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BÄSTA PRAXIS OCH VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV BYGGEMENSKAPER I SVERIGE

BYGGEMENSKAPSPROCESSEN
Beskrivning och förklaringar

VERSION: ARBETSVERSION 0.5



byggemenskaper
F Ö R E N I N G E N  F Ö R

Arbetsgruppen för en samordnad byggemenskapsprocess har ansvarat för utarbetandet av 
processbilden och tillhörande beskrivningar. Medlemmar i arbetsgruppen har varit:

Erik Berg, Föreningen för Byggemenskaper

Tinna Harling, Föreningen för Byggemenskaper

Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper,

Sofie Bårdén, Göteborgs stad

Anna Olsson, Göteborgs stad

Josephine Nellerup, Malmö Stad

Fredrik Drotte, Upplands-Väsby Kommun

Katarina Carlsson, Helsingborgs stad

Fanny Reuterskiöld, Uppsala kommun

Pernilla Ottosson, Inobi

Kerstin Kärnekull, Kollektivhus.nu

Jan Rydén, Färgfabriken

Kristoffer Luhti, Ekobanken

Erik Berg och Tinna Harling har varit sammankallande samt ansvarat för dokumentation och 
sammanställningar. Utarbetandet av processbilden har skett genom en serie av arbetsmöten 
och workshops där deltagarna utifrån sina professionella erfarenheter har tillfört olika 
perspektiv.

Under arbetets gång har värdefull input givits från N/N, N/N.

Kontakt 
Synpunkter, förslag och frågor mottages tacksamt. Skickas till Föreningen för 
byggemenskapers e-post: info@byggemenskap.se Vid önskemål om utbildningar 
och vidare information utgående från denna processbeskrivning, kontakta 
Föreningen för Byggemenskaper.
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1. Inledning
Under januari-september 2017 har en arbetsgrupp bestående av representan-
ter från ett antal svenska kommuner, konsulter (arkitekter och projektledare) 
samt föreningen för byggemenskaper, utarbetat en Processbild och därtill 
hörande beskrivningar, förteckningar över handlingar med mera, som beskri-
ver hur en väl genomförd byggemenskapsprocess i Sverige kan och bör se ut. 
Handlingarna utgör tillsammans en Processbeskrivning för Byggemenska-
per. 

Utgångspunkten för arbetet är tanken att det fordras en stor tydlighet och kun-
skap om hur byggemenskaper genomförs på bästa vis - och vad som krävs av 
olika aktörer runt processen - om projektformen ska kunna lyftas från enskilda 
initativ till ett reellt fungerande spår med i svenskt bostadsbyggande.

I synnerhet viktigt är det med sådan tydlighet med tanke på att deltagarna i 
byggemenskaper i hög utsträckning är nybörjare och gör den komplexa hus-
byggnadsresan för första (och ofta enda) gången. Begränsad erfarenhet måste 
kompenseras med tydligare strukturer och rutiner. 

Men även bland andra aktörer runt om byggmenskapen är det många som 
kommer i kontakt med projektformen för första gången. Processbilden och 
processbeskrivningen kan då utgöra ett stöd för att hjälpa alla aktörer att förstå 
byggemenskapens specifika villkor och sin egen roll i relation till detta.
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2. Version och dokumentets status
Detta är version 0.5 av processbeskrivningen. Det innebär att det i nuläget 
rör sig om en arbetsversion under utarbetande och pågående bearbetning inför 
offentlig ”lansering”.  Hänvisningar till dokumentet sker med angivande av titel 
på respektive dokument kompletterat med versionsnummer enligt följande:

•	 Processbild Byggemenskaper, version 0.5
•	 Processbeskrivning Byggemenskaper, version 0.5

I nuläget är det inte beslutat exakt hur processbeskrivningen framgent ska för-
valtas och revideras. 

3. Tillhörande dokument
Kärnan i Processbeskrivning Byggemenskaper utgörs av Processbilden. Denna 
kan i sin tur för fördjupad förståelse läsas tillsammans med dokumentet Be-
skrivning och Förklaringar. Sammantaget ingår i denna version följande doku-
ment:

1. Processbild Byggemenskaper Normalprojekt
2. Processbild Byggemenskaper - förenklad bild (under utarbetande)
3. Beskrivning och förklaringar (detta dokument)
4. Mallar och referensexempel (framtida arbete)
5. Alternativa processbilder andra projektförfaranden (framtida arbete)

PROCESSBESKRIVNING BYGGEMENSKAPER

1. Processbild - utförlig 3. Beskrivning 
och förklaringar

4. Mallar och 
referensexempel

”NORMALPROJEKT”

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

2. Förenklad
processbild

INNEHÅLLER:
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4. Syften med processbeskrivningen
Syftena med processbeskrivningen är flerfaldiga:

1. Att samla vad vi vet om hur byggemenskaper lämpligen bör genom-
föras för att nå framgång. Att härigenom ge en konkret och handfast 
vägledning till alla aktörer som är involverade i och runt genomförandet av 
en byggemenskap, att etablera en gemensam bild av vad som behöver 
göras och i vilken ordning? Normalprocessen är en vägledning och en 
karta. Med processbilden som stöd kan byggemenskapens medlemmar 
själva betydligt lättare bilda sig en uppfattning om var är vi nu, vad ligger 
framför oss, vad händer härnäst, vad saknar vi?

2. Att ge ”ingreppsverktyg” och ”interaktionspunkter”. Detta underlättar för 
kommuner att ställa tydliga och konsekventa krav gentemot byggemenska-
per och att kvalitetssäkra byggemenskaper. Det underlättar även för kre-
ditgivare att kunna och våga ge lån och för olika aktörer runt processen att 
”tala samma språk”.

3. Att ge ett stöd för dokumentation, uppföljningar, utvärderingar. Detta 
underlättas då dessa aktiviteter kan följa den indelning i faser, milstolpar 
och checkpoints och de delprocesser som beskrivs i processbilden. Olika 
projekt blir mer jämförbara med varandra. 

4. Att identifiera de kritiska delar i processen där svårigheter ofta uppstår 
och möjliggöra för berörda samhällsaktörer att tillsammans undanröja dessa 
hinder.

Syftet med beskrivningsdokumentet

Syftet med detta dokument är att komplettera Processbild Byggemenskaper 
med förklarande och beskrivande text. Dokumentet skall användas och läsas 
tillsammans med processbilden.
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5. Målgrupper
De främsta målgrupperna för processbeskrivningen är:

•	 Byggemenskaper - medlemmar samt intresserade.
•	 Kommuner - berörda förvaltningar och tjänstemän som kommer i kontakt 

med byggemenskaper.
•	 Kreditgivare och andra finansiärer.
•	 Andra aktörer - konsulter såsom arkitekter och projektledare, entreprenörer, 

politiska beslutsfattare med flera.

6. Hur processbeskrivningen ska användas
Läsanvisning och tillämpning. Text under arbete.

En ambition med processbeskrivningen är att denna skall kunna användas 
som utgångspunkt för utbildningar och diskussioner kring genomförandet 
av byggemenskapsprojekt för alla berörda aktörer. Kommande arbete kan 
inkludera att ta fram en utbildningshandledning för egenstudier och studie-
cirklar. Tillsvidare kan Föreningen för Byggemenskaper ordna utbildningar 
utgående från processbeskrivningen.

7. Olika projekttyper
Att skapa en enda processbild som täcker in alla möjliga varianter av bygge-
menskapsprojekt är inte möjligt om ambitionen samtidigt är att processbilden 
skall ha en tillräcklig nivå av upplösning och precision för att vara ordentligt 
användbar. 

I nuläget har fokus legat på att beskriva processgången för vad som skulle 
kunna beskrivas som ett Normalprojekt.  Användning av begreppet normal-
projekt antyder att det handlar om den vanligast förekommande varianten av 
byggemenskapsprojekt, huvudvägen om man så vill. Vid sidan av ”huvudvä-
gen” finns det emellertid ett flertal andra förekommande och möjliga vägar som 
stundtals är lämpligare att välja, beroende på förutsättningar och målsättningar.
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Processbilden för normalprojekt utgår från följande antaganden om förutsätt-
ningar och målsättningar:

•	 att projektet sker på kommunal mark (markanvisning)
•	 att det finns en antagen detaljplan
•	 att det handlar om ett nybyggnadsprojekt
•	 att byggemenskapen ska resultera i en bostadsrättsförening

Även byggemenskaper med andra förutsättningar och målsättningar än dessa 
kan använda sig av processbilden för normalprojekt som en vägledning. Be-
tydande variationer förekommer dock, som påverkar genomförandeordning, 
projektets tidsutdräckt och vissa milstolpar, samt hur aktörer runt omkring pro-
jektet behöver agera för att det ska kunna genomföras. 

I praktiken förekommer även betydande avvikelser från processbilden inom ra-
men för ett ”normalprojekt”. Processbilden är inget facit - det är en vägledning.

I nuläget är endast processbilden för normalprojekt beskriven. I det fort-
satta arbetet med att utveckla processbeskrivningen är ambitionen att 
komplettera denna med att även beskriva de vanligaste ”alternativa” pro-
cessgångarna. Några exempel på projektupplägg med delvis andra förut-
sättningar är:

•	 Utveckling i samarbete, exv. konstellationsprojekt där en del av projeket 
är en byggemenskap medan resten av projektet drivs av en aktör som 
också kan agera bryggfinansiär för byggemenskapen i tidigt skede.

•	 Byggemenskaper där allmännyttan är formell byggherre, gruppen regle-
rar sitt förhållande till denna med avtal om exv. blockhyra av hyresrätter.

•	 Ombyggnadsprojekt där kommunen måste ta fram eller förändra en 
detaljplan.

•	 Nyggnadsprojekt där kommunen måste upprätta en ny detaljplan.

•	 Bygge på privat / egen mark.

•	 Kooperativ hyresrätt.
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8. Processbildens struktur
Processbilden är uppbyggd som en tidsmatris med en tidslinje på 
den horisontella axeln och aktiviteter längs den vertikala axeln, grup-
perade i huvudprocesser och delprocesser. Skedena åtskiljs av 
”checkpoints” som markerar övergången från ett skede till ett annat. 

Processbilden utgår från byggemenskapen och beskriver dess resa 
från idé till färdigt hus. Parallellt med detta ligger även ett fält som 
beskriver aktiviteter som - i en eller annan form - behöver ske hos kommunen 
för att sötta - och även ställa krav mot - byggemenskapen.

9. Begrepp och inslag i processbilden
I detta stycke förklaras introducerande de begrepp som förekommer illustre-
rade och använda i processbilden. I stycke 10-13 fördjupas därefter innehållet i 
Skeden, Processer, Handlingar och aktiviteter och Kompetenser.

PROCESSER
Ett byggemenskapsprojekt genomförs i praktiken genom fullbordandet av ett 
antal processer. Processbilden är en illustration av dessa processer samlade 
längs en tidsaxel som delats in i skeden. I normalfallet finns fyra huvudproces-
ser som i sin tur rymmer ett antal delprocesser, se rubrik nedan.

SKEDEN
Perioder före och efter avgörande checkpoints. Ett byggemenskapsprojekt 
är indelat i fyra skeden: idéskede, utformningsskede, produktionsskede och 
inflyttningskede. De separata skedena skiljer sig åt genom att de är i olika grad 
formella, aktörerna har olika roller och byggemenskapen har olika krav på sig i 
olika skeden. 

CHECKPOINTS
Övergången från ett skede till ett annat utgörs av en checkpoint. Detta är 
en ”hård beslutspunkt” som har en input och en output. Under skedet som 
löper fram till en checkpoint kommer vissa aktiviteter behöva genomföras 
och specifika handlingar behöver framställas för att byggemenskapen skall 
”komma igenom” till nästa skede. Checkpoints kan användas som användas 
som ”ingreppsverktyg” och ”interaktionspunkter” för kommuner att ställa krav 
och kvalitetssäkra byggemenskaper och även för kreditgivare som behöver 
utvärdera den organisatoriska förmågan i ett projekt. Kriterierna för att ”komma 
igenom” en checkpoint är också avsedda att fungera som ett stöd för bygge-
menskapen att hitta vägen fram och ta ställning till om man önskar gå vidare.

MILSTOLPAR
Utgör mjukare avstämningspunkter, internt inom gruppen men även i dialo-
gen med kommuner. Varje skede innehåller ett antal milstolpar.
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HANDLINGAR
Dokument som behöver framställs i specifika skeden av genomförandet av 
en byggemenskap. Exempelvis program, avtal, ritningar, planer, ansökningar 
mm.

AKTIVITETER
Exempelvis medlemsrekrytering, studiecirkel, dialog, upphandling, produk-
tion mm. Aktiviteter pågår under en kortare eller längre tid inom ramen för 
projektets delprocesser.

KOMPETENSER
Avser roller och kompetenser som måste finnas representerade i projektet. 
Detta kan ske genom antlitande av externa konsulter och alternativt genom 
att kompetenserna finns internt i byggemenskapen. Exempel på kompeten-
ser är projektledare, projektlots, arkitekt, kalkylator, projekteringsledare.

KOSTNADER
I takt med att ett projekt blir allt skarpare uppstår kostnader som måste 
hanteras av byggemenskapen. Störst utmaning innebär de kostnader som 
infaller innan ett byggkreditiv har beviljats eller kunnat utbetalas. I processbil-
den illustreras när byggemenskapen bör kunna räkna med att olika kostnader, 
angivet som andel av total produktionskostnad, inträffar.

KOMMUNALA BESLUT OCH AVSTÄMNINGAR
Även om arbetsgången och tågordningen varierar mellan olika kommuner 
så finns det vissa kommunala beslut som är oundvikliga och nödvändiga. 
Både kommunala beslut och möten mellan kommun och byggemenskap 
beskrivs i processbilden. 

10. Skeden
Text under arbete.

11. Processer
Text under arbete.
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12. Handlingar och aktiviteter
I processbilden beskrivs ett flertal handlingar som behöver framställs i specifika 
skeden av genomförandet av en byggemenskap. Handlingarna utgör dokument 
av olika slag, från avtal till ritningar. Omfattningen varierar från några rader till 
en mängd sidor. 

En framtida uppgift är att utarbeta mallar och samla referensexempel för 
alla handlingar där så är möjligt. Mallar och referenser kommer att göras 
tillgängliga via byggemenskap.se.

Här följer en förklaring av de handlingar som beskrivs i processbilden:

ÄNDAMÅL (idéskede)
IDÉPLATTFORM (idéskede)
FÖRENINGSSTADGAR (idéskede) 
MARKANVISNINGSANSÖKAN (idéskede)
GROV KOSTNADSBEDÖMNING (idéskede)
PROJEKTPLAN (utformningskede) 
EKONOMISK PLAN (utformningskede)
MARKRESERVATION (utformningskede) 
FINANSIERINGSPLAN (utformningskede)
MEDLEMSAVTAL (utformningskede)
HUSPROGRAM (utformningskede)
KREDITGARANTI PROJEKTERINGSFAS (utformningskede)
PROJEKTERINGSLÅN (utformningskede)
SYSTEMHANDLING (utformningskede)
BYGGLOV (utformningskede)
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (utformningskede)
BYGGANMÄLAN (utformningskede)
SKISSKALKYL (utformningskede, finansiering)
SYSTEMKALKYL (utformningskede, finansiering)

Text under arbete.
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13. Kompetenser och roller
I detta stycke fördjupas beskrivningen av de kompetenser som behöver fin-
nas knutna till eller ingå i byggemenskapen i olika skeden. När projektet går 
in i utformningsskedet (projektering) och produktionsskedet ökar mängden 
nödvändiga kompetenser och roller kraftigt och dessa är också desamma som 
de kompetenser som normalt förekommer i byggprocessen, de beskrivs här 
endast korfattat.

PROJEKTLOTS (involveras i senast i slutet av idéskedet)
Projektlotsen anlitas av byggemenskapen men fungerar som en neutral part 
mellan denna och kommunen och kommer därmed också vara en väg för kom-
munen att hålla kontakt med byggemenskapen. Lotsen kan, som neutral aktör, 
ha en vägledande och rådgivande roll - även när det gäller att anlita ytterligare 
konsultstöd. Den främsta rådgivande funktionen är dock att hjälpa gruppen att 
förstå och kunna arbeta med stöd från normalprocessen.

PROJEKTLEDARE (involveras senast tidigt i utformningsskedet)

ARKITEKT (involveras senast i utformningsskedet)

KALKYLATOR (involveras senast i utformningsskedets projekteringsfas)

Text under arbete.
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