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”En Byggemenskap är en 
grupp människor som utifrån 

sina egna ambitioner 
tillsammans planerar, låter 
bygga och senare använder 

en byggnad.”

Matthias Gütschow,
W5 Planungsgesellschaft, Tübingen – fritt översatt

”Vi älskar villan men vill bo i stan .” 
Foto: UrbanaVillor, Cord Siegel, Pontus Åqvist och Karin Larsson. 



Chemnitzstrasse Hamburg

Byggemenskaper kan ha vilka 
drivkrafter som helst och det man 
bygger kan vara vad som helst 

nytt eller gammalt, 
stort eller smått, 
djärvt eller konventionellt. 

Villkoret är att de som ska använda 
det som byggs tillsammans har det 
avgörande inflytandet över vad 
som byggs.



‐ Ägarlägenheter

‐ Bostadsrättsförening

‐ Kooperativ hyresrätt med eget 
fastighetsägande
(bolag eller förening)

‐ Hyresrätt med gemensamt ägande 
av byggnaden

Organisationsformer



Bilder från Majbacken, Göteborg

Näraliggande koncept

Ganska vanligt förekommande är att en 
grupp , ofta en blivande bogemenskap, 
kommer överens med en allmännyttig eller 
kommersiell byggherre om att denne 
uppför, äger och förvaltar en byggnad där 
föreningen ”blockhyr” hela huset, t ex som 
kooperativa hyresrätter.

Kollektivhus har byggts på det här sättet 
och många seniorföreningar arbetar 
tillsammans med etablerade byggherrar.



Byggemenskaper
Historiska rötter



Läget år 2010;
ca 200 projekt / 1400 bostäder
Politiskt gynnade –
”katalysator i nya områden”
Nya stadsdelar; Vauban, Rieselfeld –
kommersiellt intressanta efter att 
byggemenskaper etablerat sig.

Sommaren 1985; 
10 unga familjer slår sig samman
Massor av idéer – lite pengar
Ett radhus för varje familj
Stor gemensam trädgård
Staden upplåter en 3000 m2 tomt
„die Tränkematten“

Freiburg ser sig som födelseort för byggemenskapsrörelsen.



„Zusammen geht es besser“  
(Tillsammans går det bättre)

‐ „Traditionsgenossenschaften“ 
sedan tidigt 1900‐tal

‐ SPD‐idé från sent 70‐tal med
„kleingenossenschaften“

‐ återuppta idén med självhjälp
‐ mellanting mellan allmännytta och småhus
‐ en tomt reserverades 1981 i en 

nyexploatering

‐ „Wolfgang Borchert Siedlung“
‐ 28 hyresradhus, 6 hyreslgh, ett

gemensamhetshus Greves Garten, Bergedorf / Hamburg

….men i Hamburg är historieskrivningen annorlunda



„Bostadsrätt“ bedeutet Baugenossenschaftswohnung und hatte seinen Ursprung darin, 
dass sich eine Baugemeinschaft zusammen fand um gemeinsam ein Gebäude oder eine 
Häuserzeile zu errichten und nach gemeinsamen Regeln und geteilten Kosten zu 
verwalten. Heute werden diese Baugenossenschaften überwiegend bereits von den 
Baugesellschaften gegründet, die dann den Anteils‐Käufern die Regeln und Kosten 
gewissermaßen diktieren.

„Bostadsrätt“ bedeutet Baugenossenschaftswohnung und hatte seinen Ursprung darin, 
dass sich eine Baugemeinschaft zusammen fand um gemeinsam ein Gebäude oder eine 
Häuserzeile zu errichten und nach gemeinsamen Regeln und geteilten Kosten zu 
verwalten. Heute werden diese Baugenossenschaften überwiegend bereits von den 
Baugesellschaften gegründet, die dann den Anteils‐Käufern die Regeln und Kosten 
gewissermaßen diktieren.

„Bostadsrätt“ betyder „Baugenossenschaftswohnung“ och hade sitt ursprung i 
att en byggemenskap bildades för att tillsammans bygga ett eller flera hus samt  
efter gemensamma regler och med delade kostnader förvalta det.  Nu för tiden
bildas dessa Bostadsrättsföreningar oftast av byggbolagen, som då i viss
utsträckning kann diktera villkoren och kostnaderna för andelsköparna.

„Bostadsrätt“ betyder „Baugenossenschaftswohnung“ och hade sitt ursprung i 
att en byggemenskap bildades för att tillsammans bygga ett eller flera hus samt  
efter gemensamma regler och med delade kostnader förvalta det.  Nu för tiden
bildas dessa Bostadsrättsföreningar oftast av byggbolagen, som då i viss
utsträckning kann diktera villkoren och kostnaderna för andelsköparna.

Herbert Kårlin i „Schweden‐Aktuell“

… och så här kopplas byggemenskaper till de 
vanliga svenska bostadsrätterna:



SVERIGE

1900‐30 Bostadsföreningar
1916 SKB 
1923 HSB 
1926 SMÅA 
1930 Bostadsrättslagen
30‐40‐tal Allmännyttan blir huvudspåret
30‐tal och framåt Kollektivhusrörelsen
70‐80‐tal Ekobyrörelsen



Wohnprojekte‐portal
är en av flera 
konkurrerande sidor för 
olika typer av 
byggemenskaper .

En riktig nationell 
organisation saknas.

Stora regionala skillnader i 
hur byggemenskaper 
kommer till ,  planerar , 
bygger och äger sina hus



Byggemenskaper
Drivkrafterna bakom byggemenskaper



Hamburg Altona, Clementzstrasse

Drivkrafterna bakom 
byggemenskaper 
varierar kraftigt

• Bygga tillsammans för att bo 
tillsammans (kollektiv /‐hus)

• Bygga och bo ekologiskt

•Tryggt, komfortabelt och socialt 
boende när barnen flyttat

•Arkitektur och speciella bostäder 
som annars inte finns

•Gemensamma intressen och 
stark sammanhållning

•Lägre kostnader!

•För att åstadkomma det 
småskaliga och specifika i de 
storskaliga 60‐/70‐tals områdena

•………



Tübingen, Mühlenviertel

Gemensamt för de flesta 
projekt är

• att deltagarna vill ha mer gemensamhet 
och gemensamma utrymmen än vanligt, 
men graden av gemensamhet varierar 
kraftigt!

• att ambitionerna för kvaliteten i 
byggandet är högre än vanligt

• att ambitionerna för energianvändning 
och miljövänlighet är högre

• att gruppen består av 10 – 15 familjer, 
men även små (från 4) till riktigt stora (upp 
emot 50 familjer) grupper förekommer.

• att projektet innehåller någon form av 
socialt ansvarstagande och / eller 
verksamhetslokaler

•att grupperna har stort behov av kunniga 
projekt‐ och processledare

• att grupperna har en tuff tid men i 
slutändan  får  hus som man kan vara riktigt 
glad och stolt för till en betydligt lägre 
kostnad!



• Stadsgestaltning; Variation, småskalighet, engagemang                
(”Rumslig hållbarhet”)

• Bostadsmarknaden; Ökat utbud av ”udda” bostäder, lägre priser

• Ekologisk hållbarhet; Engagemang för framtiden

• Social hållbarhet; Stabilare boende, engagemang i grannskapet,      
särskilda boendeformer, ofta gemensamma utrymmen

• Ekonomisk hållbarhet; Lägre kostnader, bättre kvalitet, stabila 
finansieringsförutsättningar; Hållbara stadsmiljöer

• Demokrati; Egeninitiativ och makt över det egna boendet

• …..

HÅLLBARHET  och det allmänna perspektivet



Varför bygger byggemenskaper billigare?

SEK/m2

m2

Det här är allmänt bekant:
Ju mindre projekt, desto högre 
kostnad per m2.



Varför bygger byggemenskaper billigare?

SEK/m2

m2

Byggindustrin

Lokala byggare

Psilander (KTH)

Men i verkligheten visar forskningen lägre 
m2‐kostnader för mindre projekt.



Varför bygger byggemenskaper billigare?
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Varför bygger byggemenskaper bättre?
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”Med byggemenskaper
driver människiorna
stadsutvecklingen i stället 
för att vara dess offer”
/Cord Soehlke

Französisches Viertel, Tübingen


