 

detaljplaneringens förutsättningar. Detaljplaneringen ger liknande förutsättningar i 

båda kommunerna utifrån dess juridiska ramverk och dess process.

Tübingen har däremot genom WIT axlat ett större ansvar och initiativförmåga för 

stadsutvecklingen som oberoendegör den från privata initiativ från större byggherrar 

och släpper in mindre byggherrar i form av byggemenskaper på marknaden.

Malmö möjliggör för små byggherrar att ta plats i stadsbyggandet men vi ifrågasätter 

om och vilka inträdeshinder som ändå existerar. Vi menar att den i Malmö till skillnad 

från Tübingen obefintliga planberedskapen och därmed involverandet av byggherrar 

i hela detaljplaneprocessen skapar begränsningar och inträdeshinder för mindre 

byggherrar och framförallt för byggemenskaper. Ju längre processen är desto mer 
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ansträngd blir den ekonomiska situationen, vilket slår hårdast mot byggemenskaper 

då dessa finansieras av privatpersoner. 

Vi drar slutsatsen att för att realisera en byggemenskap i Malmö, som saknar en 

byggemenskapstradition och saknar främjande inarbetade strukturer, måste deltagarna 

ha möjlighet att omorganisera sina privatliv både tidsmässigt och ekonomiskt för att på 

heltid fokusera på projektet. En förutsättning är även att det finns banker som är villiga 

att låna ut pengar trots obefintlig erfarenhet av byggemenskaper.

6.3 DIALOG OCH INFLYTANDE

Både Tübingen kommun och Malmö kommun anser att inflytande är en viktig 

aspekt i stadsutvecklingen. De anser att inflytande från medborgare och byggherrar/

byggemenskaper är viktigt för att uppnå de mål som eftersträvas. Tübingen kommun 

har utvecklat en strategi explicit för byggemenskaper, där förfarandet innebär att dessa 

håller en relativt passiv roll och träder först in efter att kommunen bestämt detaljplanen 

tillsammans med andra medborgare. Denna strategi innebär att kommunen sätter 

tydliga regler för stadsutvecklingen och antar en relativt auktoritär roll, för att kunna styra 

det i förhållande till Malmö kommun, stora antalet byggemenskaper. Eftersom både 

byggemenskapen Prisma och kommunen talar om att detta förhållningssätt är sättet 

byggemenskapsprocessen går till, tyder det på att det existerar en institutionalisering.

Malmö kommun har ingen modell för att upprätta byggemenskaper, men har strategier 

för att locka in mindre aktörer, där byggemenskapen kan utgöra en. Arbetet med 

detaljplanen för Urbana Villor arbetades fram genom Bygga bo dialogen/Det goda 

samtalet, där samtliga byggherrar aktivt deltog genom hela förfarandet och där besluten 

baseras på konsensus. Detta förhållningssätt tyder, i jämförelse med den dialog som 

först i Tübingen kommun, på en mer kommunikativ ansats. Vår undersökning pekar på 

att det inte skett någon institutionalisering kring hur en byggemenskapsprocess sker. 

För framförallt Malmö kommun och byggemenskapen Urbana Villor framstår, som vi 

tidigare har nämnt, tidsperspektivet som en avgörande aspekt för realiserandet av 

ett byggemenskapsprojekt.Trots att byggemenskapen Urbana Villor hade ett längre 

tidsperspektiv för realiserandet av projektet än Prisma, så pekar det höga inflytandet 

i hela processen på att det var värt arbetsinsatsen. Trots kommunernas till synes 

olika förhållningssätt för att hantera inflytande och dialog, ser de boende i de båda 

undersökta byggemenskaperna positivt på graden av inflytande i utformningen av 
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deras boende. Att själv kunna påverka uppförandet av sitt boende ger mervärden som 

kan knytas till både sociala och fysiska aspekter. 

Studien pekar på att de studerade byggemenskaperna och kommunerna ger uttryck 

för att byggemenskaperna som aktör fått ökat inflytande över både den fysiska 

planeringen och i bostadsutformningen. Tillvägagångssättet för hur detta inflytande 

ägt rum skiljer sig dock mellan de båda fallen.                       

6.4 ORGANISATION

De båda studerade kommunerna har olika organisatoriska förutsättningar för att 

hantera byggemenskaper. Malmö kommun har ingen speciell organisation för att 

stötta dessa projekt, något som Tübingen kommun däremot har. Båda kommunerna 

menar att byggemenskapsprojekt ger ökad arbetsbelastning. Faktumet att de båda 

kommunerna har olika mycket erfarenheter i organisationen kring byggemenskaper, 

kan peka på att de ser denna arbetsbelastning på olika sätt. Malmö kommun ser 

det som extra arbete, medan Tübingen kommun inte nödvändigtvis menar att det 

har med byggemenskaper att göra, utan att de snarare tar på sig ett stort ansvar för 

stadsutvecklingen.

De boende i byggemenskaperna Urbana Villor och Prisma uppvisar att dessa projekt 

både varit stimulerande och konfliktfyllda. Trots att tidsperspektivet och arbetsbördan 

skiljer de både projekten åt, uttrycker de trots dessa konflikter, att de i hög grad i sitt 

arbete lyckats uppnå sina intentioner. 

Professionen och arbetssättet skiljer sig åt mellan de studerade byggemenskaperna. 

I Prisma anlitades en extern arkitekt som har erfarenhet i att arbeta med 

byggemenskaper och som även ansvarade för ekonomi och byggledning. Urbana Villor 

arbetades fram av arkitekter som även var de framtida boende utan direkt erfarenhet 

av varken byggemenskapsprojekt, byggledning och ekonomi. Denna skillnad gjorde 

arbetet i Urbana Villor, i förhållande till Prisma och faktum att de inte anlitade andra 

professionella, experimentartat vilket gjorde det ojämnt och långdraget. 
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6.5 EKONOMI

Banker i Tübingen till skillnad från i Malmö ser byggemenskaper som en säker 

investering, vilket baseras på en lång tradition av byggemenskaper och därmed 

samlade erfarenheter.

Byggemenskapen Urbana Villor var därför tvungna att förfinansiera en stor del själva 

utifrån eget kapital. Utan garanti från banker ökade även osäkerhetsmomenten i den 

ekonomiska planeringen som kunde riskera hela projektet. Traditionerna i de olika 

städerna kräver och möjliggör olika privata ekonomiska förutsättningar. I Tübingen är 

inträdeshindren lägre eftersom stödjande strukturer minimerar osäkerhetsmomenten 

och även investeringskostnaderna från eget kapital. På grund av en avsaknad av 

stödjande strukturer i Malmö blir inträdeshindren och riskerna högre för att kunna 

realisera en byggemenskap.

Utifrån de studerade byggemenskaperna ser vi att det är möjligt att sänka 

bostadskostnaderna eftersom deltagarna är sin egen byggherre. Därmed är även 

möjligheten att påverka utformning och material stor vilket även det påverkar 

ekonomin. Det finns valfrihet att välja billigare material om så önskas eller dyrare 

material om en högre kvalitet efterfrågas. De studerade byggemenskaperna har valt 

att inte bygga billigare utan istället valt att reinvestera de pengar som sparas genom 

att själv agera byggherre för att få ett boende med högre kvalitet och bättre material. 
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