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ABSTRACT 
Reuterskiöld, F. 2014. Byggemenskapers förutsättningar och möjligheter: En studie om gemensamt 
bostadsbyggande av privatpersoner. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Föreliggande studie behandlar de positiva effekter byggemenskaper kan förväntas få. Syftet är att finna svar på 
vilka bakomliggande orsaker som kan förklara intresset att bygga sin egen bostad, hur goda förutsättningar kan 
ges, samt huruvida de kan förväntas bidra till ett socialt hållbart bostadsbyggande. Detta görs med hjälp av 
intervjuer med förespråkare samt med kommuntjänstemän vid Uppsala och Linköping kommun, vilka 
kompletteras med vetenskaplig litteratur. Då det råder brist på internationell forskning i ämnet har jag istället 
använt teorier som inte är direkt kopplade till konceptet och därefter kopplat dem till min forskning på ett 
induktivt sätt. Resultatet av studien indikerar att missnöje med det rådande sättet att bygga bostäder är en 
avgörande förklaring till viljan att bygga åt sig själv; att kommunen visserligen kan ge goda förutsättningar men 
att det också är viktigt att intresse finns bland presumtiva deltagare; samt att byggemenskaper mycket väl kan 
utgöra ett socialt hållbart bostadsbyggande. En viktig slutsats som dras är att det förmodas bli enklare att delta i 
en byggemenskap ju mer vanligt förekommande konceptet blir. 
 
Key words: byggemenskaper; Baugemeinschaften; bostadsbyggande; social hållbarhet; fysisk mångfald 
 
Handledare: Daniel Bergquist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 4 

1.2 Avgränsning ...................................................................................................................... 4 

1.3 Disposition ........................................................................................................................ 5 

2. METODOLOGI ..................................................................................................................... 5 

2.1 Metod ................................................................................................................................ 6 

2.2 Urval ................................................................................................................................. 7 

2.3 Källkritik ........................................................................................................................... 7 

3. TEORETISK DISKUSSION ................................................................................................. 8 

3.1 Bostadsbyggandet idag ..................................................................................................... 8 

3.2 Social hållbarhet i den fysiska planeringen ...................................................................... 9 

3.3 Nya tendenser och värden i bostadsbyggandet ............................................................... 10 

4. OM BYGGEMENSKAPER ................................................................................................ 11 

4.1 ”Byggemenskaper är alldeles för intressant för att jag bara ska kunna släppa det” ....... 13 

4.2 Kritik mot det rådande sättet att bygga på ...................................................................... 13 

4.3 Förutsättningar som underlättar för byggemenskaper .................................................... 14 

4.4 Byggemenskaper i Vauban ............................................................................................. 15 

4.5 Byggemenskaper i Uppsala? .......................................................................................... 16 

5. ANALYS .............................................................................................................................. 17 

5.1 Slutsatser ......................................................................................................................... 22 

REFERENSER ......................................................................................................................... 24 

BILAGA 1. ............................................................................................................................... 27 

 
 
 
 

  
 



1. INLEDNING 
 
Uppsala stad har en hög befolkningstillväxt och därmed ett stort behov av nya bostäder. 
Kommunen vill att det ska byggas omkring 1000 till 1500 lägenheter per år; samtidigt 
beskrivs en ambition att det nybyggda ska ha en kreativ och kvalitativ utformning (Uppsala 
kommun, 2010). De bostäder som byggs i dagsläget står ett fåtal dominerande byggkoncerner 
för, vilka drivs av ett vinstintresse som medför att exploatering måste ske snabbt och 
storskaligt för att vara lönsamt (Statskontoret, 2009). En kritik som ofta riktas mot storskalig 
och standardiserad nyproduktion är att resultatet blir homogent och ger en monoton stadsbild 
(Love, 2006; Adams et al, 2013). Finns det ett alternativ till denna typ av nyproduktion, som 
kan ge en mer småskalig och varierad stadsbild? 
     I en debattartikel i Upsala Nya Tidning argumenterar arkitekten Anders Tväråna för att 
Uppsalas behov av fler bostäder, i kombination med kommunens önskan om en varierad 
stadsbild, kan mötas av det tyska bostadsutvecklingskonceptet byggemenskap (Tväråna, 
2013). Det innebär att en grupp individer med en gemensam vision om sitt framtida boende, 
som tillsammans driver hela byggprocessen för att sedan flytta in i den färdiga fastigheten. På 
så sätt agerar de inblandade sin egen byggherre, med möjlighet att utforma bostaden efter 
egna preferenser och önskade inriktningar. Detta skulle kunna resultera i ett småskaligt 
bostadsbyggande med arkitektonisk mångfald till följd (Svensson, 2012).  
 I den här uppsatsen kommer jag, med utgångspunkt i kritik mot det konventionella sättet 
att bygga, att undersöka potentiella fördelar med byggemenskaper samt huruvida de förväntas 
vara ett socialt hållbart alternativ till det rådande bostadsbyggandet. Då det råder brist på 
internationell forskning kommer jag att grunda en stor del av studien på intervjupersoners 
subjektiva åsikter och förväntningar. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad konceptet byggemenskaper innebär, vilka 
förväntade resultat de kan få samt huruvida det är ett socialt hållbart sätt att bygga bostäder 
på. Ambitionen är att redogöra för vilka förväntade positiva effekter de skulle kunna få för 
samhället och dess invånare, enligt förespråkare.  Min förhoppning med studien är att belysa 
byggemenskaper, som ett alternativ till det rådande bostadsbyggandet, ur ett kritiskt och 
lösningsorienterat perspektiv. Jag vill alltså undersöka om de kan vara en socialt hållbar 
lösning på bostadsfrågan samt undersöka vad som kan göras för att ge de förutsättningar som 
krävs. För att besvara mitt syfte har jag i studien utgått från följande frågeställningar: 

- Vilka bakomliggande orsaker kan förklara intresset för byggemenskaper? 
- Vilka anledningar finns att uppmuntra byggemenskaper och hur kan förutsättningar 

för dessa skapas?    
- Kan byggemenskaper förväntas bidra till ett socialt hållbart bostadsbyggande? 

 
1.2 Avgränsning 
Studien fokuserar på de förväntade effekterna av byggemenskaper, dels för individerna som 
utgör gemenskapen och dels för stadens utformning och sociala kitt. Syftet är inte att 
undersöka reella resultat, utan istället att undersöka förespråkares förväntningar på vilka 
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värden som kan uppnås med hjälp av dessa. Jag kommer inte att detaljerat beskriva hur 
byggemenskapsprocessen kan se ut, eftersom den är unik för varje projekt och kan dessutom 
komma att utvecklas allteftersom. Jag ämnar visserligen redogöra för de förutsättningar som 
kan underlätta konceptet, men avgränsar mig ytterligare genom att inte gå in på 
kreditinstitutens roll i processen. Den avgränsningen görs – trots att finansieringen är en 
avgörande förutsättning – eftersom mitt fokus snarare ligger på kommunens roll; dessutom 
har det av erfarenhet från Tyskland visat sig att ju vanligare förekomsten av byggemenskaper 
är, desto mer villiga är kreditinstituten att låna ut pengar. Eftersom jag utgår från ett 
kulturgeografiskt perspektiv, med fokus på det sociala och den fysiska utformningen, har jag 
valt att fokusera på social hållbarhet. Dock är det svårt att isolera den sociala 
hållbarhetsdimensionen från de ekonomiska och ekologiska, eftersom de ofta länkas samman 
som en del i hållbar utveckling. Studien gör inte heller anspråk på att redogöra för de politiska 
dimensionerna; det beslutet fattades efter att Staffan Schartner i en intervju konstaterat att 
huruvida politiker var för eller emot konceptet ofta beror på dennes kontakter inom 
byggsektorn snarare än deras partitillhörighet. Jag kommer att nöja mig med att konstatera att 
byggemenskaper kan genomföras med olika upplåtelseformer, men jag kommer inte att gå in 
djupare på och förklara vad dessa innebär och hur de fungerar.  
 
1.3 Disposition 
Studiens inledande kapitel beskriver det bakomliggande syftet och de frågeställningar jag 
ämnar besvara. Därpå följer ett metodologikapitel där jag redogör för min valda metod, hur 
jag gått till väga och varför. I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram jag har valt i 
min studie. Där beskrivs kritik kring det rådande sättet som bostäder byggs på, nya tendenser 
och värden samt en definition av socialt hållbart bostadsbyggande. Kapitel fyra är studiens 
empiriska del vilken jag har valt att kalla ”Om byggemenskaper”. Förutom att beskriva 
konceptet byggemenskaper undersöks även vilka förväntningar informanterna har på dessa 
samt hur goda förutsättningar kan ges. I kapitel fem kopplar jag de empiriska resultaten till 
relevanta teorier och analyserar mina resultat för att undersöka huruvida byggemenskaper kan 
vara ett socialt hållbart sätt att bygga bostäder på. Där sammanfattas mina resultat varpå 
slutsatser dras som svar på mina frågeställningar. Allra sist följer en referenslista följt av en 
bilaga innehållande den intervjuguide som låg till grund för intervjuerna.  
 
 
2. METODOLOGI 
 
Jag har valt en kvalitativ metod för insamling av empiriskt material, eftersom jag är 
intresserad av hur utvalda personer resonerar kring byggemenskaper och dess potential. 
Bryman (2011) framhåller att fokus då ligger på ord snarare än siffror, det vill säga individens 
subjektiva uppfattning. Dock är jag medveten om metodens begränsningar. Till skillnad från 
kvantitativ forskning kan resultaten inte generaliseras på ett enkelt sätt, utan de beror av 
omständigheterna då studien genomförs. Detta kan också uttryckas som att replikerbarheten är 
låg, vilket innebär att om undersökningen genomförs på nytt fås inte samma resultat (Bryman 
2011). För min undersökning är dock den kvalitativa metoden bättre lämpad, eftersom syftet 
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är just att fånga informanternas resonemang om förväntade möjligheter och begränsningar 
snarare än att göra en bedömning av byggemenskapers effekter.   
 Studien har en induktiv ansats, vilket enligt Bryman (2011) innebär att man då arbetar 
fram teoretiska idéer utifrån de empiriska data som samlas in. Till skillnad från det deduktiva 
angreppssättet, då hypotesen härleds från teorier och föregår resultatet av datainsamlingen för 
att sedan bekräftas eller förkastas, blir teorin istället en följd av undersökningens resultat. 
Dock är processen av iterativ karaktär, det vill säga att jag gör en pendelrörelse mellan data 
och teori under arbetets gång (Bryman, 2011). På så sätt justeras syfte, frågeställningar, teori 
och empiri allteftersom. 
  
2.1 Metod 
Eftersom jag finner det intressant att undersöka vilka förväntade resultat byggemenskaper kan 
få valde jag att fördjupa mig i informanternas förhoppningar på dessa. Det gjorde jag genom 
intervjuer, och valet föll då på semistrukturerade intervjuer. Precis som Bryman (2011) 
förespråkar använde jag mig vid intervjutillfällena av en intervjuguide, se bilaga 1, 
innehållande de nyckelord och teman jag ville beröra, vilket ger mer flexibilitet att följa upp 
respondentens resonemang. Intervjuguidernas karaktär varierade dock något och anpassades 
efter vem som intervjuades.1 Det valda sättet att intervjua skiljer sig från en strukturerad 
intervju, vilken har en strikt ordningsföljd i syfte att standardisera intervjuerna (Bryman, 
2011). Det senare sättet att intervjua hade varit lämpligt om studien varit av kvantitativ 
karaktär. 

När jag kontaktade de potentiella intervjupersonerna beskrev jag kortfattat vad min studie 
skulle handla om och frågade sedan om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Jag 
blev positivt bemött av de flesta som jag kontaktade och fick många hjälpsamma tips. Innan 
intervjuerna förberedde jag mig genom att läsa på om de områden inom vilka 
intervjupersonen var kunnig och sedan skriva en intervjuguide med stödpunkter och teman att 
fråga om. Intervjuerna gjordes antingen på informantens kontor eller på café, beroende på 
deras preferenser. En av intervjuerna skedde dock per telefon, eftersom hon är hemmavarande 
i Linköping. Jag hade en diktafon som spelade in konversationen och behövde på så sätt inte 
anteckna allt som sades, utan kunde fokuserat lyssna på vad respondenten hade att säga. 
Bryman (2011) rekommenderar att spela in intervjuer på band när möjlighet ges, för att på så 
vis få en mer korrekt analys av materialet. Då kan man dels lyssna på inspelningen flera 
gånger och därmed tolka både vad som sägs och hur det sägs, och dels ges intervjuaren 
möjlighet att mer uppmärksamt och aktivt delta i intervjun (Bryman, 2011; Dunn, 2005). 
Givetvis måste intervjupersonen godkänna inspelningen. En nackdel med att spela in kan 
dock vara att informanten blir självmedveten och därmed kanske undviker att besvara vissa 
känsliga frågor. Dessutom är transkriberingen av materialet tidskrävande och risken för 
tekniska fel eller att rösterna hörs dåligt påtaglig (Bryman, 2011). Trots att jag hade detta i 
åtanke valde jag att spela in samtliga intervjuer, eftersom jag ville försäkra mig om att jag inte 
skulle glömma något som sades. Dunn (2005) rekommenderar att intervjuaren både spelar in 
intervjun och antecknar under tiden. Detta för att man annars kan vaggas in i en falsk trygghet 

1 Den intervjuguide som visas i bilaga 1 är av grundläggande karaktär, vilken sedan justerades något beroende 
på informantens profession.  
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tack vare inspelningen, och därför riskerar att förlora innehållet om tekniken skulle haverera. 
Med detta som bakgrund dokumenterade jag intervjuerna genom att så snart som möjligt efter 
genomförd intervju lyssna igenom det inspelade materialet för att sedan skriva ned det som 
sades. Därpå färglades det som var relevant för studien med olika färger beroende på tema för 
att bli mer lättöverskådligt. 
  
2.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner skedde dels genom ett målinriktat urval och dels genom ett 
snöbollsurval. Målinriktat urval görs genom att kontakta de personer som är relevanta utifrån 
syftet och frågeställningarna (Bryman, 2011). I samband med att jag kontaktade de personer 
jag önskade intervjua frågade jag även om de hade tips på ytterligare personer att kontakta. 
Detta kallas snöbollsurval och ger intervjuaren möjlighet att komma i kontakt med fler 
personer. De valda urvalsmetoderna fann jag vara de lämpligaste för denna studie, eftersom 
kunskapen om byggemenskaper inte är allmänt utbredd. Att göra urvalet på annat sätt hade 
således varit svårt då det bara finns ett fåtal i Sverige som är insatta i konceptet. Dessutom var 
syftet just att komma i kontakt med personer som känner till konceptet, varför både 
målinriktat urval och snöbollsurval var passande. 

Intervjuer genomfördes med följande personer: Staffan Schartner, arkitekt som även har 
arbetat som byggherreombud och som är ordförande för Svenska föreningen för 
byggemenskaper; Anders Tväråna, arkitekt och författare till debattartikeln om 
byggemenskaper i Upsala Nya Tidning; Anna Tunemar, mark- och exploateringsingenjör vid 
Linköpings kommun samt Germund Landqvist, projektledare exploatering vid Uppsala 
kommun. Ytterligare en intervju, med Margareta Jaric som är styrelseordförande för 
föreningen Hållkollbo Sustainable Cohousing, skulle genomföras men blev inställd på grund 
av sjukdom. Samtliga personer gav sin tillåtelse till att namnges i studien.  

Spridningen i mitt urval är tämligen begränsad och ger inte en representativ bild av de 
åsikter som florerar kring byggemenskaper. Urvalet visar istället en ensidigt positiv syn då jag 
inte kommit i kontakt med någon som är kritisk mot dessa. Detta beror förmodligen på att 
fenomenet än så länge är relativt outforskat i Sverige. Det finns endast ett fåtal exempel på 
byggemenskaper i Sverige och det är således svårt att utvärdera eventuella konsekvenser av 
dessa. Bristen på kritiska röster har däremot inte någon inverkan på studiens syfte, nämligen 
att få en subjektiv bild av informanternas förväntningar. För att få ett mer kritiskt perspektiv 
har jag istället kompletterat informanternas utsagor med forskningslitteratur och erfarenheter 
utanför Sverige.  
  
2.3 Källkritik 
De källor jag har använt mig av är relevanta för mitt syfte, men en viss kritik kan riktas mot 
den likriktade litteratur som finns om byggemenskaper. Då det är ett tämligen outforskat 
område finns inte så mycket material att tillgå, med undantag för forskning på tyska, och det 
som finns tenderar att visa en ensidigt positiv syn på konceptet. Detta beror sannolikt på att 
konceptet är så pass nytt i Sverige, att de som är engagerade i frågan också är förespråkare.  

Den inledande delen av innehållet i det empiriska kapitlet baseras på en rapport som är 
skriven på uppdrag av delegationen för hållbara städer, vilken tillsattes av regeringen hösten 
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2008 för att under två år samla information om sätt att främja hållbar stadsutveckling 
(Delegationen för hållbara städer). Rapporten är alltså inte oberoende forskning utan snarare 
ett politiskt informationsdokument, varpå en viss försiktighet har påkallats. Jag har försökt 
förhålla mig till detta genom att ställa rapporten i kontrast med mer kritisk forskningslitteratur 
inom området.  

Resultaten av intervjuerna speglar respondenternas egna perspektiv och subjektiva 
åsikter, vilket alltså är syftet med att använda en kvalitativ metod. Däremot finns det en risk 
att det som framkommit under intervjuerna kan ha färgats av mitt sätt att ställa frågorna eller 
min tolkning av det sagda, då även forskningslitteraturen jag använt är positivt vinklad. Det 
finns således en insikt att kunskap är socialt konstruerad och att jag som forskare omedvetet 
kan ha påverkat resultatet. Enligt Dowling (2005) är intervjuer en form av interaktion som 
sker i en social kontext, vilken medför förväntningar och influeras av maktstrukturer. Det går 
inte att separera forskning från sociala strukturer (Dowling, 2005). Dock har jag i största 
möjliga mån försökt undvika att mina egna åsikter lyser igenom och påverkar 
intervjupersonerna och i sin tur intervjuresultatet. 

För att få ett ärligt resultat i studien är det av vikt att forskaren positionerar sig i 
förhållande till sitt ämne. En forskare är aldrig helt neutral och behöver därför reflektera över 
och redogöra för sin ståndpunkt (Mansvelt & Berg, 2005). Jag valde mitt ämne efter att ha läst 
en debattartikel om byggemenskaper, varpå jag fann fenomenet vara ett intressant alternativ 
till det konventionella bostadsbyggandet. Jag är således medveten om att jag har färgats av de 
positiva skildringar jag har kommit över i arbetet, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens 
resultat.    
 
 
3. TEORETISK DISKUSSION  
 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som jag har valt för min studie. Då jag 
inte har kommit över någon större mängd vetenskaplig litteratur om byggemenskaper som 
fenomen, tar jag istället stöd från olika teorier från närbesläktade områden för att utifrån dessa 
kritiskt diskutera rådande byggsätt och dess tillkortakommanden samt identifiera nya behov 
och trender. Min förhoppning är att jag med teoriernas hjälp ska kunna belysa hur 
byggemenskaper potentiellt skulle kunna möta dessa nya trender. 
 
3.1 Bostadsbyggandet idag 
Det rådande kommersiella och storskaliga bostadsbyggandet kritiseras ofta för att vara 
standardiserat, monotont och av låg standard (Adams et al., 2013; Love 2006; Turner, 1976). 
Problemet är att spekulativa bostadsbyggare är föga intresserade av att individualisera 
designen då de använder standardiserade lösningar när de bygger (Adams et al, 2013; Hooper 
& Nicol, 1999). Turner (1976) argumenterar för att det moderna prefabricerade byggandet 
resulterar i oekonomiska, socialt dysfunktionella och materiellt instabila konstruktioner. Med 
det påståendet problematiserar han bostadsbyggandet i tredje världen under 70-talet och 
menar att det saknas en länk mellan de som bygger bostäderna och de individer som 
sedermera ska bo där, vilket får detta undermåliga resultat. I bokens förord gör Colin Ward 
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gällande att de slutsatser som dras om byggandet i tredje världen går att applicera även på de 
rikaste länderna i världen. Boken skrevs strax efter att det så kallade miljonprogrammet2 hade 
genomförts i Sverige. Då liksom idag utförs bostadsbyggandet i regel på ett standardiserat sätt 
av spekulativa intressen. Turner menar även att det standardiserade bostadsbyggandet leder 
till brist på use-values (Turner, 1976, s. 108). Detta användarvärde för de boende blir alltså 
lågt om bostäderna byggs på detta standardiserade sätt, såväl för boende i tredje världen som i 
resten av världen. Det leder ofta till en önskan att hålla sig borta från sitt hem, och istället för 
att bry sig om hemmet kan det leda till vandalism. 

Tim Love (2006) riktar emellertid kritik även mot den storskaliga byggkulturen som är 
synlig i många amerikanska urbana projekt, och menar att den har både estetiska och sociala 
tillkortakommanden. Han anser att det sättet att bygga leder till ett artificiellt resultat, med 
monokultur och brist på ett socialt rikt gatuliv som följd. Detta menar han beror på 
exploatörernas önskan att maximera vinsten i varje fas, samt att det ofta byggs i en enda skala. 
Beck (2000) för ett resonemang kring produktivitetsnyttan, och påstår att i försöken att öka 
produktiviteten har man alltid bortsett och bortser man fortfarande från de risker som detta 
medför (Beck, 2000, s. 84). Som citatet antyder är det just vinstmaximerandet som gör att 
slutresultatet inte blir optimalt, vilket också Eirini Kasioumi (2011) framhåller. Mer 
långsiktiga mål, såsom ett hållbart byggande, står ofta i kontrast mot exploatörernas 
kortsiktiga mål att maximera vinsten (Kasioumi, 2011).    

 
3.2 Social hållbarhet i den fysiska planeringen 
Stephen McKenzie (2004) menar att social hållbarhet både är ett tillstånd och en process för 
att uppnå detta tillstånd. Han har gjort en sammanställning av vad social hållbarhet innebär 
och listar bland annat följande: en rättvis tillgång till social service, rättvisa mellan 
generationer inklusive kommande generationer, en hög grad av politiskt deltagande, en känsla 
av samhällsansvar3 (community responsibility) samt ett kollektivt agerande (community 
action) för att tillgodose samhällets behov. Yiftachel och Hedgcock (1993) definierar urban 
social hållbarhet som en stads bestående förmåga att fungera som en långsiktigt livsduglig 
plats för mänsklig interaktion, kommunikation och kulturell utveckling, och består av de tre 
nyckeldimensionerna equity, community och urbanity (Yiftachel & Hedcock, 1993, s. 140). 
Med de begreppen åsyftas för det första strävan efter ett mer socialt rättvist och stabilt 
samhälle, eftersom en växande orättvisa över kontrollen av stadens resurser kommer att ärvas 
och leda till sociala kostnader för framtida generationer. För det andra menas en ökad 
samhällskänsla (sense of community), för att på så sätt minska social isolering och istället öka 
uppskattandet av olikheter och mångfald. För det tredje menas urbanitet som motpol till 
förortskulturen med dess enformighet, ordning och hierarki. Förr fungerade förorten som en 
flykt från stadens olägenheter; idag lockar staden med dess intensitet och mångfald. En socialt 
hållbar stad utmärks av dess vitalitet, solidaritet och en gemensam platskänsla hos dess 
invånare, samt bestående sociala relationer. Det är dessa attribut som Yiftachel och Hegdcock 

2 Miljonprogrammet är benämningen på Sveriges bostadsbyggnadspolitik under åren 1964-1975, då målet var 
att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod (Nationalencyklopedin).  
3 I brist på en lämpligare översättning av det engelska ordet ”community” kommer jag fortsättningsvis att 
översätta ordet till ”samhälle”, samt vid behov skriva ut det engelska uttrycket i parantes efteråt för att 
förtydliga ytterligare. 
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(1993) åsyftar med begreppet urbanitet, vilka alltså kan gå förlorade om 
funktionsuppdelningen mellan stad och förort blir för tydlig. Williams (2005) påstår att det är 
viktigt att formge ett bostadsområde på ett sätt som underlättar och uppmuntrar en ökad social 
interaktion, som ett led i att utveckla mer hållbara samhällen. Social interaktion hjälper att 
bygga tillit mellan invånarna, vilket skapar sociala nätverk och socialt kapital. Socialt kapital 
framkommer enligt Putnam (1995) inom sociala nätverk. Det främjar tillit och samarbete och 
underlättar samtidigt för kommunikation och problemlösning. Han utgår i sitt resonemang 
från en amerikansk kontext, och drar slutsatsen att det sociala kapitalet minskar, men menar 
samtidigt att det går att applicera på de flesta samtida samhällen. Forrest & Kearns (2001) har 
gjort en sammanställning av vad som menas med socialt sammanhang, i vilken socialt kapital 
en av domänerna. Utöver det räknar de bland annat upp gemensamma mål och beteendekoder, 
tolerans, hög grad av social interaktion samt en stark platskänsla.  

Med inspiration från dessa olika definitioner kommer jag att göra en egen definition av 
socialt hållbart stadsbyggande, som jag sedan kommer att använda som ett analytiskt begrepp 
i analysen. I den här studien kommer begreppet socialt hållbart bostadsbyggande 
fortsättningsvis att innebära följande: ett bostadsbyggande som för de boende samman i en 
gemenskap genom ett kollektivt beslutsfattande och kunskapsutbyte som främjar det sociala 
kapitalet och resulterar i bestående sociala relationer, vilka i sin tur ökar samhällsansvaret. 
 
3.3 Nya tendenser och värden i bostadsbyggandet  
Love (2006) önskar se en småskalig och varierad urban utveckling med en mer innovativ 
arkitektonisk produktion, vilket skulle kunna uppnås genom att projektet genomförs etappvis 
med en mångfald av byggherrar, byggnadstyper och tomtstorlekar. Med många olika aktörer 
ökar också variationen. För att komma tillrätta med det storskaliga och likriktade 
bostadsbyggandet och skapa mångfald i stadsbilden föreslår Adams et al (2013) att 
stadsplanerare måste börja förstå, utmana och förändra den spekulativa 
bostadsbyggnadsindustrin. De menar även att stora utvecklingsområden borde delas upp i 
mindre tomter med tillhörande villkor som reglerar utformningen. Detta kallar de för smart 
tomtindelning (smart parcelization) vilket medför en mer varierad bebyggelse; dels eftersom 
det blir en mångfald av byggherrar och arkitekter och dels eftersom det missgynnar stora 
exploatörer, då dessa behöver bygga mer storskaligt för att det ska vara ekonomiskt lönsamt. 
Studien visar att man på så sätt kan ändra maktförhållandet mellan bostadsbyggarna och att 
det i sin tur ökar den fysiska mångfalden, eftersom unika lösningar premieras framför 
standardiserade sådana (Adams et al, 2013). 

Emily Talen (2006) menar att fysisk mångfald och arkitektonisk variation kan användas 
för att främja en social mångfald och multikulturism, och benämner detta place diversity 
(Talen, 2006, s. 233). Med det begreppet avser hon en rumslig blandning och mångfald av 
människor och platsanvändning.  Även Jane Jacobs (1961) understryker vikten av mångfald i 
staden, och ser städer som dynamiska platser vars mångfald av människor och 
användningsområden genererar ömsesidigt stöd. Susan Fainstein (2005) konstaterar att 
mångfald i stadsplaneringen är ett mångtydigt begrepp som kan innebära antingen en mix av 
olika byggnader, en blandad lokalanvändning eller heterogenitet vad gäller klass och etnicitet, 
eller att dessa betydelser av mångfald länkas samman. Själv anser hon dock att mångfald inte 
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ska vara det främsta målet för stadsplanering, utan argumenterar istället för den rättvisa staden 
(the just city) vilken utöver mångfald även inkluderar demokrati, rättvisa, tillväxt och 
hållbarhet (Fainstein, 2005). 

Turner (1976) bygger en stor del av sin kritik mot hur det byggdes i tredje världen på 70-
talet på bristen på självbestämmande hos de boende. Han hävdar att det faktum att 
heteronomi, det vill säga att andra bestämmer åt en, till skillnad från autonomi leder till stora 
sociala kostnader.  Boende i moderna bostäder saknar kontroll över såväl designen och 
konstruktionen av sina hem som sätten på vilka de sköts och underhålls (Turner 1976). Med 
det menar han att mycket av det som har med boendet att göra, såsom utformning, 
konstruktion och underhåll, ligger i händerna på andra. Istället borde autonoma och 
självstyrande nätverk låta uppföra och underhålla något så personligt som det egna hemmet.  

Kasioumi (2011) kommer i sin fallstudie av Hammarby Sjöstad i Stockholm och Quartier 
Vauban i Freiburg fram till att tydligt satta visioner och alliansbildning är viktiga 
planeringsverktyg i strävan att uppnå en hållbar stadsutveckling, liksom intensiv 
kommunikation och samarbete. Genom att selektivt välja ut de intressenter som hade 
kapacitet att bidra mer långsiktigt kunde staden obehindrat söka fullfölja sina mål. I Vauban, 
till skillnad från Hammarby Sjöstad, har byggemenskaper utgjort en del av utvecklingen. 
Involverandet av de framtida invånarna i processen har lett till långtgående socialt och 
miljömässigt hållbara resultat; det har ökat graden av socialt sammanhang, av sociala 
relationer inom samhället samt av småskaliga och miljövänliga innovationer i 
bostadsbyggandet. Dessutom har byggemenskaperna i Vauban möjliggjort för 
medelinkomsttagare att äga sitt eget hem genom att spara upp till 25 % på byggkostnaden 
(Kasioumi, 2011, s.99). Kontentan i studien är att, genom att underlätta för dialog och bilda 
konsensus inom grupper som delar gemensamma värderingar, kan positiva resultat uppnås. 
Därför ska planeraren vara mer proaktiv, mer fantasifull och mer samarbetsvillig.  

Som ett sätt att förstärka samhället (community empowerment) och deltagande i beslut 
som rör invånarna efterlyser Murtaza Baxamusa (2008) en mer dynamisk process i vilken 
invånarna kan vara med och forma processen genom rationell överläggning. Inne på samma 
spår är även Alison Gilchrist (1998) som menar att ett samhälle kan få en positiv utveckling 
genom deltagande och om medborgarna organiserar sig kollektivt för att ta itu med 
olägenheter. På så sätt kan rättvisa och självbestämmande införlivas i samhällsutvecklingen. 
Planeringen bör ha en proaktiv roll anser Kasioumi (2011), och genom förhandling och 
medlande uppnås bästa resultat. Som exempel tas Vauban upp, där de 
kommunikationsstrategier som används baseras på informationsutbyte och alliansbildande 
mellan stadens tjänstemän, exploatörer, forskare, politiker och stadsdelens invånare 
(Kasioumi, 2011).  
 
 
4. OM BYGGEMENSKAPER 
 
Byggemenskaper, eller Baugemeinschaften som det ursprungligen heter på tyska, är vanligt 
på sina håll i Tyskland. Anders Svensson (2012) beskriver grundkonceptet som att individer 
går samman och från grunden planerar och låter bygga sitt framtida boende i ett 
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flerfamiljshus. Utifrån en gemensam vision kan de på så sätt förverkliga en idé och utforma 
byggnaden som de vill, både interiört och exteriört. Eftersom gemenskapen agerar sin egen 
byggherre får de stor frihet att påverka den framtida bostaden och kan dessutom minimera 
kostnaden genom att reducera antalet mellanhänder. Det innebär även att gemenskapen får stå 
för risken, vilken annars byggherren skulle ha ansvarat för. Projektet finansierar gemenskapen 
med egna finansiella insatser (Svensson, 2012).  
 Schartner poängterar i intervjun att kommersiella byggprojekt innehåller tre slags 
kostnader som ska täckas av intäkterna från de som hyr eller köper den färdiga bostaden. 
Dessa tre kostnader består av marken, byggprocessen inklusive materialkostnader samt vinst 
och risk för den byggherre som driver projektet. Byggemenskaper är ett sätt att eliminera den 
sistnämnda kostnaden, vilket gör att boendekostnaden minskar. Samtidigt menar han att de 
som söker sig till detta sätt att bygga på ofta har höga ambitioner och vill bygga mer hållbart 
och arkitektoniskt tilltalande, vilket driver upp kostnaderna. Det är till exempel vanligt att 
vilja åstadkomma lägre energianvändning eller att undvika kemikalier i byggmaterialet 
(Intervju, Schartner).  
 Enligt Schartner finns det i de flesta fallen en gemensam grundtanke bakom en 
byggemenskap, varför han listar sju olika koncept. Det kan till exempel röra sig om att bygga 
ett kollektivboende för att man vill bo och leva kollektivt. En annan vanlig grund är en önskan 
om ett miljövänligt boende i form av exempelvis ekobyar eller passivhus. Ett tredje koncept är 
seniorboende, för vilket Schartner tycker sig märka att intresset växer sig allt större. 
Ytterligare en grund för byggemenskaper är en strävan efter en unik arkitektur, ofta av 
arkitekter själva.4 Som ett femte koncept listar han en variant där en grupp människor med ett 
gemensamt intresse, såsom musiker eller MC-entusiaster, bygger ett hus tillsammans. De kan 
på så sätt konstruera en speciell byggnad som underlättar för intresseutövandet. Ett annat 
vanligt motiv är av ekonomisk karaktär, det vill säga en önskan att minska kostnaderna. 
Istället för att betala stora summor i ren vinst till den som låter bygga huset kan pengarna 
användas för att förbättra kvaliteten. Det sjunde och sista konceptet är en vision om att låta 
hyresgäster i storskaliga områden själva få ansvara för att utveckla och bygga ut husen, vilket 
han hoppas bli verklighet i framtiden.  
 Både Schartner och Tväråna påpekar att det krävs professionell hjälp för att lyckas med 
byggemenskapsprojekt. Eftersom det kan uppstå problem med att komma överens inom 
gruppen är det bra att ha både projektledare och processledare menar Schartner. Tväråna 
konstaterar dock att branschen som den ser ut idag inte är uppbyggd för den här sortens 
bostadsbyggande, men att det kan komma att uppstå en ny nisch i Sverige. En arkitekts roll 
skiljer sig från densamma på kontinenten, vilket båda understryker. Där inkluderar 
arkitektrollen att vara projektledare och så skulle den kunna komma att utvecklas även i 
Sverige. Schartner har en bestämd uppfattning om att ledningen av projektet är den mest 
centrala delen av arkitektens traditionella yrke.  
 Sammanfattningsvis kan sägas att byggemenskaper är ett sätt för enskilda individer att 
tillsammans med andra kunna bygga sitt framtida boende på exakt det sätt man inom gruppen 
önskar. Ett gemensamt grundkoncept styr inriktningen på boendet. Eftersom man sparar 

4 Ett exempel på detta i Sverige är Urbana Villor i Malmö, som är en byggemenskap bestående av tre arkitekter 
och fyra landskapsarkitekter (Sveriges Arkitekter, hämtad: 2013-12-10). 
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pengar på att vara sin egen byggherre kan mer pengar investeras i innovativa lösningar som 
höjer byggnadens kvalitet. 
 
4.1 ”Byggemenskaper är alldeles för intressant för att jag bara ska kunna 
släppa det” 
Citatet kommer från en intervju med Schartner som, efter att ha konstaterat att han önskar en 
förändring av byggherrerollen i Sverige, påstår att byggemenskaper visserligen är ett sätt 
bland flera att ändra dagens system men att det är ett väldigt intressant sådant. Det skulle 
innebära att de som sedermera ska flytta in i bostaden är sin egen byggherre och på så sätt kan 
anpassa resultatet efter egna preferenser.  

Landqvist liksom Tunemar tror att det är en stor fördel att de kommande boende 
involveras i ett tidigt skede och kan påverka utformningen. Förmodligen resulterar det i ett 
större ansvarstagande för det område man bor i och dessutom knyts man till sina grannar 
tidigt tror Tunemar.  

Enligt Landqvist skulle byggemenskaper kunna få den fördelen att byggtakten drivs upp, 
om än marginellt, genom att projekt genomförs som annars inte skulle vara aktuella. 
Dessutom tror han att resultatet skulle kunna bli ett litet smycke i stadsbilden, ett projekt som 
inte liknar något annat (Intervju, Landqvist). Tväråna ser även han byggemenskaper som 
något positivt för stadsbilden. Han tror också att de skulle kunna gynna den gemensamma 
kreativiteten, eftersom man tar saken i egna händer samtidigt som man gör det tillsammans 
med andra. Han tror att det finns en önskan att få skapa och uttrycka sig, han märkte under ett 
studiebesök i Berlin att bostäderna uttrycker en slags personlighet där. De pengar som sparas 
in på att vara sin egen byggherre tror han resulterar i att man experimenterar mer med 
utformningen. Dessutom finns förhoppningen att byggemenskaper skulle kunna utmana det 
kommersiella byggandet, att det skulle bidra till ökad konkurrens och till följd av det ett mer 
miljövänligt och arkitektoniskt varierat kommersiellt byggande.  
  
4.2 Kritik mot det rådande sättet att bygga på  
Schartner anser att de som idag bygger de flesta flerfamiljshusen gör standardlägenheter som i 
stort sett ser likadana ut. Även exteriört ser allt ganska likadant ut, eftersom det är genom att 
standardisera byggandet som de gör störst vinst. Tväråna är också av den uppfattningen, och 
menar att de stora byggföretagen är duktiga på att bygga effektivt och på precis det sätt som 
de vet att de får betalt för. Däremot är de inte intresserade av att göra något extra som de inte 
får direkt avkastning på, som exempelvis låg energiförbrukning, eftersom det är ju ändå 
bostadsrättsägaren som får stå för energikostnaderna sen (Intervju, Tväråna). Med det 
uttrycket menar han att incitamenten att bygga utöver det vanliga är få och att den som 
initierar och planerar projektet inte behöver tänka så långsiktigt eftersom ägandet sedan 
överförs. Han ser hellre att individer ska ges möjlighet att skapa sitt eget boende. Vill man ha 
den möjligheten idag är det villor som står till buds, vilket han anser vara den mest 
segregerade och ohållbara bostadsformen (Intervju, Tväråna). Hans åsikt är att en tät stad 
med många flerfamiljshus är mer integrerad och hållbar än utspridda villaområden, och därför 
tycker han att det borde gå att bevara villakvaliteterna i flerfamiljshusen. Att det idag i 
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Uppsala planeras för nya villaområden är inte hållbart eftersom folk kommer att köra mer bil, 
anser han. 

Landqvist menar att det diskuteras mycket idag kring enformig arkitektur och likartade 
projekt. Det byggs för storskaligt och industriellt, men det är svårt för kommunen att 
motverka. Det de kan göra, och också gör, är att markanvisa5 för maximalt 100 lägenheter åt 
gången och dessutom ha som krav att byggnationen ska vara uppbruten för att ge ett mer 
varierat intryck.  

Både Schartner och Tväråna påpekar att bostadsrättsföreningar egentligen är idealiska för 
byggemenskaper, men att konceptet har blivit kidnappat av de stora byggföretagen (Intervju, 
Tväråna). Schartner anser det vara udda att bostadsrättsföreningarna inte bygger sina hus 
själva utan att det är byggföretag som grundar föreningarna, för att sedan tillsätta egen 
personal som bulvaner för de som ska bo där och diktera villkoren för ett avtal mellan 
föreningen och bolaget (Intervju, Schartner). Med det uttalandet ger han uttryck åt det faktum 
att byggföretagen fattar alla beslut rörande utförandet och utformningen trots att de saknar 
intentioner att nyttja eller ens underhålla byggnaden när den är färdig. Därmed saknar de 
incitament att bygga på ett sätt som ger individuellt utformade lägenheter.  
  
4.3 Förutsättningar som underlättar för byggemenskaper 
I följande avsnitt undersöks vilka utmaningar byggemenskaper kan ställas inför och hur de 
kan lösas, men också hur kommunen kan ge de förutsättningar som krävs för att underlätta för 
dessa.  
 Schartner uttryckte i intervjun en frustration över hur byggprocessen ofta fungerar i 
Sverige; att den byggherre som bygger huset i regel är mer intresserad av den 
vinstgenererande processen än av den byggnad som blir resultatet. Ett annat problem enligt 
honom är att byggherren är inblandad i den kommunala planeringsprocessen. Han anser att 
det skulle underlätta för en mindre byggherre att komma åt en bit mark där 
planeringsprocessen redan är avklarad och förutsättningarna för att bygga är kända 
(Intervju, Schartner), det vill säga om det finns en färdig detaljplan. Landqvist menar dock att 
det finns en risk att kommunen lägger ner möda på att planlägga området i onödan, eftersom 
det kan vara svårt att hitta en byggemenskap som är intresserad. Den svårigheten vittnar 
Tunemar om, då de tomter som är detaljplanelagda och adresserade till byggemenskaper än så 
länge står orörda i Vallastaden, Linköping. I Vallastaden håller en ny stadsdel på att ta form, 
med mottot människan bygger staden (Linköpings kommun, 2013). Marktilldelning sker där 
till den byggherre vars förslag får högst poäng, dessutom är hela området indelat på mindre 
områden som är öronmärkta för olika kategorier av byggherrar. Till exempel kan det vara en 
enskild byggherre, en grupp av byggherrar, ett arkitektkontor eller byggemenskaper; och det 
finns även restriktioner kring antalet tomter som en byggherre kan tilldelas.  
 Schartner menar vidare att han ställer fyra önskemål på kommuner för att de ska ge bra 
förutsättningar för byggemenskaper. För det första krävs att kommunen gör mycket mindre 
tomter. Många kommuner gör idag alltför stora fastigheter som de flesta småskaliga 
byggherrar inte rår med. För det andra bör kommunen göra detaljplaner först och markanvisa 

5 En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att förhandla med kommunen om mark (Intervju, 
Landqvist) 
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efteråt, för att förkorta tiden. För det tredje borde markanvisning ske med kvalitets- och 
hållbarhetskriterier istället för enbart pris som ett sätt att främja hållbara initiativ. För det 
fjärde vore det önskvärt om planavgifter och betalning för exempelvis markförvärv sker så 
sent i processen som möjligt. Dessa fyra förutsättningar skulle underlätta för byggemenskaper 
och liknande initiativ, vilket skulle gynna hela bostadsindustrin. Enligt Tväråna, som även han 
understryker att det är viktigt att kommunen planerar mindre tomter och att detaljplanering av 
marken sker innan markanvisning, är Linköpings kommun på rätt väg vad gäller planeringen 
av den nya stadsdelen Vallastaden. Där har man planerat för tomter som är tillräckligt små för 
att mindre aktörer ska ges utrymme, och dessutom avsatt tomter för just byggemenskaper. 
Linköpings kommun vill gärna se byggemenskapsprojekt inom kommunen och arbetar med 
att informera och svara på frågor kring detta (Intervju, Tunemar). 
 Tväråna och Schartner delar uppfattningen att ju mer etablerat konceptet blir och ju 
smidigare processen är, desto fler personer kan delta i dessa utan att särskilda egenskaper 
krävs. På så sätt kan det bli mer vanligt förekommande i Sverige. Dessutom påpekar 
Schartner att ju fler byggemenskaper som konkurrerar om en tomt, desto högre krav kan 
ställas på att bygget ska vara socialt och miljömässigt hållbart. Det är något man tagit fasta på 
i Tyskland, där man löst problemet med segregering genom att införa integrationskriterier 
som ett villkor för att få markanvisning. Eftersom det ofta finns flera som gör anspråk på 
samma tomt väljs den som har bäst integrationslösning. Det kan exempelvis innebära att en 
viss del av lägenheterna är hyreslägenheter med en rimlig hyreskostnad (Intervju, Schartner).  
 Samtidigt som det underlättar om kommunen ger goda förutsättningar understryker 
Landqvist att det är viktigt att byggemenskaper aktivt hör av sig och visar intresse. Tunemar 
är av samma åsikt och konstaterar att det måste finnas intresse bland allmänheten för att få 
igång ett projekt. Hon menar vidare att byggemenskaper säkerligen kan bli vanligare om fler 
projekt genomförs och kunskap om dessa sprids. Via Svenska föreningen för 
byggemenskaper, vilken har som ambition att fungera som ett forum för kunskap och 
matchmaking, kan personer med liknande visioner komma i kontakt med varandra (Svenska 
föreningen för byggemenskaper). 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal sätt för kommuner att underlätta för förekomsten 
av byggemenskaper. De kan exempelvis detaljplanelägga mindre tomter och sätta upp 
kriterier som premierar dessa framför stora byggföretag. Men till syvende och sist krävs ett 
mer utspritt intresse bland allmänheten för att dessa ska komma till stånd.  
 
4.4 Byggemenskaper i Vauban  
I detta avsnitt exemplifieras hur förutsättningar kan ges för byggemenskaper genom att 
kortfattat beskriva stadsdelen Vauban i Freiburg, Tyskland. Det finns en stark tradition av 
konceptet på sina håll i Tyskland. Konceptet har på senare tid spridit sig i Europa och är även 
på gång i Sverige, med ett fåtal exempel på utförda och kommande projekt.  

Flertalet studier har gjorts på Vauban (Kasioumi, 2011; Ornezeder & Rohracher, 2003, 
Scheurer & Newman, 2009), ett nybyggt område i Freiburg där byggemenskaper står för en 
del av stadsdelsutvecklingen. Under slutet av 90-talet påbörjades projektet med att 
åstadkomma en miljövänlig stadsdel, med fokus på energieffektiva byggnader och minimalt 
med bilanvändning (Kasioumi, 2011). Byggemenskaperna har bidragit till en mångfald av 
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arkitekturlösningar och en variation av byggnadstyper i kombination med nya innovationer 
för att uppnå ekologiska och sociala mål (Scheurer & Newman, 2009). Dessutom menar de att 
samarbetet och de gemensamma aktiviteterna mellan framtida grannar har resulterat i ett 
robust och konflikttåligt samhällsklimat. Som ett framgångsrikt koncept för att underlätta för 
byggemenskaper lyfts Forum Vauban fram, en oberoende och icke-statlig organisation som 
fungerar som en medlare mellan planerare och framtida boende. Den är skapad av en grupp 
invånare och fungerar som ett stöd då den hjälper till med teknisk, finansiell och juridisk 
konsultation (Kasioumi, 2011). Byggemenskaperna är dessutom integrerade i ett nätverk, och 
representanter från dessa kan ventilera problem och ge tips på ett månatligt möte (Ornezeder 
& Rohracher, 2003). Beslutsfattandeprocesserna i Vauban präglas av samarbete och 
kontinuerlig diskussion mellan bland andra kommunfullmäktige och Forum Vauban. Tack 
vare Forum Vauban möjliggjordes vad Scheurer & Newman (2009) kallar Public-Community-
Partnership, ett samarbete mellan offentlig förvaltning och invånarna som resulterade i 
uppnådda hållbarhetsmål tack vare tekniska och sociala innovationer. 
 
4.5 Byggemenskaper i Uppsala? 
Några av målsättningarna i Uppsalas översiktsplan (Uppsala stad, 2010) är social och fysisk 
mångfald. En dynamisk stad med sociala nätverk och variationsrika miljöer eftersträvas för att 
uppnå innerstadskaraktär (Uppsala stad, 2010, s. 25). Byggnationen ska vara av hög 
arkitektonisk kvalitet och stadsmiljön omväxlande. Dessutom vill man att staden ska förtätas 
utan att det sker på bekostnad av den befintliga miljön (Uppsala stad, 2010). Det finns således 
högt ställda mål på bostadsbyggandet i Uppsala, såväl vad gäller antal byggda lägenheter per 
år som hur dessa bostäder ska utformas på ett variationsrikt och platsbesparande sätt. Det här 
avsnittet bygger på en intervju med kommuntjänstemannen Germund Landqvist, i vilken vi 
bland annat diskuterade förutsättningarna och möjligheten för byggemenskaper i Uppsala.  

Landqvist menar att det sätt som Uppsala kommun markanvisar på inte är idealiskt för 
byggemenskaper eftersom de använder sig av markanvisningstävlingar och bjuder ut all mark 
i konkurrens. Då krävs ganska stora resurser och man måste ha en del muskler (Landqvist, 
2013-12-03), annars är det svårt att vara med och tävla. De som vill delta i tävlingen måste 
nämligen skicka in färdiga handlingar, som kostar mycket att ta fram, på relativt kort tid. 
Samtidigt påpekar han att Uppsala kommun vill ha in många små byggherrar för att få mer 
variation i byggandet. Eventuellt kan det bli aktuellt att försöka nå privatpersoner eller 
byggemenskaper genom att sälja små byggrätter som stora byggföretag i regel inte är 
intresserade av. Det skulle gå hand i hand med målet att öka byggtakten; att kunna genomföra 
ett projekt som annars inte skulle blivit av är ett starkt argument att arbeta på det sättet. Han 
tror att om en byggemenskap har för avsikt att bygga färre än 30 lägenheter ökar chanserna 
för denna att komma över en bit mark, eftersom konkurrensen om den marken är mindre. 
Däremot kan de inte subventionera vissa byggherrar enligt lag utan måste sälja marken till 
minst marknadspris. Därför kan byggemenskaper lätt konkurreras ut, om andra aktörer som 
uppfyller kriterierna bjuder högre (Intervju, Landqvist).  
 Landqvist konstaterar vidare att det tidigare systemet med direktanvisning, det vill säga 
att den som vill bygga hör av sig direkt till kommunen, förmodligen skulle fungera bättre för 
byggemenskaper eftersom en förhandling om marken då sker direkt vid visat intresse, utan 
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konkurrens. De markanvisningstävlingar som kommunen använder sig av idag går istället ut 
på att den aktör som har bäst lösningar på gestaltning, miljökrav och andra utmaningar vinner 
marken efter att alla förslag utvärderats och graderats. Han föredrar det nya systemet framför 
det äldre då han anser att direktanvisningar tenderar att bli slutna och kan i värsta fall bli 
korrupta, eftersom de byggherrar som är vana att jobba med kommunen kan dra fördel av 
detta.  Då föredrar han att byggherrarna får tävla om marken i konkurrens, dels för att 
processen är öppnare och dels för att de resulterande projekten på så sätt blir bättre och 
snyggare.  
Landqvist lyfter fram markanvisningstävlingar som en tävling i kreativitet som gynnar mindre 
byggföretag och missgynnar de stora kommersiella byggföretagen. Han har märkt att dessa 
klarar sig sämre eftersom de bygger industriellt och därmed har svårt att skräddarsy ett 
projekt.  Än så länge är det ingen av de stora byggkoncernerna som vunnit en sådan tävling, 
och enligt honom har det varit ett tiotal markanvisningstävlingar de senaste två åren. Så även 
om tävlingsförfarandet inte utgör den bästa förutsättningen för byggemenskaper resulterar det 
ändå i ett mer varierat bostadsbyggande av mindre aktörer, och Uppsala kommun är nöjd med 
det sättet att jobba (Intervju, Landqvist).  

Landqvist ser potential i byggemenskaper som ett sätt att komma ifrån det storskaliga 
bostadsbyggandet. Kommunen vill bygga staden inåt, och dammsuger (Intervju, Landqvist) 
marken för att hitta mindre markbitar i kommunal ägo som går att bygga på. Förr var det inte 
värt att bygga på sådana snuttar, men nu när målsättningen är att förtäta kan det bli aktuellt. 
Eftersom det skulle krävas att man bygger mer småskaligt finns det en chans för 
byggemenskaper och andra mindre byggherrar att nischa in sig. Den nischen behövs och 
skulle uppfylla ett behov menar han.       

Ett möjligt alternativ, för att underlätta för byggemenskaper att vinna en tomt i en 
markanvisningstävling, skulle enligt Landqvist kunna vara att ha en annan form av tävling 
som riktade sig specifikt till privatpersoner och byggemenskaper. Om de inte riktar sig mot 
byggföretag tänker han att de kan nå en annan marknad. Kommunen skulle i så fall behöva 
ändra lite i rutinerna, till exempel genom att annonsera efter intressenter till tomten som sedan 
skulle kunna intervjuas för att ge kommunen en uppfattning om det planerade genomförandet. 
Först därpå skulle avtal kunna skrivas.  Men han konstaterar även att det alltid finns en risk att 
projektet stagnerar och kanske faller av någon anledning. Det är en risk för alla byggherrar, 
men för en byggemenskap där privatpersoner har investerat pengar och tid i projektet skulle 
det kunna vara förödande (Intervju, Landqvist).  
 
 
5. ANALYS 
 
I det förra kapitlet konstaterades med hjälp av intervjuer genomförda med förespråkare av 
byggemenskaper samt med kommuntjänstemän, att detta sätt att bygga på kan vara ett led i ett 
paradigmskifte inom bostadsbyggandet. Som ett alternativ till det storskaliga och 
standardiserade byggandet som utförs av stora byggkoncerner kan byggemenskaper bredda 
bostadsmarknaden och erbjuda mer varierande och personligt utformade flerbostadshus. Dock 
står att önska att kommunen ger rätt förutsättningar som underlättar för privatpersoner att 
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bygga själva, enligt förespråkarna. Dessutom krävs det att fler lyckade projekt genomförs för 
att intresset bland allmänheten ska öka. I följande kapitel vävs mina empiriska resultat 
samman med valda teorier och kommer att analyseras utifrån dessa. Som jag påpekade 
inledningsvis är mina informanter positivt inställda till byggemenskaper, varav några är aktiva 
förespråkare. Det är värt att ha i åtanke när analysen genomförs.   
Den definition av ett socialt hållbart bostadsbyggande som jag kommer att använda mig av i 
analysen är ett bostadsbyggande som förenar de boende genom ett kollektivt samarbete som 
främjar det sociala kapitalet och resulterar i bestående sociala relationer, vilka i sin tur ökar 
samhällsansvaret. Ur en samhällssynpunkt är detta naturligtvis eftersträvansvärt eftersom det 
minskar risken för isolering och vandalisering samtidigt som det sociala kittet i samhället 
förstärks. För de berörda individerna skulle det innebära mer social interaktion och 
gemenskap. McKenzie (2004) poängterar att social hållbarhet inte bara är ett tillstånd utan 
även den process som leder dit. Applicerat på byggemenskaper innebär detta att såväl 
planerings- och byggstadiet som den resulterande bostaden ska vara socialt hållbar. Eftersom 
byggemenskaper karakteriseras av självbestämmande, samarbete och gemensamma visioner 
har de potential att bidra till denna process och således vara socialt hållbara.   

Att kritiken och missnöjet kring hur storskaliga projekt byggs idag är utbredd vittnar 
informanterna om. Det som framhålls är främst den likriktade arkitekturen, som upplevs 
tråkig. I Uppsalas översiktsplan framgår en önskan om att stadsmiljön ska vara varierande och 
arkitekturen av hög kvalitet (Uppsala stad, 2010). Det skulle kunna tyda på att detta är en 
allmänt spridd åsikt som man velat ta fasta på. Schartner, Tväråna och Landqvist uttrycker att 
de enformiga bostadsprojekten beror på de stora byggföretagens standardiserade och 
industriella sätt att bygga på. Samma slutsats har Adams et al (2013) och Hooper & Nicol 
(1999) kommit till, då de hävdar att spekulativa bostadsbyggare har ett produktivitets- och 
vinstintresse som driver deras projekt. Liknande resonemang kan även kopplas till Beck 
(2000) som menar att viljan att öka produktiviteten innebär risker. De risker han åsyftar är 
visserligen av ekologisk och global karaktär, men tankegången är applicerbar även på 
arkitekturen och den interiöra utformningen av bostadshus eftersom produktivitetnyttan gör 
att mindre omsorg läggs på ett unikt utförande, om det främsta syftet är att standardisera 
byggandet. En snarlik tankegång förs av Tväråna i sitt resonemang kring inomhusisolering 
och att bygga energieffektivt. Han menar att byggföretagen bara bygger så energieffektivt 
som de måste, inte som de skulle kunna göra, eftersom de sedermera inte behöver betala för 
driftkostnaderna och underhållet av byggnaden.  

Turners (1976) något magstarka ord om hur ohållbara och dysfunktionella dessa 
storskaliga byggnader är kan upplevas överdrivna, men faktum är att några av mina 
informanters utsagor antyder att dessa byggnationer kan vara både onödigt dyra och 
miljömässigt ohållbara. Schartner och Svensson (2012) påpekar att kostnaden för en 
byggemenskap att bygga bostaden kan minskas eftersom man är sin egen byggherre, vilket 
innebär att antalet mellanhänder reduceras och att kostnaden för vinst och risk uteblir. Det 
bekräftas även av Kasioumi (2011) vars undersökning av byggemenskaperna i Vauban har 
visat att upp till 25 % av kostnaden kan sparas på det viset. Schartner påpekar visserligen att 
de pengar som sparas in i många fall investeras i andra delar av projektet, vilket gör den 
ekonomiska vinningen därför ofta uteblir. Andra värden uppnås istället, och många satsar på 
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att göra bostaden mer miljövänlig. Tvärånas påstående att en tät stad är mer ekologiskt 
hållbar, eftersom bilåkandet på så sätt kan minskas, går i linje med Uppsalas översiktsplan 
(Uppsala stad, 2010). I den framgår att staden ska växa inåt, det vill säga förtätas, för att 
sammanlänka och öka tillgängligheten mellan stadsdelarna. Byggemenskaper kan vara ett sätt 
att förtäta på ett nytt vis. Landqvist ser det som en möjlighet att bygga på små outnyttjade 
markbitar som det annars inte finns intresse av att bygga på, och därmed fylla ut luckorna i 
staden. Tväråna är dessutom av åsikten att villor är en ohållbar bostadsform, varpå han önskar 
att de värden som kan uppnås av villaägare också borde gå att applicera på 
lägenhetsinnehavare. Han vill alltså att den möjlighet att påverka bostaden från grunden som 
en villaägare besitter även borde finnas för de som hellre vill bo i ett flerfamiljshus. Turner 
(1976) menar på att det storskaliga och opersonliga byggandet resulterar i brist på platskänsla 
och engagemang vilket kan leda till vandalisering och andra sociala bakslag. Det är dock 
ingen av mina informanter som uttrycker att det rådande bostadsbyggandet skulle vara socialt 
ohållbart; istället framhäver de hur byggemenskaper skulle kunna bidra till ökad social 
hållbarhet.  

Ett återkommande svar bland mina informanter när de talar om förväntade effekter som 
byggemenskaper kan föra med sig är sociala fördelar såsom vänskapsrelationer och mer 
frekvent interaktion, eftersom man knyts till sina framtida grannar och arbetar tillsammans 
redan innan man flyttar in. Genom samarbete och kompromissande lär man känna varandra på 
ett personligt plan. Precis som Kasioumis (2011) forskningsresultat tyder på, har 
byggemenskaperna i Vauban lett till positiva resultat tack vare att de framtida invånarna har 
engagerats i utvecklingen av den nya stadsdelen. Det kollektiva samarbetet förenar således de 
boende, i enlighet med min definition av socialt hållbart bostadsbyggande, och skapar socialt 
sammanhang vilket enligt Forrest och Kearns (2001) innebär ett stort socialt kapital, hög 
tolerans och stark platskänsla. Det ter sig troligt att just involverandet av invånarna skulle 
kunna leda till detta, tillsammans med den gemenskap det innebär att planera och låta bygga 
ett projekt tillsammans.  

Yiftachel och Hedgcock (1993) antyder att sociala relationer, solidaritet och platskänsla 
är indikationer på en socialt hållbar stad; egenskaper som byggemenskaper alltså kan 
förväntas medföra. Deras tre nyckeldimensioner av urban social hållbarhet - ett rättvist 
samhälle, en ökad samhällskänsla (sense of community) samt urbanitet - skulle till viss del 
kunna uppnås med hjälp av byggemenskaper. Gällande rättviseaspekten kan det faktum att 
man får ett större inflytande över sitt boende upplevas mer rättvist, åtminstone på mikronivå 
för de berörda individerna. I vanliga fall är det en byggherre som utan större intresse för vem 
det är som ska bo där fattar de flesta beslut rörande utformning och materialval. Däremot har 
inte alla personer samma ekonomiska och tidsmässiga möjlighet att delta i en byggemenskap, 
vilket snarare skulle kunna uppfattas orättvist. Kasioumi (2011) menar dock att möjligheten 
att spara upp till 25 % av kostnaden på att själv agera byggherre har möjliggjort för somliga, 
som annars inte skulle ha haft råd att äga sin bostad i Vauban, att ändå göra det. I fråga om en 
ökad samhällskänsla, det vill säga Yiftachel och Hedgcocks andra dimension, finns det 
förväntningar på detta i kombination med ett ökat ansvarstagande för området, eftersom man 
själv har deltagit i projektet. Enligt McKenzie (2004) är dessa faktorer viktiga förutsättningar 
för social hållbarhet, vilket också stämmer överens med min definition av socialt hållbart 
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bostadsbyggande. Kasioumis (2011) forskningsresultat har visat på ett resulterande robust och 
konflikttåligt samhällsklimat i Vauban, tack vare den gemenskap och det utbredda deltagande 
och samarbete som utvecklingen av stadsdelen har präglats av. Vad gäller den tredje 
dimensionen, urbanitet, menar Yiftachel och Hedcock att en socialt hållbar stad kännetecknas 
av mångfald, livlighet och stadsmässighet. Genom att förtäta, funktionsblanda och skapa 
mångfald har Uppsala stad en vision om att generera innerstadskaraktär och tolerans. Det ger 
i sin tur en mer levande och sammanhållen stad. Byggemenskaper har potential att förtäta 
staden och skapa mångfald, och genom att inkorporera verksamheter i bottenvåningarna på 
husen kan funktionsblandning uppnås. 
Ytterligare en förväntning som återfinns i informanternas svar är att byggemenskaper antas 
innebära en betydligt större möjlighet att påverka hur bostaden utformas. Dels kan det 
resultera i en spännande arkitektur, dels i att lägenheten interiört anpassas till den eller de som 
sedermera ska flytta in. De lägenheter som byggs på ett kommersiellt sätt idag har ofta samma 
invändiga upplägg och ger inte någon större möjlighet för de boende att ändra på detta. 
Byggemenskaper skulle alltså kunna vara ett sätt att åstadkomma individuellt anpassade 
lägenheter även inom samma flerfamiljshus. Dessutom tror Landqvist att byggemenskaper 
skulle kunna vara ett sätt att driva upp byggtakten något, genom att bygga på små tomter som 
byggföretag inte är intresserade av. Det skulle i så fall vara i enlighet med översiktsplanens 
mål om att bygga fler bostäder (Uppsala stad, 2010). 
    Gällande självbestämmande i bostadsbyggande, något som Turner (1976) lägger stor vikt 
vid, ses byggemenskaper av informanterna som ett sätt att gemensamt fatta beslut om viktiga 
aspekter av bostadens utförande. Som Svensson (2012) poängterar är man då sin egen 
byggherre, med frihet att inom gruppen komma överens om både husets utformning och 
inriktningen på boendet. Dock behövs i de flesta fall professionell hjälp för att leda projektet, 
eftersom det annars lätt kan uppstå problem om det är svårt att komma överens i gruppen. För 
att möjliggöra detta menar Schartner att arkitektrollen i Sverige måste ändras för att även 
inkludera en projektledarroll. Det finns därmed en möjlighet att en ny nisch inom byggsektorn 
kan komma att utvecklas, och att stöd och hjälp med projekt- och processledning på så vis kan 
ges till privatpersoner som vill bygga ett flerbostadshus på eget initiativ. Schartner konstaterar 
vidare att det finns ett flertal olika inriktningar som en byggemenskap kan ha, exempelvis 
ekologisk inriktning, seniorboende, kollektivboende eller ett boende som underlättar 
utövandet av en speciell hobby. Det gemensamma intresset som de boende har borde kunna 
leda till en ökad sammanhållning och gemensamhetskänsla. Tunemar och Landqvist 
framhåller att möjligheten att ha inflytande över utförandet och designen även kan ge andra 
sociala fördelar, såsom goda relationer till grannarna, och därmed resultera i ett ökat 
ansvarstagande för bostadsområdet. Det kan även kopplas till vad Turner (1976) refererar till 
som användarvärde, det vill säga ett icke-ekonomisk värde som skänker de boende hemkänsla 
och en vilja att värna om hemmet. Dessutom påpekar Tunemar att man knyts till sina grannar 
tidigt i och med det samarbete och hänsynstagande som beslutsfattandet inom en 
byggemenskap innebär, vilket Putnam (1995) anser leder till ett ökat socialt kapital. Det 
sociala kapitalet underlättar för att lösa de problem som kan uppstå när man försöker komma 
överens i gruppen. 
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Samtliga informanter är överens om att byggemenskaper skulle kunna bidra till en ökad 
fysisk mångfald och mer variation i stadsbilden. Ord som smycke och kreativitet dyker upp i 
intervjuerna och tyder på förhoppningar om annorlunda och unika byggnationer. Tväråna, 
som har sett exempel på byggemenskapsprojekt i Berlin, anser att bostäderna uttrycker 
personlighet och han ser därför dem som ett sätt att få uttrycka sig själv genom sitt boende. 
Emily Talen (2006) menar att arkitektonisk mångfald även främjar social mångfald; men att 
byggemenskaper per automatik skulle leda till social mångfald är däremot mer tveksamt. 
Ingen av informanterna hävdar att så skulle vara fallet, även om detta sätt att bygga 
tillsammans förmodas kunna leda till många andra sociala fördelar. För att kunna delta i en 
byggemenskap krävs att man har tillräckligt med tid, finansiella resurser och engagemang, 
vilket skulle kunna leda till segregering då enbart en viss slags människor skulle ha 
möjligheten att delta. Schartner påpekar dock att det inte skulle vara ett problem om konceptet 
blir mer frekvent förekommande. Om det uppstår en konkurrenssituation om en tomt kan 
högre krav ställas på bra lösningar. Exempelvis kan kriterier som att byggnaden ska inhysa en 
viss andel hyreslägenheter ställas, vilket skulle kunna resultera i en ökad social mångfald och 
minskad segregation eftersom det då blir en större blandning av människor med olika 
ekonomiska förutsättningar.   

Generellt finns det en föreställning bland mina informanter att ju fler lyckade 
byggemenskapsprojekt som genomförs, desto vanligare blir det; ju vanligare det blir, desto 
enklare blir det; och ju enklare det blir, desto fler har möjlighet att delta i en byggemenskap. 
Om det bli vanligare och rätt förutsättningar ges krävs alltså inte lika mycket av de som deltar, 
vilket innebär att det inte behöver bli ett elitprojekt. För att en sådan positiv kedjeeffekt ska 
uppstå krävs det dock att man får mycket stöd och hjälp inledningsvis. I Vauban finns Forum 
Vauban som stöd för de byggemenskaper som är aktiva där. Tack vare det kan hjälp erbjudas 
för olika problem, inte bara genom forumet utan även av varandra genom den samverkan som 
nätverkandet medför (Ornezeder & Rohracher, 2003).   

Ur ett samhällsplaneringsperspektiv finns det ett flertal förutsättningar som en kommun 
kan ge för byggemenskaper. Exempelvis menar Schartner att kommunen bör dela in marken i 
mindre tomter och göra färdiga detaljplaner för dessa, vilket skulle förkorta planeringstiden. 
Dessutom anser han att det borde finnas villkor och kvalitetskriterier som gör att kreativa 
lösningar premieras. En parallell kan här dras till Adams et al (2013) förslag om en smart 
tomtindelning. Eftersom det skulle leda till en mångfald av byggherrar och arkitekter, blir 
resultatet därför en mer varierad bebyggelse. På ett liknande sätt har man arbetat i 
Vallastaden. Där delas marken in i mindre tomter som är öronmärkta för olika slags 
byggherrar. Dessutom finns det restriktioner för hur många tomter en och samma byggherre 
kan tilldelas (Linköpings kommun, 2012). Williams (2005) menar att sättet på vilket 
bostadsområdet formges kan uppmuntra social interaktion och följaktligen förstärka det 
sociala kapitalet och nätverkandet. Genom att bygga in gemensamma kontaktytor kan detta 
uppnås. Det kan även invändas att förtätning i sig, vilket byggemenskaper kan bidra till, 
underlättar social interaktion eftersom fler går och cyklar istället för att åka motordrivna 
fordon. 

Kasioumi (2011), Gilchrist (1998) och Baxamusa (2008) kommer i sina studier fram till 
att lyckade planeringsresultat uppnås genom kommunikation, samarbete, informationsutbyte 
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samt en proaktiv planeringsroll. Om medborgarna deltar i samhällsutvecklingen leder det till 
ett mer rättvist och demokratiskt resultat. Det blir tydligt i exemplet Vauban, som enligt 
Kasioumi (2011) inkluderade de framtida invånarna tidigt i stadsdelsutvecklingen. Där 
fungerar Forum Vauban som en medlare mellan kommunen och byggemenskaperna för att 
underlätta kommunikationen och samarbetet mellan dessa parter. De arbetar även aktivt med 
informationskampanjer (Kasioumi, 2011). I Linköping arbetar man också mycket med 
information berättar Tunemar, i synnerhet information om byggemenskaper. Kasioumi (2011) 
menar att om planerare är mer fantasifulla och öppna för samarbeten så underlättar det för 
deltagande och medborgarinitiativ. 

Adams et al (2013) hävdar att man kan ändra maktförhållandet mellan bostadsbyggare 
genom att ha en tomtindelning som försvårar för storskaliga projekt. Eftersom de stora 
byggföretagen använder sig av ett standardiserat byggande för att öka produktiviteten, finns 
inte utrymme för den flexibilitet som mindre tomtindelningar och kriterier om en varierande 
gestaltning ställer krav på. Det finns vissa tendenser till detta i Uppsala i och med deras 
markanvisningstävlingar. Landqvist konstaterar att dessa tävlingar gör att de större 
byggföretagen konkurreras ut vilket resulterar i en mer varierad stadsbild. Däremot är 
tävlingsförfarandet negativt för byggemenskaper då det krävs stora ekonomiska resurser för 
att snabbt ta fram de förslag som man sedan tävlar med.  
 
5.1 Slutsatser 
Utifrån mina informanters påståenden och mitt teoretiska ramverk ska jag i det här avsnittet ta 
avstamp i mina frågeställningar och kortfattat dra några slutsatser som svar på dessa.  

För att återkoppla till den första frågeställningen, det vill säga vilka bakomliggande 
orsaker som kan förklara intresset för byggemenskaper, kan konstateras att missnöjet med hur 
bostäder byggs idag i kombination med en önskan att få uttrycka sig själv genom boendet kan 
vara avgörande faktorer. Det finns en utbredd kritik mot det rådande sättet att bygga bostäder, 
både bland mina informanter och i vetenskaplig litteratur, som ligger till grund för en önskan 
om mer variation både exteriört och interiört i de nya bostadshusen. Därtill finns en kritik mot 
bristen på självbestämmande i det rådande sättet att bygga bostäder på. De flesta beslut 
rörande lägenhetens utformning och materialval fattas av byggföretag som drivs av 
vinstintresse, och inte av de som sedermera ska bo där. 

Den andra frågeställningen handlade om vilka anledningar som finns att uppmuntra 
byggemenskaper, och hur man kan skapa förutsättningar för att underlätta för dessa. Mina 
informanter betonar att byggemenskaper skulle kunna bidra både till en varierad stadsbild och 
till sociala fördelar såsom starka grannrelationer och ökad platskänsla. Med andra ord 
förväntas de kunna bidra till en positiv utveckling av såväl stadens utformning, samhället som 
helhet och deltagarna i gemenskapen. De förutsättningar som framhålls och som kommuner 
kan bidra med är att markanvisa mindre tomter där detaljplanen redan är färdig. Utöver detta 
kan de ha villkor och kriterier för tomten som gynnar småskaliga och flexibla lösningar, vilka 
byggemenskaper och andra mindre aktörer kan åstadkomma enklare än stora byggkoncerner. 
Om de dessutom blir mer vanligt förekommande tros de kunna locka fler att våga försöka. 
Men det krävs också att man håller sig framme, kontaktar kommunen och aktivt visar intresse, 
speciellt nu när det fortfarande är ovanligt. 
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Som svar på den tredje frågeställningen, nämligen huruvida byggemenskaper kan 
förväntas bidra till ett socialt hållbart bostadsbyggande, återgår jag till min egen definition: ett 
bostadsbyggande som förenar de boende genom ett kollektivt samarbete som främjar det 
sociala kapitalet och resulterar i bestående sociala relationer, vilka i sin tur ökar 
samhällsansvaret. Utifrån den definitionen kan fastställas att byggemenskaper, i de fall de 
faller väl ut, förväntas vara ett socialt hållbart alternativ till det konventionella 
bostadsbyggandet. De utgörs av en kollektiv kraftansträngning där deltagarna arbetar mot ett 
gemensamt mål. Projektet präglas av samarbete och kompromissande, vilket leder till en ökad 
förmåga att kommunicera och lösa problem inom gruppen. Det gemensamma arbetet 
förmodas bygga upp stabila grannrelationer och en hög grad av interaktion vilket i sin tur ökar 
platskänslan och samhällsansvaret. Det är förvisso inte nödvändigtvis på det här sättet, utan 
det kan likväl uppstå problem under processens gång som gör att de sociala fördelarna går 
förlorade. Därför är det viktigt att gruppen från början har liknande visioner och tidigt 
kommer överens om hur eventuella problem ska lösas, gärna med professionell hjälp.  

I analysen har många förväntade resultat av byggemenskaper lyfts fram, grundat dels på 
informanternas utsagor och dels på teorier och forskning. Dock bör man ha i åtanke att det 
inte finns någon garanti för att projektet eller samarbetet kommer att fungera. Det finns 
mycket som kan hända på vägen. Givetvis finns det alltid en risk att gruppen inte fungerar och 
att grannarna istället blir ovänner. I så fall skulle alla de potentiella sociala fördelarna kunna 
gå om intet. Det kan också hända att projektet avbryts innan det är slutfört av olika 
anledningar. Eftersom det rör sig om privatpersoner som investerar tid och pengar i 
byggemenskapen är det av vikt att noga överväga fördelar och nackdelar, och gärna ta 
professionell hjälp för att lyckas med projektet. Därmed kan större missöden lättare undvikas.   

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att ge förslag på vidare forskning. Då utbudet av 
internationell forskning om effekterna av byggemenskaper är knapphändigt finns det en lucka 
att fylla här. Därför skulle fler fallstudier och utvärderande forskning vara av vikt för att få en 
större förståelse kring effekterna av byggemenskaper.  
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BILAGA 1. Intervjuguide 
 
Personligt: 

- Yrkesbakgrund? 
- Varför ditt engagemang i byggemenskaper? Sedan när?  
- Har du några egna erfarenheter? 

 
Varför byggemenskaper: 

- Vilka fördelar / nackdelar finns med byggemenskaper? 
- Vilka gynnas? Kan det finnas några förlorare? 
- Kan du märka att intresset för byggemenskaper har ökat? Varför? 
- Kan vem som helst ingå i en byggemenskap? 

 
Hur? 

- Vilka förutsättningar krävs? Hur kan dessa skapas? 
- Vad kan olika aktörer göra? 
- Vad kan kommuner göra? 
- Tror du att det finns någon framtid för byggemenskaper i Sverige / i Uppsala? 
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