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ABSTRACT 

Käppe, J. 2015. Byggemenskaper för att öka medborgardeltagandet – En studie om reellt deltagande i 

stadsbyggnadsprocessen ur ett tjänstemannaperspektiv. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet. Masteruppsats i kulturgeografi 15hp, VT15 

 

Byggemenskaper är en sammanslutning bestående av individer som vill agera som sin egen byggherre och sköta 

byggprocessen, från idé till inflyttning, själva. Det är en populär boendeform i flera tyska städer, framförallt 

Tübingen och Freiburg, som på senare tid uppmärksammats i en svensk kontext. Denna uppsats försöker bidra till 

en fördjupad förståelse för hur byggemenskaper, uttryckt som ett stadsbyggnadsinstrument, påverkar 

medborgardeltagandet i stadsbyggnadsprocessen. Detta görs från ett tjänstemannaperspektiv och genom intervjuer 

med tjänstemän från fyra olika kommuner: Uppsala kommun, Knivsta kommun, Järfälla kommun och Linköping 

kommun. Med hjälp av Arnsteins (1969) deltagandestege visar resultatet av undersökningen att 

medborgardeltagandet genom byggemenskaper i stadsbyggnadsprocessen kan öka, även om finns tendenser till att 

det ökar olika mycket för olika grupper av medborgare i samhället. 
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1. INTRODUKTION  

 

Med byggemenskaper leder människorna stadens utveckling istället för att vara dess offer. Cord 

Soehlke, Borgmästare Tübingen, Tyskland 

 

Varför kan inte du och jag bestämma själva hur och med vilka vi ska bo? Styra och utforma 

vårt gemensamma bostadshus utifrån våra egna preferenser och idéer? Varför tar vårt inflytande 

över planeringsprocesserna – själva utvecklingen av staden – slut efter vår medverkan på 

samråd och deltagande i medborgardialoger? Varför är vi inte med och planerar staden genom 

hela processen då det är vi medborgarna som kommer leva med slutprodukten? Kan 

byggemenskaper vara en möjlig lösning på dessa frågor?  

   En byggemenskap består av en samling individer som tillsammans beslutar sig för att själva, 

ofta med professionell hjälp, driva byggprocessen. Mellanhänderna utelämnas och en 

byggemenskap är därmed sin egen byggherre. Genom att vara sin egen byggherre är 

möjligheterna att förverkliga sitt alldeles unika boende goda då de involverade individerna får 

stort inflytande över byggprocessen (Svensson, 2012). Berg (2012) menar att byggemenskaper 

påverkar stadsutvecklingen positivt då boendeformen bidrar till en mångfald i den byggda 

miljön, ger drivkraft åt nya innovationer, fokus på hållbarhet i ett längre perspektiv och ökad 

medborgardelaktighet i stadsbyggandet. I Tyskland har det även visat sig att byggemenskaper 

skapat nya möjligheter för fler individer att ta sig in på bostadsmarknaden som följd av att 

mellanhanden utelämnas vilket gjort att byggkostnaderna minskat med 15 procent (Malm, 

2011)     

   Intresset för att implementera byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument har i Sverige 

varit lägre än andra länder som Tyskland och Danmark men har på senare år ökat (Kärnkull, 

2011). Förklaringen till fenomenets tilltagande popularitet går säkerligen inte att finna i en 

enskild fråga utan berör med stor sannolikhet fler frågor i bostadsplaneringen. Boverkets 

Bostadsmarknadsenkät 2015 och tillika prognos över läget på bostadsmarknaden i Sverige visar 

att 183 av landets 290 kommuner gjort bedömningen att de har ett underskott på bostäder. Ännu 

fler uppger att det råder ett underskott på bostäder för unga och nyanlända, 219 respektive 244 

kommuner. Det saknas även särskilda boendeformer för äldre enligt 122 kommuner (Boverket, 

2015). Dan Hallemar (2014), redaktör för tidskriften Arkitektur, argumenterar för att det finns 

glapp på bostadsmarknaden mellan det som byggs och det som eftersöks av konsumenterna: 

 

Dagens bostadssituation är en berättelse om glapp. Glapp mellan det som byggs och det som behövs. Glapp 

mellan var det byggs och var det behövs byggas, glapp mellan vad de allra flesta har råd att lägga på en 

bostad och vad den kostar. 

 

Liknande tankar delar arkitekten Ola Broms Wessel (2012) då han lyfter byggemenskaper som 

ett ”nytänkande på bostadsmarknaden” och något som kan minska detta glapp: 
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Det finns en stor efterfrågan på boende i våra storstäder och det byggs inte tillräckligt. Många grupper har 

svårt att finna bostad med långa hyresköer och ett ensidigt utbud i det nya bestånd som trots allt tillkommer. 

De stora aktörer som dominerar marknaden har höga avkastningskrav och svårt att producera billiga 

bostäder. 

  

Svensson (2012) menar också att det finns en oro kopplat till att bostadsbyggandet i Sverige 

tenderar att bli allt mer likriktat. Vi har en situation där endast ett fåtal stora bostadsutvecklare 

dominerar bostadsmarknaden och bostadsbyggandet (Grange, 2010). Kan medborgarna själva 

genom deras engagemang i byggemenskaper vara en del av lösningen när det kommer till 

stadsbyggandet? En förutsättning för att byggemenskaperna ska kunna etablera sig som en aktör 

på marknaden är kopplad till graden av inflytande de tillåts ha i stadsbyggnadsprocessen och 

hur kommunerna väljer att förhålla sig till detta nya stadsbyggnadsinstrument. 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån medborgarens perspektiv har stadsbyggandet och möjligheterna att delta i det på olika 

vis succesivt öppnats upp. Caldenby, Johansson och Linton (2012) beskriver 1980- och 1990-

talet som två decennium där förhandlingsplanering tillämpades, initiativ från privata aktörer 

snappades upp av kommunerna och genom gemensamma åtaganden utvecklades staden. För 

medborgaren innebar denna typ av planering en slutenhet och elitperspektiv avseende 

planeringsprocesserna vars enda möjlighet att påverka gick genom den representativa 

demokratin (Granberg och Sydow, 1998). På senare tid har medborgarens roll och deltagande i 

samhällsplaneringen fått en ökad betydelse då medborgare skänker legitimitet åt beslut och dess 

medverkan ökar chanserna för socialt tillfredsställande resultat i planeringen (Khakee, 2006). 

Även förändringarna i Plan- och bygglagen som har kommit kräva samråd i både 

översiktsplanering (SFS 1987:10) och detaljplanering (SFS 2010:900) indikerar på en ökad 

betydelse av att engagera medborgarna i planeringsprocessen. 

    Hur kan då byggemenskaper påverka medborgardeltagande i stadsbyggnadsprocessen? 

Medborgardeltagande i stadsbyggnadsprocessen är förenat med svårigheter avseende att skapa 

ett intresse då det inte går att utröna vem som i första hand ska bo på platsen. Byggemenskaper 

skapar däremot ett annat intresse, enligt Magnusson (2015). Samtidigt som det möjliggör för 

medborgare att involveras och ges utrymme i stadsbyggandet – utrymme att påverka det 

tillsammans med andra medborgare och själva bestämma över ens boende. Tavilzadeh (2013) 

har studerat medborgarinflytande och medborgardialoger ur ett kritiskt perspektiv. Han menar 

att det kanske inte leder till en fördjupad demokrati utan att det snarare kan utvecklas till ett 

maktinstrument som möjliggör för de styrande i högt uppsatta samhällspositioner att gynna dem 

själva. En ökad grad av byråkratisering, som detta kan innebära, kan även leda till att särskilda 

intressen slår igenom i deltagandeprocesserna, menar Rydin och Pennington (2000). 

   Dahlstedt (2006) beskriver att det en förskjutning bort från den ”svenska modellen”, med 

tillhörande attribut såsom centralism och samförstånd, mot en mer liberal styrningsrationalitet 

där var och en blir ”sin egen lyckas smed” – en förskjutning mot en stärkt individuell autonomi. 
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Politik som förespråkar omfördelning av samhällets gemensamma resurser ses inte som 

önskvärt längre utan medborgaren – istället för kollektivet – är numera det centrala i politiken. 

I ett samhälle där var och en är ”sin egen lyckas smed” finns det även medborgare som inte har 

samma intresse, möjligheter eller resurser att engagera sig och aktivt medverka i samhällets 

utveckling. Detsamma skulle kunna sägas om byggemenskaper avseende 

medborgardeltagande, alla medborgare kommer inte vilja vara sin egen byggherre. Det är 

därför av intresse att studera just kopplingen mellan byggemenskaper och 

medborgardeltagande, samt vad det innebär som stadsbyggnadsinstrument ur ett 

deltagandeperspektiv? 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens övergripande syfte ämnar bidra till en fördjupad förståelse för hur byggemenskaper 

uttryckt som ett stadsbyggnadsinstrument påverkar medborgardeltagandet i 

stadsbyggnadsprocessen. Genom att problematisera och skapa en mer specificerad förståelse 

för vad det kan ha för effekter på medborgardeltagande i stadsbyggandet avser uppsatsen att 

undersöka hur byggemenskaper upplevs från ett tjänstemannaperspektiv. Uppsatsen lutar sig 

mot två huvudsakliga frågeställningar: 

 

- Vad innebär byggemenskaper för medborgardeltagande i stadsbyggandet sett ur ett 

tjänstemannaperspektiv? 

- Vilka är incitamenten utifrån kommunernas perspektiv att implementera 

byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument? 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 förklarar uppsatsens forskningsansats, vald metod och utgångspunkten som ligger till 

grund för denna. Kapitlet fortskrider där urvalet, intervjumetodik och hur analysen av empirin 

gick till presenteras. Ett kortare avsnitt om källkritik avslutar kapitlet. I nästföljande del, Kapitel 

3, presenteras en bakgrund till byggemenskaper och dess framväxt. Kapitel 4 introducerar 

uppsatsens teoretiska referensram som grundar sig i medborgardeltagande och mynnar ut i 

Arnsteins (1969) numera klassiska deltagandestege. Kapitel 5 kan sägas utgöra kärnan i 

uppsatsen och består av undersökningen, empirin. Genom en slutdiskussion i Kapitel 6 

analyseras empirin i relation till Arnsteins (1969) deltagandestege och avslutas med förslag till 

vidare forskning.  
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2. METODOLOGISKT RAMVERK OCH MATERIAL  

 

För att försöka besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ metod valts i form av intervjuer med 

tjänstemän på fyra olika kommuner som i någon mån kommit i kontakt med byggemenskaper. 

Kapitlet inleds med en genomgång av forskningsansatsen och den fronetiska 

planeringsforskningen för att avslutas med beskrivning av urvalet samt intervjumetodik.   

 

2.1 Forskningsansats 

Medborgarinflytande är ett fenomen som kan ses och undersökas ur flera olika perspektiv. Det 

kvalitativa angreppssättet möjliggör för mig att skapa en djupare förståelse avseende 

tjänstemännens syn på relationen mellan byggemenskaper och medborgarinflytande i 

stadsbyggandet. Uppsatsen innehåller element från flera olika ansatser. Den faller inte inom 

ramarna för ett deduktivt tillvägagångssätt då det inte sker någon form av teoriprövning, även 

om den har deduktiva inslag då intervjuerna med tjänstemännen till viss del har sitt ursprung i 

teorier om medborgardeltagande- och inflytande. Den är inte heller helt och hållet av en 

induktiv karaktär eftersom den inte gör anspråk på att vara teorigenererande, även om jag utgår 

från ett möjligt problem i förhållandet mellan medborgardeltagande i stadsbyggandet och 

byggemenskaper.  

   Då uppsatsen söker skapa djupare förståelse i nyss beskrivna förhållande är den snarare att 

beteckna som explorativ till karaktären med inslag från både det deduktiva och induktiva 

angreppssättet. Om det rör det sig om något som delvis kan sägas uppfylla kriterierna hos både 

den deduktiva och induktiva ansatsen och sammankopplar de två brukar en abduktiv ansats vara 

att föredra (Patel och Davidson, 2011; Johansson, 2002). I ett abduktivt angreppssätt skiftas 

fokus mellan det induktiva och deduktiva beroende på vilken fas i arbetet man befinner sig i, 

tidiga fasen kännetecknas abduktion av ett induktivt angreppssätt medan det i andra fasen rör 

sig om deduktion. En abduktiv ansats föregås även av en brist på information inom 

forskningsområdet (Johansson, 2002). Ansatsen är därmed lämplig då byggemenskaper, sett 

som fenomen, är en relativt ny företeelse i svensk kontext varvid tillgänglig forskning är att 

anse knapphändig. 

 

2.2 Fronetisk planeringsforskning - för vem planeras det?  

 

By focusing on planning practice, phronetic planning researchers problematize the taken-for-granted 

‘truths’ about the progressive and rational promise of planning; phronetic planning researchers re-evaluate 

these contestable truths in the context of power in order to understand who gains and who loses by the 

telling of such truths, and how things can be done differently. (Flyvbjerg, 2004, s. 302) 
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Fronetisk planeringsforskning är enligt Flyvbjerg (2004) en utvidgning och tolkning av det 

grekiska kunskapsbegreppet frónësis1 där ett maktperspektiv adderats. Enligt Aristoteles är 

frónësis en att betrakta som en intellektuell dygd där hänsyn tas till vad som är att betrakta 

dåligt respektive bra för människan: “reasoned, and capable of action with regard to things that 

are good or bad for man” (Flyvbjerg, 2004, s. 285). Det rör sig om frågor kopplade till 

försiktighet, det sunda förnuftet, erfarenhetskunskap och ett praktiskt omdöme i 

planeringsforskningen. Mukhtar-Landgren (2012, s. 20) belyser Flyvbjergs avstamp i 

Aristoteles tre kunskapsbegrepp i sin avhandling, Planering för framsteg och gemenskap - Om 

den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar, och reder ut skillnaderna 

mellan kunskapsbegreppen epistme, techne och phronesis:  

 

[…] episteme som betonar den universiella, kontextfria vetenskapen, ofta centrerad kring lagar och 

regelbundenheter, techne som baseras på en praktisk instrumentell rationalitet, och slutligen phronesis som 

istället lyfter fram värdet av sammanhang, oregelbundenheter (i motsats till lagar) och pragmatism. 

 

Pragmatism lyfts fram som en del av frónësis. Flyvbjerg (2004) menar att utvecklandet av ett 

pragmatiskt förhållningssätt är ett av målen med den fronetiska planeringsforskningen. 

Huvudsyftet med det fronetiska tillvägagångssättet är emellertid att åskådliggöra värden, 

intressen och maktrelationer: ”The principal objective for planning research with a phronetic 

approach is to clarify values, interests, and power relations in planning as a basis for praxis.” 

(Flyvbjerg, 2004, s. 289). Enligt Flyvbjerg (2004) görs detta genom att fokusera på den 

intellektuella aktivitet som anses vara mest relevant för praxis.  

   En fronetisk utgångspunkt är att nå bortom teori och diskurs och fokusera på hur det faktiskt 

planeras i praktiken – försöka överskrida gapet mellan teori och praktik - förklarar Flyvbjerg 

(2004). Det är därför av intresse att ta avstamp i detta tillvägagångssätt då syftet med uppsatsens 

empiriinsamling genom intervjuer är att diskutera vad byggemenskaper kan ha för effekter på 

medborgardeltagande i stadsbyggandet och den efterföljande stadsutvecklingen. 

Byggemenskaper som process och boendeform i relation till medborgardeltagande i 

planeringen berör i mångt och mycket det Flyvbjerg (2004) beskriver som fronetisk planering. 

Som stöd har Flyvbjerg (2004, s. 289) konstruerat fyra frågor för att stödja huvudsyftet. Den 

första frågan rör vilka- och var planeringen är på väg, ”Where are we going with planning?”. 

Samma fråga är också utgångspunkten när stadsbyggnadsprocesser och eventuella 

efterverkningar på medborgardeltagandet som följd av byggemenskaper diskuteras. Genom de 

tre återstående frågorna:”Who gains and who loses, and by which mechanisms of power?”, ”Is 

this development desirable?” och ”What, if anything, should we do about it?” ämnar uppsatsen 

besvara syftet med tillhörande frågeställningar. We i dessa frågor åsyftar alla parter som i någon 

mån - oavsett nivå i samhället - berörs av planeringen. Det rör sig om individer i lokalsamhället 

                                                           

1 Ramirez (1995) översätter phronesis till frónësis och det är även denna översättning som används i uppsatsen. 
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såväl som berörda praktiker. Det berör med andra ord aktiviteter på alla nivåer vilket leder till 

att de grundläggande avsikterna med planering fångas upp. Målet är att försöka balansera 

mellan målrationalitet och värderationalitet i arbetet med att öka praktikers förmåga att handla 

i termer av värderationalitet. Tjänstemän med planering som sin expertis brottas med dessa till 

syvende grundläggande frågor i deras dagliga arbete. Med det sagt finns det ett intresse att i 

ljuset av dessa försök förhålla sig till just stadsbyggande och dess relation till byggemenskaper 

ur ett medborgardeltagandeperspektiv.  

   Westin (2010) menar i sin avhandling, Planerat, alltför planerat, att planering ofrånkomligen 

är något politiskt och tjänstemän förfogar därmed över en form av maktutövning i sitt dagliga 

arbete. Hon beskriver att de i egenskap av experter inom planeringsområdet tillhör en 

sammanslutning i vilken de representerar och är bärare av en viss tankestil. Tankestilarna 

utvecklas kontinuerligt som följd av det som sker inom sammanslutningen, eller 

tankekollektivet, som hon benämner det. Idéer och tankar färdas mellan berörda parter inom 

kollektivet och sätter agendan för tjänstemännens agerande i olika planeringssituationer, 

förklarar hon. Uppsatsen ämnar alltså inte att ställa tjänstemännens uppfattningar mot varandra 

utan, snarare betrakta dem som det Westin (2010) benämner som tankekollektiv. Nordström 

(2008) beskriver i sin avhandling Illusionernas harmoni ett samhällsplanerandets 

tankekollektiv i liknande termer som Westin (2010) och som något som utgörs av vetenskap 

och politik. Hon benämner det som planeringskollektivet. Genom att sätta tjänstemännens 

genererade tankestilar i relation till byggemenskap ur ett medborgardeltagandeperspektiv i 

uppsatsen skapas förutsättningar för att analysera byggemenskaper betraktat som fenomen och 

vad detta faktiskt kan innebära utifrån ett deltagandeperspektiv i stadsbyggandet.  

 

2.3 Urval, intervjumetodik och tillvägagångssätt vid analys 

Uppsatsens empiri grundar sig i intervjuer med fem stycken tjänstemän från fyra olika 

kommuner i de tre länen Uppsala län, Östergötlands län och Stockholms län: Uppsala kommun 

(2 st), Knivsta kommun (1 st), Linköping kommun (1 st) och Järfälla kommun (1 st). De 

intervjuade tjänstemännen har varierande yrkestitlar på respektive kommun: planarkitekter, 

exploateringsingenjör, samhällsbyggnadsdirektör samt energi- och klimatrådgivare. 

Gemensamt är att de i någon mån tidigare kommit i kontakt med byggemenskaper i sitt dagliga 

arbete och är bekanta med fenomenet.  

   För att åstadkomma en nyanserad förståelse för ett specifikt fenomen vid kvalitativa studier 

spelar urvalet en avgörande roll men det behöver däremot inte vara av slumpmässig art då 

kunskapen som genereras i denna uppsats inte gör anspråk på att vara generaliserbar ur något 

avseende, som så ofta vid kvantitativ analys (Ryen, 2004, s. 77). En förutsättning för uppsatsens 

syfte är däremot respondenternas medvetenhet och kunskap avseende fenomenet som ligger till 

grund för uppsatsen, det vill säga byggemenskap och medborgarinflytande. Urvalet är av typen 

flerstegsurval, och mer specifikt ett tvåstegsurval där jag i det initiala skedet som ligger till 

grund för det första urvalet medverkade på ett seminarium Föreningen för byggemenskaper 

arrangerade tillsammans med Sollentuna kommun i slutet av mars månad, 2015. Seminariet 
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hjälpte mig i arbetet med att identifiera lämpliga kommuner då respektive kommun redogjorde 

för sitt tidigare samt pågående arbete med byggemenskaper. Uppsala kommun och Knivsta 

kommun kontaktades och valdes ut på grund av den geografiska närheten och möjligheten att 

personligen mötas. Utifrån seminariets deltagarlista och vetskapen om de olika kommunernas 

arbetsprocesser med byggemenskaper valdes sedan respondenterna ut från Uppsala kommun 

och Knivsta kommun. Denscombe (2009, s. 37-38) lyfter upp ”handplockat” urval, eller 

subjektivt urval, som ett lämpligt tillvägagångssätt om forskaren redan har en viss insikt i 

ämnesområdet och studiens kontext. Genom ett subjektivt urval kontaktade jag Järfälla 

kommun samt Linköping kommun. Det är två kommuner som berört byggemenskaper på två 

olika sätt och som ”handplockats” då de anses ha goda förutsättningar att generera värdefull 

kunskap (Denscombe, 2009, s. 37). Järfälla kommun arrangerade tillsammans med Föreningen 

för byggemenskaper en konferens i början av året där byggemenskapers roll i hållbar 

stadsutveckling diskuterades. Linköping kommun valdes ut då de bedömdes ha kommit längst 

i arbetat med byggemenskaper av kommunerna. En informationssida där byggemenskapers 

innebörd finns förklarad är upprättad på kommunens hemsida tillsammans med ansvariges 

kontaktuppgifter och via den kontaktades respondenten. 

   Intervjuerna med respondenterna har skett via personliga möten och genom telefonkontakt. 

Strukturen på intervjuerna rör sig i gränslandet mellan att kategoriseras som ostrukturerade eller 

semi-strukturerade avseende deras form. Medan designen kan sägas vara semi-strukturerad 

eftersom den är uppbyggd på teman med tillhörande frågor gör den även anspråk att vara 

ostrukturerad då respondenterna tilläts stort utrymme att fullfölja sina tankegångar och 

resonemang. Denscombe (2009, s. 235) argumenterar för att skiljelinjen mellan de två formerna 

är tvetydig och det rör sig snarare om en ”glidande skala” i vilken intervjun pendlar mellan de 

två formerna. Respondenterna från Uppsala kommun och Knivsta kommun intervjuades på 

plats och på respektive arbetsplats medan intervjuerna med respondenterna från Järfälla 

kommun och Linköping kommun skedde över telefon. I båda fallen har intervjuerna spelats in 

för att underlätta analysskedet i efterföljande arbetsprocess. Vid inspelning av intervjuer lyfter 

Ryen (2004) upp betydelsen av att vara medveten om att respondenten, i en situation där 

respondenten känner sig obekväm, kan känna sig alienerad vilket kan resultera i skeva data. 

Längden på intervjuerna har alla varit omkring 45 minuter med ett par minuters differens. 

Telefonintervjuerna tenderade att bli lite kortare än samtalsintervjuerna och det gick det att 

skönja en viss avmattning i svarens omfattning samt utveckling i intervjuernas avslutande 

skede. Om det beror på frågornas utformning eller längden på intervjuerna är svårt att avgöra. 

En uppenbar fördel med telefonintervjun är att den möjliggör samtal med respondenter på andra 

geografiska platser än ens egen (Kvale och Brinkmann, 2009; Denscombe, 2009, s. 30). 

Telefonintervjuerna innebar flera fördelar för mig då både tid och kostnader minimerades vid 

intervjuerna med respondenterna från Linköping kommun och Järfälla kommun. 

Intervjumaterialet transkriberades inte helt och hållet. Efter genomlyssning av materialet valdes 

de delar som ansågs relevanta för uppsatsens syfte. 
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   Alla respondenter fick svara på samma frågor under intervjuerna med undantag för en fråga: 

”Hur ser du på din egen roll i planeringen och stadsbyggandet i relation till medborgaren?” (se 

bilaga 5). Denna fråga ströks efter att två intervjuer gjorts då respondenterna inte förstod 

frågorna vilket endast skapade förvirring och vidare inte ansågs tjäna sitt syfte. 

   Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 5) bestående av frågor med 

tillhörande följdfrågor. Ryen (2004, s. 44-45) menar att ett självklart facit för en intervjuguides 

utformning inte existerar. Hänsyn måste tas till studiens huvudsakliga syfte tillsammans med 

faktorerna formaliseringsgrad, fokus och urvalskriterier, menar hon. Frågorna som ställdes till 

respondenterna har konstruerats utifrån de fyra övergripande frågorna vilka enligt Flyvbjerg 

(2004) är kärnan i fronetisk planeringsforskning. Sedan har de konkretiserats utifrån de två 

fenomenen byggemenskaper och medborgardeltagande för att försöka besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Uppsatsens intervjuguide uppvisar mer likheter med en stark 

förhandsstruktur än en med ingen eller mycket liten struktur. Intervjuguidens förhandsstruktur 

påverkar senare respondenternas svarsformuleringar där en för fast struktur enligt Ryen (2004, 

s. 44) leder till att ”intervjun blir relativt mekanisk” och vid en sådan föreligger det en risk för 

att viktiga fenomen inte uppfattas av forskaren. För att inte riskera att missa respondenternas 

perspektiv genom användningen av en för stark struktur har jag haft det i åtanke under 

intervjuerna och försökt bockat av frågor som respondenterna själva berört i sina svar. 

   Intervjuanalys består antingen av mer specifika verktyg eller en blandning av dessa verktyg.   

Kvale och Brinkmann (2009, s. 251) benämner detta tillvägagångssätt som bricolage. Fokus 

ligger inte på en enda teknik utan istället flera som tillsammans med teoretiska ansatser används 

och anpassas för att skapa mening. Utifrån detta tillvägagångssätt har jag försökt besvarat 

uppsatsens frågeställningar.  
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3. BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

Nedan ges en genomgång av vad byggemenskaper är för något och drivkrafterna bakom 

boendeformen. En kortare redogörelse för skillnaderna mellan Tysklands och Sveriges 

bostadsmarknad presenteras innan kapitlet avslutas med en forskningsöversikt med fokus på 

byggemenskaper utifrån en svensk kontext.  

 

3.1 Framväxten av byggemenskaper 

 

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter 

bygga och använder en byggnad. (Föreningen för Byggemenskaper, 2014) 

 

Byggemenskaper2 bygger på ett koncept där individer tillsammans med andra individer bildar 

en grupp i vilken de själva axlar rollen som byggherre i processen för att sedan tillsammans 

använda fastigheten man planerat och byggt Föreningen för Byggemenskaper, 2014. 

Byggemenskaper härstammar från Tyskland och i städer så som Freiburg, Hamburg och 

Tübingen har gemenskaperna spelat en viktig roll i den hållbara stadsutvecklingen. Även om 

det finns likheter med kollektiv-formen skiljer sig de två formerna åt då en byggemenskap är 

en mer organisatoriskt form med syftet att vara sin egen byggherre och undvika mellanhänder. 

I Tübingen och Freiburg är konceptet väl etablerat sedan i slutet av 1990-talet och finns i dag 

över 300 exempel på byggemenskaper.  Boendeformerna och storleken på fastigheterna varierar 

och det kan röra sig om generationsboenden, en viss typ av boende (energieffektivt, ekologiskt 

etc.), vänner som vill skapa något ihop eller individer som kanske vill bo i en fastighet som 

rymmer både bostad och ens egen affärsverksamhet till exempel. En del av den hållbara 

stadsutvecklingen som byggemenskaper bidragit till utgörs av ökat medborgardeltagande i 

såväl planprocessen och själva utformandet av staden. I Tyskland har byggemenskaper visat sig 

varit en effektiv stadsbyggnadsstrategi som samtidigt lett till ökat engagemang hos 

medborgarna när det kommer till stadens utveckling vilket inte bostadsbyggande av en mer 

konventionell karaktär möjliggör i samma utsträckning (Svensson, 2012).  

   Det finns flera drivkrafter bakom byggemenskaper förutom att konceptet involverar 

medborgarna genom att öka deras inflytande över utformningen av boendet (såväl interiört som 

exteriört) samt stadens utveckling. Kostnadseffektivitet, mer avancerad teknisk utrustning, 

möjlighet att lära känna sina framtida grannar och en större identifikation med platsen samt sitt 

eget boende är andra drivkrafter som pekats ut (Neues Urbanes Wohnen in Baugemeinschaften, 

2005, s.14-15). För medborgare skapas det även ett större utbud med avseende på 

boendealternativ och det finns möjligheter att bygga mer prisvärt eftersom mellanhanden, den 

traditionella bostadsutvecklaren, utelämnas från processen tillsammans med vinstkrav och 

                                                           

2 Byggemenskap är en översättning av motsvarigheten på tyska, Baugemeinschaft. 
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riskpremie. Det finns också flera möjligheter för att en hållbar stadsutveckling kan främjas 

genom byggemenskaper, menar Svensson (2012). Den sociala stabiliteten kan öka, högre 

ansvarstagande genom ens egna engagemang för bostaden och en större variation i staden som 

följd av att det byggs mer småskaligt på mindre byggrätter. För att det ska vara möjligt att 

genomföra dessa projekt krävs en god infrastruktur för processen; både för staden själv, 

medverkande aktörer och medborgare. I Tyskland finns det förutom arkitekter också 

projektledare vars uppgift är att driva projekten med byggemenskaper framåt under hela 

processen och stödja medborgarna, från idé till färdig bostad. Kommunerna i Tyskland arbetar 

även med informationsåtgärder på deras egna hemsidor för att medborgare ska kunna hitta 

likasinnade och skapa en byggemenskap. Genom åtgärder så som framtagande av riktlinjer, 

vägledning med avseende på juridiska frågeställningar, planering för mindre byggrätter, 

subventionering av mark och öronmärkta fastigheter för byggemenskaper i nya 

stadsutvecklingsprojekt har städerna i Tyskland skapat förutsättningar för planering och 

byggande av denna typ av bostadsform.  

   Svensson (2012) poängterar att detta tillsammans med stark politisk styrning, 

kunskapsspridning och intresserade tjänstemän varit avgörande för tillkomsten av 

byggemenskaper i stadsbyggandet. Byggemenskapers utbredning kan också delvis förklaras 

genom en närmare studie av Tysklands bostadsmarknad. Flera skillnader uppenbarar sig där en 

av de allra tydligaste går att finna i upplåtelseformen. Av Tysklands hushåll bor 55 procent i 

hyresbostäder medan ungefär 40 procent av hushållen äger sin bostad, till skillnad mot de 62 

procent i Sverige som äger sin bostad respektive 35 procent som bor i hyresbostäder. En tendens 

är att man ofta i sen ålder köper sin bostad. Av de som äger sin bostad är endast 7,2 procent 

under 30 år. Finansieringen av ens bostadsköp skiljer sig även åt då det i Tyskland generellt sett 

har krävts en högre kontantinsats än vad det gjorts i Sverige vilket i sin tur lett till att de som 

köper en bostad är äldre med en stabil inkomst (Boverket, 2009).  

   Det existerar även regionala skillnader i Tyskland och det kan som följd av detta bli 

missvisande att tala om en homogen bostadsmarknad. I de västra samt södra delarna råder det 

bostadsbrist medan det i de östra delarna finns en god tillgång och detta påverkar i sin tur 

prisbilden genom att det i de östra delarna i regel kostar mindre att både köpa och hyra bostad 

än vad det gör i de västra delarna. Då det tidigare förekommit en fluktuation på bostadspriserna 

historiskt sett i Tyskland betraktas bostadsköp som en osäker investering (Boverket, 2009, s. 

11). Studeras förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst lyfter SABO (2014, s. 20) upp 

förhållandet och hur det åtskiljs beroende på kontext. Även om syftet att skapa en balans mellan 

marknadens aktörer varit densamma har hyresvärden i Tyskland haft mer makt. Detta beror på 

att hyresgästerna agerar på egen hand medan de i Sverige har en möjlighet till kollektivt 

handlande med hjälp av hyresgästföreningen. Tysklands motsvarighet till Hyresgästföreningen 

i Sverige bedriver inte några hyresförhandlingar av kollektivt slag vilket leder till att det skapas 

en begränsning med avseende på inflytandet hos invånarna när det kommer till faktorer så som 

hyressättning till exempel, menar SABO (2014, s. 9).  
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   Förklaringen till att andelen som bor i privatägd hyresrätt är relativt stor går delvis att finna i 

efterspelet av andra världskriget då det var bostadsbrist. För att åtgärda detta stimulerade man 

nybyggnation av hyresbostäder genom bidrag. Privata hyresbostäder har sedan kommit att 

dominera bostadsmarknaden i Tyskland, och främst i städerna Hamburg och Berlin där endast 

11 respektive 20 procent äger sin bostad.  

   Det finns en skillnad i attityden mot hyresbostaden jämfört med Sverige. I Tyskland är det en 

uppskattad boendeform och det finns inte samma grad av statusmässig nedvärdering av denna 

bostadstyp som det finns i Sverige (SABO, 2014, s. 9).  Hyresbostaden i Tyskland har kommit 

att förknippats med faktorer så som kvalitet, prisvärdhet och flexibilitet vid förändrad 

arbetsmarknad, familjesituation eller i ekonomin (Boverket, 2009, s.13-14). En annan punkt 

som skiljer de båda marknaderna med avseende på hyresbostäder är ägarstrukturen där 64 

procent ägs av privatpersoner i Tyskland, en högre andel sett till en svensk kontext (SABO, 

2014, s. 9-10). 

   I anslutning till hyresmarknaden existerar det även en annan marknad, eller bostadspolitik, 

som vi inte finner i en svensk kontext, social housing. Det är bostäder som är till för de hushåll 

som inte har råd att verka på den fria hyresmarknaden. Totalt finns det ungefär 1,6 miljoner 

socialbostäder ämnade för hushåll som inte tjänar mer än 12 000 euro/år (enpersonshushåll) 

respektive 18 000 euro/år för ett hushåll om två personer. Ansvaret när det kommer till 

finansieringen av detta har legat på högsta nivå, förbundsstaten, men ligger efter 2007 på 

delstatsnivå (SABO, 2014, s. 15-16). I Sverige existerar det inte socialbostäder utan det 

förväntas av allmännyttan erbjudas hyresbostäder med en sådan hyra att alla ska ha möjlighet 

till en bostad. Istället finns det olika former av bidrag, bostadstillägg och bostadsbidrag bland 

annat, varav det sistnämnda även existerar på den tyska bostadsmarknaden för de personer med 

allra lägst inkomst som inte klarar av hyran på en socialbostad. I Sverige betalas bostadsbidraget 

ut till unga i åldern 18-28 år och till barnfamiljer medan bostadstillägget tillfaller individer som 

gått i pension, har sjukersättning eller aktivitetsersättning (SABO, 2014, s. 6).  

   Tysklands bostadsmarknad skiljer sig med andra ord på flertalet punkter vilka jag redovisat 

ovan och kan spela en roll för byggemenskaper och dess popularitet i Tyskland.  

 

3.2 Tidigare forskning om byggemenskaper i en svensk kontext  

Det finns i dagsläget få exempel på byggemenskaper i Sverige även om intresset för konceptet 

ökat vilket bildandet av Föreningen för Byggemenskaper från 2011 är ett tecken på. Föreningen 

ska verka för informationsspridning och fungera som en plattform för de aktörer och individer 

med ett intresse för konceptet (Svensson, 2012). Urbana Villor i Malmö är ett av de mer 

omtalade genomförda projekten. Det stod klart 2008 och består av fem lägenheter om 140 kvm 

och två stycken radhus med en gemensam trädgård samt takträdgård. Likt exemplen från 

Tyskland startades denna byggemenskap av vänner som ville skapa ett boende tillsammans. 

Man valde att organisera sig i en bostadsrättsförening då formen är utbredd och anses vara en 

tillförlitlig bostadsform. Flera av personerna arbetade också som arkitekter vilket underlättade 

processen då de kunde sköta mycket av arbetet själva. Andra omtalade byggemenskaper i 
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Sverige är Understenshöjden3 i Stockholm och Kumlet4 på Brännö, strax utanför Göteborg. 

Byggemenskaper prövas nu på flera håll i landet och det finns flera planerade projekt, bland 

annat i Herrljunga5, Linköping6 och Göteborg7.  

   Byggemenskaper har inte förekommit i någon särskilt hög utsträckning i 

forskningslitteraturen utan konceptet har avhandlas desto mer frekvent i diverse 

studentuppsatser på grund- och avancerad nivå. Hultberg (2014) studerar byggemenskaper och 

vilken roll konceptet har i samtida kontext genom att undersöka huruvida det eventuellt bidrar 

till en mer kvalitativ boendemiljö. Flera (Jansson och Trell, 2013; Reuterskiöld, 2014) är inne 

på samma spår och studerar vilken plats byggemenskaper kan ha i bostads- och 

samhällsplaneringen. Jansson och Trell (2013) försöker även identifiera eventuella hinder och 

visa hur kommunen kan arbeta för att lyckas bättre med byggemenskaper. De försöker 

identifiera vilka förutsättningar (se även Reuterskiöld, 2014; Svensson, 2013; Loiske och 

Klampfls (2012) en kommun kan skapa för att det ska innebära positiva effekter för 

byggemenskaper samtidigt som mekanismerna bakom själva idén med byggemenskaper 

studeras. I likhet med Reuterskiöld (2014) har Westfelt (2014) genom diskursanalys fokuserat 

på vilken innebörd fenomenet byggemenskap har, såväl idémässigt som i praktiken. Svenssons 

(2013) och Loiske och Klampfls (2012) studier är båda tudelade. Vid sidan av förutsättningar 

lyfter Svensson (2013) upp social hållbarhet i anslutning till byggemenskaper och studerar vad 

konceptet kan innebär för den sociala hållbarheten i staden medan Loiske och Klampfls (2012) 

tar avstamp i problematiken mellan bostadsutvecklare och medborgaren. Nyss beskrivna 

uppsatser berör alla byggemenskaper ur något perspektiv samtidigt som en kunskapslucka 

uppenbarar sig avseende byggemenskaper och kopplingen till medborgardeltagande i 

planeringen och stadsbyggande mer specifikt. Denna uppsats tar vid i denna kunskapslucka och 

undersöker hur byggemenskaper ur ett tjänstemannaperspektiv uppfattas i relation till 

medborgardeltagande. 

 

  

                                                           

3 Ekoby bestående av 44 hushåll i Björkhagen, söder om Stockholm, stod klart 1995. (Om Understenshöjden, 

2014) 

4 Byggemenskap bestående av sju bostadsrätter på ön Brännö utanför Göteborg, stod klart 2013 (Byggvärlden, 

2013) 

5 Byggemenskapen Bobygget. (Bobygget, 2015) 

6 Avsatta tomter för byggemenskaper i Vallastaden, Västra Valla och Norrberga, Sturefors (Linköping, 2014) 

7 Området Guldmyntsgatan där de tre föreningarna Under samma tak, Byggemenskap Högsbo och Boihop fått en 

första markanvisning 2014. (Göteborg, 2014) 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick med fokus på medborgardeltagande och dess 

utveckling. Sedan presenteras Arnsteins (1969) deltagandestege och vad som kännetecknar de 

olika stegen. Avsnittet avslutas med en kortare genomgång om hur den anammats samt 

anpassats till att passa den svenska kontexten av Sveriges kommuner och landsting. 

 

4.1 Medborgardeltagande i planeringsprocessen  

Ur ett historiskt perspektiv har tjänstemän haft olika visioner om vilket tillvägagångssätt som 

är att föredra när det kommer till planering. Hur de förhållit sig till det Flyvbjerg (2004) 

benämner fronetisk planering beror på vilken kontext som studeras. En av Flyvbjergs fyra 

frågor, “Where are we going with planning?” (Flyvbjerg, 2004, s. 284) har tolkats olika vid 

olika tidpunkter och är kontextberoende. En stor del av 1900-talet präglades av en planering 

som var expertbetonad och med fokus på social ingenjörskonst. Framväxten av 

välfärdssamhället på 1950- och 60-talen nedgraderade folkrörelsernas roll och betydelse i 

samhället. Det ansågs vara statens ansvar att se till att medborgarnas behov tillfredsställdes 

genom policyutformning av politiker och kvalificerade fackmän, vars roll var att representera 

medborgarna,  

   De senaste decennierna har det blivit alltmer fokus på hur olika aktörer såsom politiker, 

planerare men också byggherrar ska arbeta för att öka medborgardeltagandet i planeringen. Hur 

planerare har förhållit sig till Flyvbjergs (2004) ovanstående fråga med avseende på vem det 

planeras för, målet med planeringen och dess syfte har med andra ord varierat över tid och 

kommit att avspegla sig på samhället i stort.  

   Deltagandet kan anta olika former, antingen kollektivt eller individuellt där ett enskilt 

deltagande, medborgardeltagande, för med sig rättigheter för individen i fråga. 

Folkrörelsedeltagande är dock förknippat med fördelar såsom större möjligheter att påverka 

beslut i sakfrågor om rörelsen är tydligt specialiserad. Khakee (2006) talar om en paradox när 

det kommer till medborgardeltagande i planeringen. Deltagandet har minskat sedan 1960- och 

70-talet när det dök upp en rad olika rörelser med fokus på medborgardeltagande i form av 

självtillitsprojekt, byalag och medborgarrörelser samtidigt som det i dag går att urskilja ett ökat 

behov avseende medborgardeltagande, enligt honom. Han menar att övergripande 

samhällsförändringar lett till ett ökat intresse samt betydelse för medborgardeltagande. Fram 

till 1980 fanns det ett gemensamt synsätt när det kommer till hur planeringen av 

välfärdssamhället skulle ordnas. Trycket kommunerna sattes under med avseende på 

effektivisering och nyliberala idéer gjorde avtryck på olika vis. Avreglerade offentliga 

verksamheter, inspiration från det privata näringslivet i form av till exempel 

beställarutförarmodeller och privatiserat ansvar har luckrat upp det tidigare och förhållandevis 

gemensamma synsättet. Avsaknaden av en gemensam värdegrund menar Khakee (2006) ställer 

krav på att en god dialog upprättas mellan intressenter och planerare för att möjliggöra en 

överenskommelse som gynnar de kollektiva intressena i samhället.   
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   Medborgarnas delaktighet fick även ett lyft när hållbar utveckling introducerades i 

samhällsplaneringen tillsammans med FN-initiativ så som Bruntlandskommissionen och 

Agenda21, men också på ett nationellt plan i och med förändringarna som gjordes senare i Plan- 

och bygglagen 1996. Utgångspunkten var att målformuleringar samt problembeskrivningar 

skulle konstrueras utifrån de lokala erfarenheterna kopplade till människors 

vardagsupplevelser. Planeringens roll och funktion låg snarare i dialog med medborgarna än ett 

styrinstrument. Deltagandet involverade delar i den fysiska planeringen men också de bitar som 

vardagslivet utgörs av bland annat barnomsorg, kommunikationer och boende (Boverket, 

1998). Samtidigt lyfter Khakee (2006) medborgarens egen och förändrade roll i samhället. Från 

att deltagit i folkrörelser och engagerat sig politiskt yttrar sig snarare deltagandet i en kontext i 

vilken medborgaren och dennes roll snarare är att anse ligga närmre en brukares, än en 

traditionell medborgare. Detta tar sig i uttryck på olika vis, bland annat genom att det blivit 

vanligare i egenskap av förälder att delta i skolan eller engagera sig i ombildningsprocesser för 

att till exempel förvandla ens hyresrätt till bostadsrätt och därigenom bilda en 

bostadsrättförening.  

   Arnstein (1969) lyfter upp vikten av medborgardeltagande för exkluderade grupper i 

samhället som ett centralt verktyg när det kommer till att omdefiniera maktstrukturer som är 

kopplade till olika beslutsprocesser. Här finns det samtidigt en balans mellan vårt representativa 

system och medborgarinflytandet i planeringen (Boverket, 1998). Även om balansen är svår 

(Arnstein, 1969; Beierle, 1999) kan demokratin fördjupas om medborgarinflytandet stärks 

vilket ger synergieffekter i form av ett större lokalt ansvarstagande i resten av lokalsamhället 

(Boverket, 1998; Wondolleck et al., 1996). Det finns också ekonomiska incitament vid en 

introducering av medborgarna i tidiga skeden vid planarbeten. Risken för störningar vid 

genomförandet av planen minskas om medborgarna fått vara med i uppbyggnaden av 

programarbetet med avseende på planarbeten vilket kan reducera potentiella överklaganden och 

båda för en effektivare planeringsprocess (Boverket, 1998). Samtidigt föreligger det en risk för 

ökade kostnader och resurser hos kommuner när ökat medborgardeltagande förespråkas 

(Arnstein, 1969), genom till exempel fler och utvidgade samråd (Miller, 1982) vilket i sin tur 

kan leda till mindre resurser till aktuella projekt och mindre kontroll över beslutsfattandet i 

processerna (Erwin och Stransbury, 2004). Det finns också risk för uppdelning av den offentliga 

servicen (Arnstein, 1969) och dess inkompabilitet avseende på belöningssystem samtidigt som 

graden av professionalism riskerar att minska. Wang och Bryer (2012) problematiserar det 

ytterligare och menar på att kostnaden för att inte väga in medborgarna i processerna kan genom 

överklaganden och förseningar som följd överstiga kostnaderna för deras involvering.  

   Enligt Henecke och Khan (2002) präglades den svenska bygglagstiftningen som gällde 

mellan 1947 och 1987 av ett elitdemokratiskt synsätt med mycket lite utrymme för 

medborgardeltagande. Möjligheterna för medborgare att delta öppnades upp i och med den nya 

Plan- och bygglagen som kom 1987 där det enligt den var krav på att samråd ska äga rum i och 

med översiktsplaneprocessen. Ett mer explicit syfte enligt Henecke och Khan (2002) var även 

att försöka demokratisera planprocessen och öka medborgarnas delaktighet i denna process, 
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samtidigt som man får ett bättre beslutsunderlag (Khakee, 2006). Medborgarinflytandet skulle 

stärkas och besluten skulle ligga närmare de som berördes vilket innebar en förskjutning av 

makten och ansvaret över planläggning från staten och vidare ner på kommunal nivå där man 

själva skulle ansvara för hur den lokala miljön utformades (Henecke och Khan, 2002 ).  

   Flera (Khakee, 2006; Henecke och Khan, 2002) menar att förändringarna i den tidigare Plan- 

och bygglagen (1987) och miljöbalkens upprättande indikerar på att medborgardeltagande ses 

som essentiellt i planeringen och arbetet mot att nå resultat som är socialt tillfredställande. Det 

finns dock en risk att underifrånperspektivet går förlorat i planeringen om behovet av en mer 

lokal planering förbises samtidigt som en alltför stor tilltro sätts till planering på regional nivå 

samt överstatliga organ (Boverket, 1998). Enligt den nya Plan- och bygglagen som infördes 

2011 krävs det numera också ett samråd när nya detaljplaner tas fram för att öppna upp 

planprocessen och låta andra aktörer få vara med i ett tidigt skede innan den större utformningen 

av ett område görs. Vid samråden som berör detaljplaneprocessen ska det finns underlagsdata 

tillgänglig för det område som berörs. Underlagsmaterialet ska beskriva den aktuella 

situationen för området. Samrådet är inte heller öppet för alla. De som har möjlighet och är 

berättigade att delta på är berörda kommuner, lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, kända 

sakägare, hyresgäster, boende som berörs av området och bostadsrättshavare. Men även andra 

myndigheter, organisationer, sammanslutningar och enskilda som på något vis kan anses ha ett 

väsentligt intresse av det presenterade förslaget (Plan- och bygglag 2010:900). 

 

4.2 Olika grader av delaktighet utifrån Arnsteins deltagandestege 

 

The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it’s 

good for you. (Arnstein, 1969, s.216)  

 

Arnstein (1969) jämförde och uppfattade deltagandeprocesser på samma sätt som förtäring av 

spenat brukar framställas – det är ingenting vi egentligen gillar men vi känner till dess 

hälsosamma effekter. Henecke och Khan (2002, s. 7) är inne på ett liknande spår då de definierar 

medborgardeltagande som ”en onyanserad abstraktion, något man kan enas om så länge som 

man inte definierar det alltför noga”. De pekar på en avsaknad av bakomliggande 

demokratiideal vilket lett till att medborgerligt deltagande lagts fram utan någon vidare 

förankring som visar på vad man ämnar uppnå med det. Enligt Arnstein (1969) finns det hos de 

styrande inget rationellt i att ge upp makten och skapa förutsättningar för exkluderade 

samhällsgrupper att ta del av den – även om deltagande är en förutsättning i en fungerande 

demokrati. För att studera medborgares delaktighet i planeringen och maktförhållandet mellan 

dem och planeraren föreslog Arnstein (1969) ”the ladder of citizen participation” där hon 

redogör för två perspektiv: top-down och bottom-up. En metaforisk och konceptuell modell 

som visar på olika grader av delaktighet i formen av en stege och hur makten över processen 

kan skifta åt antingen medborgaren eller myndigheter. Den sträcker sig från mycket lite 
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deltagande och en form av manipulation i botten på stegen ända upp till högsta steget som visar 

på medborgarkontroll. Arnstein (1969) likställer deltagande med makt och menar på att det 

finns en diskrepans mellan att enbart pricka av delmålen i en deltagandeprocess och faktisk 

makt över utfallen av en sådan process. 

 

Figur 1. De åtta olika stegen och graden av delaktighet i illustrationen av Arnsteins (1969) stege. Källa: 

Omarbetning av Arnstein (1969). 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har modifierat Arnsteins deltagandetrappa och 

tillvägagångssätt att mäta delaktighet på utifrån svensk kontext. Castell (2013) har jämfört de 

båda illustrationerna och poängterar att de fyller två olika funktioner. Medan Arnsteins (1969) 

deltagandetrappa bottnar i en samhällskritik mot hur lokala utvecklingsfrågor behandlades på 

1960-talet och samtidigt betraktas som ett analysredskap är SKL:s variant av deltagandestegen, 

deltagandetrappan, ämnad att fungera som stöd åt tjänstemän och illustrera olika strategier för 

att hantera medborgare och deras deltagande. Två av Arnsteins (1969) steg, Manipulation och 

Therapy har tagits bort eftersom dessa inte fångar in deltagande. Även det översta trappsteget, 

Citizen control, är borta från SKL:s variant av trappan och Castell (2013) liknar högsta steget i 

SKL:s trappa med Arnsteins (1969) sjätte steg, Partnership. SKL (2013) beskriver detta steg, 

medbeslutande, i termer av deltagande i processer som handlar om bestämmande och 

beslutsfattande i den kommunala verksamheten. Det finns dock likheter mellan medbeslutande 

och pacificering, menar Castell (2013). Han poängterar att det kan röra sig om symboliskt 

deltagande, då medbeslutande enligt Arnsteins (1969) kan betyda att man inskränker på 

medborgarnas inflytande med syftet att lugna en opinion. 
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Figur 2. SKLs (2013) vidareutveckling av Arnsteins (1969) deltagandestege i vilken de två lägsta 

formerna av deltagande uteslutits. Källa: Omarbetning av SKL (2013). 

 

Eftersom SKL:s (2013) variant av trappan snarare ämnar fungera som ett stöd åt tjänstemän 

inom planering och inte som ett analysredskap likt Arnsteins (1969) originalstege grundar sig 

kommande genomgång av de olika stegen i Arnsteins (1969) modell. Hänsyn har tagits till 

svensk kontext och inneburit att de två nedre stegen uteslutits då delaktighet av denna typ, 

manipulering av medborgare, inte längre anses förekomma och därmed inte är aktuell (SKL, 

2013). 

   Steg 3 (Informing) berör medborgarnas möjligheter till delaktighet. De begränsas av att 

kommunikationen är enkelriktad från makthavarna. Det finns här inget utrymme för respons 

eller kanaler för förhandling. Informationen kommer också i sena skeden vilket gör det svårt att 

faktiskt påverka utgången. Steg 4 (Consultation) pekar ut att deltagandeprocessen blir en 

envägskommunikation om inte medborgarna aktiveras i processen. Det kan ske genom olika 

typer av attitydundersökningar eller grannskapsmöten. Det finns dock risk för att medborgarna 

betraktas som statistiska abstraktioner och fokus ligger snarare på hur många som kommit till 

mötena. Arnstein (1969, s. 219) talar om deltagande i termer av ”participated in participation” 

– deltagande för deltagandets skull. I steg 5 (Placation) har medborgare börjat få mer makt i 

planeringen, även om det i stora drag rör sig om planering för dem istället för med dem, enligt 

Arnstein (1969). Det finns exempel på hur medborgare får vara med och delta fastän det är 

individer i en särskild maktposition som avgör huruvida åsikterna är legitima eller inte. Steg 6 

(Partnership) kännetecknas av större fokus på tvåvägskommunikation och olika former av 
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partnerskap mellan medborgare och planerare. Det leder till en förskjutning av makten genom 

förhandling. Det finns en överenskommelse om delat ansvar genom olika strukturer så som 

policystyrning och planeringskommittéer när det kommer till planering med tillhörande 

beslutsfattande. Olika tecken på verkligt deltagande uppvisas i detta steg. I steg 7 (Delegated 

power) kan samma förhandlingar som i steg 6 också leda till att medborgare får tillgång till mer 

makt än vad planerare och andra personer i beslutsfattande positioner har när det rör sig om en 

speciell plan eller större program i dessa beslutandeprocesser. I trappans högsta steg, steg 8 

(Citizen control), är skillnaden mellan föregående att medborgare kräver och även ges möjlighet 

till att utforma och ha en stor kontroll över processer med avseende på planering. Arnstein 

(1969) menar samtidigt att det inte rör sig om absolut makt och kontroll men att det retoriska 

med avseende på absolut kontroll inte förväxlas med syftet – involvera medborgare i 

processerna och låta dem förfoga över beslutanderätt och villkor. Dessa trappsteg och olika 

grader av delaktighet i Arnsteins (1969) analysmodell kommer användas vid analysen för att 

studera hur byggemenskaper påverkar medborgardeltagandet i stadsbyggandet.  

 

5. UNDERSÖKNING – BYGGEMENSKAPER MED FOKUS PÅ 

MEDBORGARDELTAGANDE 

 

Detta kapitel bestående av fyra delavsnitt är kärnan i uppsatsen och här presenteras den 

insamlade empirin. Det inleds med en beskrivning av olika typer av medborgardeltagande i 

stadsbyggnadsprocessen och följs av en redogörelse för vilka incitament byggemenskaper är 

sammankopplade med och hur det kan komma påverka medborgardeltagandet samt kommuners 

roll i planeringsprocessen. 

 

5.1 Medborgardialog i stadsbyggnadsprocessen 

Samrådsyttrande är enligt Rosell (Intervju, 2015) det som definierar medborgardeltagande i 

planeringen och motivet bakom deltagandet är kopplat till hur en bättre stad skapas. Samtidigt 

antyder hon att samrådsyttrande kanske inte är den självklara vägen för detta, men att det är 

viktigt eftersom synpunkter kommer fram som planerarna själva kanske inte tagit i beaktning. 

Landqvist (intervju, 2015) menar att medborgardeltagandet går ut på att få människor, allra 

helst i ett tidigt skede, att känna sig delaktiga i stadsbyggandet och att det förbättrar processen 

samt det slutgiltiga resultatet. Processen avseende medborgardeltagande ser lite annorlunda ut 

när det kommer till de större stadsutvecklingsprojekten i Uppsala, så som Rosendal8 och Södra 

staden9. Rosell (Intervju, 2015) förklarar att de för dialoger med medborgare på olika platser i 

Uppsala i de tidigare skedena för att försöka nå ut till olika typer av medborgare och berätta om 

                                                           

8 Ny stadsdel i Uppsala som kommer inrymma 2500 bostäder (Fastighetsnytt, 2015). 

9 Ett större utvecklingsområde mellan Akademiska sjukhuset och som sträcker sig till Sunnersta i söder (Uppsala 

kommun, 2015b). 
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mer specifika delar av kommande planering, till exempel torg och parker. I det vanliga 

planarbetet sker det inga andra former av deltagandeprocesser annat än det som finns lagstadgat 

i Plan- och bygglagen. Olika föreningar så som bostadsföreningar och föreningen Vårda 

Uppsala tar ibland initiativ innan de faktiska formella samrådsprocesserna äger rum, till 

exempel vid programskedet när en ny detaljplan ska tas fram. Landqvist (Intervju, 2015) 

framhäver vikten av att ta in synpunkter från allmänheten och menar att det slår tillbaka om 

medborgare inte involveras. Rosell (Intervju, 2015) tror inte det finns någon teoretisk gräns för 

hur långt deltagandet i planeringen skulle kunna sträcka sig utan det rör sig snarare om resurser 

och till vilken kostnad kommunen är beredda att administrera ett deltagande i planeringen. Hon 

belyser även planerarens roll och avvägningen mellan att finnas till hands för enskilda individer 

med avseende på deltagande kontra ens egen uppgift att producera underlag som skapar 

möjligheter för att det byggs nya bostäder.  

   Det finns en problematik kring vilka som kommer till uttryck i planeringen och faktiskt är 

med och påverkar. Nuvarande arbetssätt möjliggör inte för olika målgrupper utan det blir oftast 

en viss typ av medborgargrupp som kommer till tals, inte sällan rör det sig om välutbildade 

pensionärer till exempel. Vilket pekar på att det finns mycket kvar att jobba på i arbetet med att 

försöka möta medborgare på andra platser än genom samråd, menar Rosell (Intervju, 2015). 

Grind (Intervju, 2015) tror å andra sidan att det finns en gräns för hur mycket faktiskt deltagande 

och inflytande medborgare kan ha och bör ha då det förr eller senare blir en krock med den 

representativa demokratin; medborgare röstar fram beslutsfattare vars uppgift är att föra deras 

talan men samtidigt som de själva tillåts delta i processer i stadsbyggandet (Grind, 2015). Det 

kan liknas vid en genväg som endast de medborgare med tid och rätta kunskaper kan utnyttja, 

vilket i sig kan ses som en odemokratisk process. Grind (Intervju, 2015) belyser samtidigt de 

negativa sidorna med medborgardeltagande som ibland leder till låsningar, medborgare med en 

bestämd uppfattning om vad som är den rätta lösningen och långa överklagandeprocesser. Hon 

utvecklar resonemanget och lyfter fram betydelsen av processledarens roll. Det kanske inte rör 

sig om ”negativa sidor” utan ansvaret vilar även på individerna som håller i 

deltagandeprocesserna.  

   Ek (Intervju, 2015) förklarar att Linköpings kommun har i lite större projekt, till exempel 

LinköpingsBo2017 i Vallastaden10 (se bilaga 3), fört dialoger med medborgarna i tidiga skeden 

genom fördjupade översiktsplaner eller planprogram för att försöka lyfta intresset och på så sätt 

involvera dem i ett tidigt stadium. Det har skett genom workshops och en bomässa, Bo2017, 

där man undersökte vad medborgarna fann ”Linköpingst”11 och vad som ansågs vara viktigt att 

ta tillvara på när en ny stadsdel i form av Vallastaden växer fram. Precis som Rosell (Intervju, 

2015) menar Ek (Intervju, 2015) att det generellt sett är engagerade pensionärer som deltar på 

liknande arrangemang som kommunen anordnar, men att man med workshops inför 

                                                           

10 En ny stadsdel där det ska byggas mellan 1000-2000 bostäder (Linköpingsbo2017, 2015). 

11 Något som är förknippat med Linköping och anses typiskt för staden. 
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Vallastaden noterade en bredare blandning av deltagare i vilka även studenter ingick, vilket han 

tror kan ha att göra med den geografiska närheten till Linköpings universitet.  

   När det rör sig om den nya stadsdelen Nydal12 (se bilaga 1) i Knivsta kommun hade man en 

utvidgad medborgardialog innan själva detaljplanerna kommit till. Kommunen har även 

påbörjat ett Vinnova-finansierat projekt där möjligheterna att föra en digital medborgardialog 

undersöks och hur man kan effektivisera dialogprocessen. I dagsläget och även tidigare har det 

funnits en osäkerhet i dialogerna med medborgarna då man inte riktigt lyckats identifiera vilka 

frågor kommunen själva kan vara med och påverka i. Wetterstedt (Intervju, 2015) förklarar att 

det går att finna spår av en föråldrad syn på vilka sorters frågor man tror sig medborgarna vill 

vara med och påverka i och som dessutom förhindrar en konstruktiv diskussion. Det har 

avspeglat sig i hur dialogerna konstrueras eller har utformats, enligt honom. Det finns även 

tecken på att samråden sker i fel lägen. Följden blir då att själva planeringen inte kan påverkas 

utan det blir snarare en situation för medborgare att ventilera sina åsikter och explicit klaga på 

det som tidigare bestämts. I Knivsta kommun är det en speciell situation då det rör sig om 

människor som kanske inte redan är etablerade i kommunen utan istället medborgare som flyttar 

in från närliggande kommuner (Wetterstedt, Intervju, 2015).    

   En annan fråga som berör medborgarnas roll är samråden i en situation där det rör sig om en 

byggemenskap som ska bygga, andra medborgare med andra ord, och inte en traditionell 

bostadsutvecklare. Rör det sig om en lokal byggemenskap som på något sätt haft sin tidigare 

vistelse i samma område kanske det skulle kunna komma leda till mer acceptans från övriga 

medborgare som blir berörda, resonerar Landqvist (Intervju, 2015). Dialoger brukar annars 

präglas av att man är positiv till nybyggande – så länge det inte är för nära ens egen tomt, 

berättar Ek (Intervju, 2015). Grind (Intervju, 2015) tror å andra sidan faktorer så som geografisk 

lokalisering och den fysiska utformningen på byggemenskaper kan föra med sig en osäkerhet 

hos övriga medborgare i lokalsamhället och eventuellt väcka reaktioner på byggemenskaper. 

 

5.2 Alternativa tillvägagångssätt för att påverka stadsbyggnadsprocessen 

Rosell (Intervju, 2015) lyfter hur man skulle kunna diskutera staden utifrån ett annat perspektiv 

och på ett alternativt sätt som komplement till samråden. En annan miljö så som muséer eller 

genom anordnade gå-turer med medborgare i ett annat sammanhang än de mer traditionella 

samråden är intressanta tillvägagångssätt, tror hon. Man har arbetat med en medborgarpanel i 

projektet Östra Sala backe13 där synpunkter samlas in från medborgare som frivilligt anmält sitt 

intresse och med en anknytning till just Östra Sala backe. Landqvist (Intervju, 2015) har också 

funderat kring andra metoder som rör involvering och förklarar att det finns tankar på hur och 

                                                           

12 Knivsta kommuns nya stadsdel som är belägen i den södra delen av tätorten och med potential för 3500 bostäder 

(Knivsta kommun, 2015). 

13 Ny bebyggelse med målet att länka ihop Årsta och Sala backe samt bidra till en ökad känsla av innerstad till de 

östra stadsdelarna (Östra Sala backe, 2014). 
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på vilka sätt man kan involvera medborgare ytterligare i stadsbyggandet. Kommunen skulle 

enligt honom anordna en workshop eller olika typer av seminarier med byggemenskaper i 

fokus, till exempel. Men också genom att involvera medborgarna i ett väldigt tidigt skede, till 

exempel redan vid markanvisningstävlingarna Uppsala kommun anordnar. I dessa tävlingar 

bestäms det vilka byggherrar som i ett senare skede ska få förvärva mark. Att möjliggöra för 

medborgarna att få vara med i processen när byggherrarna utses och deras tävlingsbidrag 

bedöms innebär att de involveras tidigt i processen. I tidigare fall när mark anvisats har det inte 

varit en öppen process när tävlingsbidragen utsetts i vilken medborgare fått tagit del av och haft 

möjlighet att lämna synpunkter. Häri finns en problematik eftersom det rör sig om 

företagshemligheter och sekretess tills ett avtal är skrivet. Ett annat potentiellt problem rör 

deltagandet och mer specifikt vilka som deltar i denna process. Landqvist (Intervju, 2015) 

menar på att det skulle kunna bli problem med transparensen avseende 

markanvisningstävlingarna med tillhörande röstningsprocess. Fördelen med ett potentiellt 

deltagande i markanvisningstävlingar på en specifik tomt enligt honom är att det är något 

väldigt konkret. Samtidigt pekar han på motsättningar då kommunen inte har någon skyldighet 

enligt lag att involvera invånarna på ovan beskrivna tillvägagångssätt, utan huvuduppgiften är 

att maximera nyttan av kommunens intäkter. Däremot poängterar Landqvist (Intervju, 2015) att 

det är möjligt ändå, om det bedöms gagna deras egna processer och samhället i stort. Han 

förklarar vidare att det även finns tankar på att involvera medborgare i ett ännu tidigare skede, 

redan innan markanvisningar sker. Han, likt Rosell (Intervju, 2015), eftersöker också ett mer 

öppet samtal kring vad som är viktigt på en plats och vad det är för något som medborgare 

värdesätter.  

   Det finns en koppling mellan medborgardeltagande och attityder hos berörda tjänstemän.  

Landqvist (Intervju, 2015) belyser vikten av att försöka vara ödmjuk inför uppgiften. Uppsala 

kommun har i den nya stadsdelen Rosendal planlagt områden först och sedan markanvisat 

sedan, vilket inneburit att medborgarna per automatik blivit involverade i ett tidigare skede. 

Tidigare har processen sett annorlunda ut eftersom markanvisningar skett innan 

detaljplaneläggningen. Byggherrar har sedan lagt fram förslag för vilka detaljplanerna har 

skräddarsytts och därefter har marken sålts. Efter det har ansvaret för att driva genomförandet 

legat på byggherrarna. En nackdel med att planlägga först är svårigheterna med att kunna 

illustrera utformningen på planerade byggnationer bland annat, då det helt enkelt inte finns 

utförligt och tillräckligt material att visualisera inför medborgarna. Vid en process där 

kommunen anvisar mark först och detaljplanelägger i ett senare skede kan byggherrarna 

illustrera utformningen, även om Landqvist (Intervju, 2015) tillägger att det skulle kunna sägas 

vara ärligare att detaljplanelägga först utan något specifikt att visa upp:  

 

Vi kan ju inte visa några fasader under planprocessen för vi vet inte hur fasaderna kommer se ut, vilket nog 

kan vara lite frustrerande för folk också. Men det är ju ganska ärligt, det är ju en chimär det som man har 

gjort tidigare i planprocessen. Att byggherren ritar på ett hus och visar på fasader, men i praktiken kan ingen 

garantera att det blir så utan det är i bygglovsskedet som det bestäms. 
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Wetterstedt (Intervju, 2015) menar att det är viktigt att skapa ett lokalt engagemang för platsen 

och fokus bör ligga på att hjälpa kommunen att göra rätt val med avseende på vilken funktion 

platsen ska ha. En grundlig diskussion om markens användning och om det över huvud taget 

ska byggas på platsen i första hand till exempel, istället för besluta vad som ska göras. 

Medborgardeltagandet bör även ligga tidigt i planprocessen i vilken detaljplanerna görs flexibla 

i den mån det är möjligt. Förmodligen leder det i slutändan till mindre överklagandeprocesser, 

menar han. Precis som Landqvist (Intervju, 2015) antyder Wetterstedt (Intervju, 2015) att det 

bör ske i ett tidigt stadie då kommunen fortfarande äger marken eftersom det blir svårare att 

påverka markanvändningen efter att den är såld.  

   Ek (Intervju, 2015) lyfter betydelsen av lokalsamhällets invånare och involvera de 

medborgare som ämnar att bo på en plats i ett tidigt skede för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt. När det rör sig om kärnan och vad som konstituerar medborgardeltagande i planeringen 

uttrycker han sig på följande vis: ”Jag tror man får mer mänskliga stadsdelar.” Grind (Intervju, 

2015) tangerar Wetterstedts (Intervju, 2015) resonemang om platsens betydelse och i speciella 

fall arbeta ännu mer med medborgardeltagande om det rör sig om en sådan plats med en viss 

typ av känsla som delas av många i lokalsamhället. Hon fäster vikt vid att diskutera betydelsen 

för olika platser i tidiga skeden för att kunna peka ut vad som är viktigt med dem: ”Man vet att 

den här platsen är viktig men man kan inte riktigt sätta fingret på varför den är så viktig”.  

   Medborgardeltagande handlar mycket om processledning från tjänstemännens sida och 

förmågan att vilja lyssna till medborgare. Involvering av medborgare öppnar även upp 

möjligheterna för mer variation och andra lösningar, än de slutsatser tjänstemännen själva 

kommer fram till, som också sedan påverkar slutprodukten. Det förutsätter även att 

processledarna går in med en öppen attityd och inte redan bestämda uppfattningar om hur 

lösningarna i planeringen bör se ut (Grind, Intervju, 2015).  

   Järfälla kommun har provat andra tillvägagångssätt än medborgardialog och arbetat fram en 

handbok för hållbart samhällsbyggande – Kajer mot det gröna, förklarar Grind (2015). Den 

innehåller bland annat ett testprojekt tillsammans med Boverket där man testade att arbeta med 

dialoger på nya sätt varav en metod konstruerades utifrån en SWOT-analys14 samt STEP-

metoden15 i kombination med en interaktiv del där medborgare fick använda sig av byggklossar 

och kartor. Kommunen har anordnat flera Öppet Hus-tillställningar för medborgare där 

utställningar och information om kommande planer visats. Men Grind (Intervju, 2015) förklarar 

                                                           

14 En metod för att skapa en översikt över nuläget. Styrkor, hot, möjligheter och svagheter identifieras för att kunna 

avgöra hur man ska gå vidare i processen (Boverket, 2015b) 

15 STEP-metoden används vid planering av både gamla och nya stadsdelar och riktar sig till personer som är 

involverade i byggprocessen. Den illustrerar och visar på att planering handlar om val och vägleder deltagare i 

processen att göra dessa olika val. Syftet med metoden är att åstadkomma ett mer hållbart stadsbyggande 

(Byggindustrin, 2009) 
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att det tenderar till att bli missvisande eftersom besökarna på utställningarna inte representerar 

kommunens demografiska sammansättning, vilket anses problematiskt då synpunkterna 

kommer från ett snävt avgränsad demografisk grupp. Hon tror därför på nya tillvägagångssätt i 

planeringsrelaterade frågor, såsom sociala medier till exempel för att arbeta med 

medborgardeltagande. Det är ett spännande område med potential att nå fler individer och flera 

olika grupper av medborgare, förklarar Grind (Intervju, 2015). Wetterstedt (Intervju, 2015) 

lyfter skillnaden mellan landsbygd och stad när det kommer till medborgardeltagande och dess 

grad av relevans. Vid ett samrådskede inför en detaljplaneprocess i stadsmiljö bör helheten och 

utvecklingen tas i beaktning och fokus kanske inte ska ligga på för detaljerade frågor, så som 

vilken typ av verksamhet som huserar i grannfastigheten till exempel. 

 

5.3 Etablering av byggemenskaper och incitament till medborgardeltagande 

Uppsala kommun arbetar framförallt med medborgarinflytande i samrådsskeden och man har 

försökt lyfta upp byggemenskaper i projektet Östra Sala backe då man med små tomter, 

tilltänkta för just byggemenskaper, skapade förutsättningar för att kunna driva och genomföra 

dem. Det var dock ett svalt intresse och Rosell (Intervju, 2015) tror det bottnade i att invånarna 

inte insåg och förstod möjligheterna med byggemenskaper vid den aktuella tidpunkten. Det har 

även varit så att enskilda grupper hört sig av och visat intresse. Det tillsammans med att 

fenomenet kommit att uppmärksammas alltmer i bostadsbranschen och tillhörande debatt har 

även skapat ett intresse från Uppsala kommuns sida, menar Landqvist (Intervju, 2015). Nyligen 

beslutade mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun att byggemenskaper ska 

involveras i stadsbyggandet. Att det togs upp i denna nämnd är kopplat till betydelsen av att i 

ett tidigt skede lyfta frågan eftersom beslut om hur marken ska användas fastställs på denna 

nivå.  

   Styrning via markägande är ett effektivt sätt då kommunen väljer vem som ska tilldelas 

marken, menar Landqvist (Intervju, 2015). Det ligger även i linje med strategin om att öka 

antalet byggherrar vid bostadsproduktion i kommunen. Det finns ett uppsatt mål om att aktivera 

100 olika aktörer på Uppsala-marknaden. I dagsläget är man uppe i 40 olika aktörer och i den 

nya stadsdelen Rosendal är det 15 olika byggherrar som är involverade, förklarar Landqvist 

(Intervju, 2015). I Rosendal finns det också planer på att implementera byggemenskaper, i 

första hand rör det sig om de senare etapperna, med ett undantag för Etapp 1 16  där en 

ändamålsenlig byggrätt är identifierad och lokaliserad.  

   Linköping kommun har ett liknande utgångsläge som Uppsala kommun med mark till 

förfogande i stadens ytterkanter men mindre mark i de mer centrala delarna. De har upprättat 

en informationssida på deras hemsida där det ges en förklaring av byggemenskaper och där 

invånare kan lämna en intresseanmälan. Linköping kommun letar däremot inte aktivt efter  

                                                           

16 Etapp 1, den första av Rosendals byggetapper med 1000 planerade bostäder. Byggnationen inleddes under våren 

2014 (Uppsala kommun, 2015) 
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byggemenskaper men försöker i arbetet med detaljplaner ha relevanta förutsättningar i åtanke 

avseende byggemenskaper, till exempel genom mindre marktilldelningar och mark avsatt 

specifikt för boendeformen (Ek, Intervju, 2015). I den första etappen av nya stadsdelen 

Vallastaden, i vilken man såg till att detaljplanelägga först och anvisa mark efteråt, har man 

provat konceptet. Linköpings första byggemenskap har fått mark anvisad och är nu igång med 

processen (Ek, Intervju, 2015; Fastighet och Bostadsrätt, 2014). Likt Uppsala kommun har 

Linköping kommun också präglats av en storskalighet när det kommer till bostadsbyggande. 

Ek (Intervju, 2015) lyfter ett tidigare projekt i vilket det planerats för 1000 bostäder fördelat på 

fyra stycken större byggherrar medan kommunen med Vallastaden arbetat annorlunda och 

istället involverat 50 byggherrar på samma mängd bostäder. Han understryker att det verkar 

råda en generell kunskapsbrist hos allmänheten om vad en byggemenskap faktiskt är vilket även 

bekräftades när kommunen anordnade två stycken seminarier för att informera allmänheten och 

skapa ett intresse för byggemenskaper. Flertalet av deltagarna ville enbart veta hur de skulle gå 

tillväga för att bygga ett eget hus och eftersökte mark att bygga och bo på.  

   Knivsta kommun och Järfälla kommun har däremot ingen strategi eller angivna direktiv för 

hur man ska arbeta med byggemenskaper på ett mer konkret plan och det finns inte heller någon 

informationssida på kommunernas hemsida där byggemenskap beskrivs med tillhörande 

information om hur man som medborgare genom byggemenskap kan engagera sig i 

stadsbyggandet. Wetterstedt (Intervju, 2015) förklarar att det finns tankar på att tillsammans 

med andra kommuner i regionen starta ett projekt i samarbete med Föreningen för 

byggemenskaper med syftet att försöka höja kompetensnivån, identifiera eventuella hinder och 

sätta ut en riktning för det framtida arbetet med byggemenskaper. Grind (Intervju, 2015) 

förklarar att de hittills har identifierat och formulerat byggemenskap som ett tänkbart 

tillvägagångssätt i ett nytt projekt, Barkarbystaden III17 (se bilaga 4).  

   Rosell (Intervju, 2015) betraktar samskapande av staden som något bra men tillägger att en 

potentiell risk skulle kunna vara hanteringen av miljölagstiftningen från byggemenskapers sida 

missköts eller förbises på grund av otillräckliga kunskaper inom området. Samskapande av 

staden kan också komma att generera mångfald, med avseende på både funktioner och olika 

typer av människor. I ett scenario där byggemenskaper skulle vara mer etablerat i 

stadsbyggandet kan det enligt Landqvist (Intervju, 2015) även bli så att det blir medborgare 

som har resurser, kan och vill göra sin röst hörda som tar plats i denna process. En 

byggemenskap skapar sin individuella produkt och det skulle kunna leda till att övriga 

medborgare får det svårare - och till en högre kostnad - att hitta ändamålsenliga bostäder. En 

bättre konkurrenssituation borde dock inte var något negativt, menar han. Samskapande av 

stadens utveckling anser Wetterstedt (Intervju, 2015) i grunden enkom vara förenat med 

positiva aspekter, men betonar att samskapandet tenderar att äga rum för sent i processen. Sker 

                                                           

17 Preliminärt planområde och ny etapp av Barkarbystaden. Ett naturnära område som ska prövas för ny bebyggelse 

(Järfälla, 2014). 
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det först efter en markanvisning där bostadsutvecklaren köpt marken och i nästkommande skede 

lägger fram en detaljplan – vilken medborgare inte kan påverka annat än att yttra sitt missnöje 

- går man miste om integrationen i stadsutvecklingen.  

   Ek (Intervju, 2015) menar att alla medborgare har en kreativ ådra, men som ser olika ut från 

individ till individ, vilken främst kommit till uttryck när det rört sig om renovering av kök och 

badrum eftersom övriga möjligheter varit begränsade och endast funnits på dessa områden. 

Dynamiken i stadsbyggandeprocessen har dock utvecklas på flera sätt, dels i takt med nya 

innovationer, men också i kombination med fler deltagande aktörer i processen. Tillsammans 

kommer det generera nya lösningar och fler möjligheter att vara med och påverka bostaden, 

resonerar han.    

   Ek (Intervju, 2015) tror precis som Wetterstedt (Intervju, 2015) en mer integrerad process 

med avseende på stadsbyggande är positivt men att det också finns risker från kommunens 

perspektiv. En byggemenskap med högt ställda krav på bostaden och dess utformning kanske 

tvingas revidera sin idé på grund av kostnadsskäl. I ett sådant scenario där kommunen arbetat 

fram en skräddarsydd detaljplan utefter önskemål och planer från byggemenskapen riskerar de 

då att stå med en detaljplan som har för snäva bestämmelser och utformning, vilket gör att den 

i princip blir obrukbar. Ek (Intervju, 2015) och Rosell (Intervju, 2015) tror det undviks genom 

att istället arbeta fram mer flexibla detaljplaner. Kommunens roll handlar mycket om 

riskminimering och en mer integrerad stadsutveckling mellan kommunens planerare 

tillsammans med utomstående aktörer ställer olika sorters krav, enligt Grind (Intervju, 2015). 

Riskbilden ser också annorlunda ut beroende på om det rör sig om en större bostadsutvecklare 

eller mindre byggemenskap. Gemensam nämnare är dock livslängden på det som uppförs. För 

att bredda sin riskportfölj behöver då kommunen enligt Grind (Intervju, 2015) arbeta med både 

traditionella bostadsutvecklare och byggemenskaper för att inte riskera en situation med alltför 

ensidigt stadsbyggande likt miljonprogrammen som växte fram på 1970-talet. 

   Beroende på vilket perspektiv byggemenskaper studeras från kan det röra sig om olika 

incitament och drivkrafter. Rosell (Intervju, 2015) menar att byggemenskaper har flera 

potentiella fördelar när det kommer till att skapa en blandad stad, en marknad för fler 

exploatörer och bättre möjligheter för fler medborgare att skapa det ”goda boendet”: 

 

Jag tycker också att vi ska jobba aktivt med att öka medvetenheten och förståelsen för vilken chans det här 

skulle kunna vara. Det jag har sett på bostadsmarknaden under mina år som aktiv är att det är ett ganska 

likriktat utbud av lägenheter eller gestaltningar som erbjuds på den svenska marknaden. Jag ser det här som 

en möjlighet att få till någonting annat, både planlösningsmässigt i den enskilda lägenheten och 

gestaltninsgmässigt. 

 

Rosell (Intervju, 2015) menar att det kan skapas nya möjligheter för mångfald som på olika sätt 

kan inspirera olika grupper av medborgare men påpekar att det i startskedet eventuellt rör sig 

om en viss typ av grupp som besitter kunskap om processerna och genomförandet av 

bostadsbyggande genom en byggemenskap; arkitekter i den övre medelklassen till exempel. 
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Men att det i sig inte behöver skilja sig från medborgares nuvarande tillvägagångssätt att 

organisera sig och välja ut olika platser och bostadsområden i staden.     

   Det finns även ett glapp när det kommer till hur lägenheter utformas och det finns en brist på 

lägenheter som är till för de större familjerna och lägenheter som möjliggör för ens mor- och 

farföräldrar att bo kvar tillsammans med familjen. Bostäder som frångår normen för hur ideal-

familjen är konstruerad och tar hänsyn till andra familjekonstellationer än normen och på något 

vis bryter upp med gamla strukturer, förklarar Rosell (Intervju, 2015). Byggemenskaper skulle 

här kunna fungera som ett komplement där avsteg från det mer standardiserade 

bostadsbyggandet kan tas. Men det är även viktigt med en förståelse för att alla medborgare 

inte vill bygga sina egna bostäder, menar Rosell (Intervju, 2015).  

   Sociala nätverk kan genom involvering i byggemenskaper lättare skapas, vilka samtidigt är 

komplicerade och tar tid att bygga upp i andra sammanhang, tror Wetterstedt (Intervju, 2015). 

Han är inne på liknande tankegångar som Rosell (Intervju, 2015) och tror också det kan röra 

sig om en vilja att påverka ens egna boende i en högre utsträckning än vad som är möjligt i dag 

för de medborgare som inte hittar den typen av boende man eftersöker. Dels ur ett socialt 

perspektiv men också ur ett rent formmässigt perspektiv med variation avseende ytor, lokaler, 

byggmaterial, energieffektivitet och arkitektur. Wetterstedt (Intervju, 2015) tror likt Rosell 

(Intervju, 2015) det kommer röra sig om en specifik målgrupp som visar sitt intresse i början; 

människor i den övre medelåldern med resurser, tid, kunskaper och med visioner om ett bra 

boende innan de blir gamla. Just tidsaspekten med avseende på projektens längd kan vara en 

avgörande faktor för vilka som har möjlighet att engagera sig i en byggemenskap, menar han. 

Ek (Intervju, 2015) är inne på samma spår som både Rosell (Intervju, 2015) och Wetterstedt 

(Intervju, 2015). Medborgare attraheras av tanken om ett annat sorts boende och mer anpassat 

för ens egen situation i livet. Standardutformningen på dagens lägenheter kommer med 

begräsningar och små möjligheter till flexibilitet, anser han. Samtidigt, till skillnad mot vad 

Wetterstedt (Intervju, 2015) tror, menar Ek (Intervju, 2015) att konceptet kan locka och vara 

attraktivt för unga medborgare som inte nöjer sig med standardutformade lägenheter, utan söker 

något annat. Tanken om det ”goda boendet” (Rosell, Intervju, 2015) och ”drömboendet” 

(Landqvist, Intervju, 2015) är huvudsakliga incitamentet utifrån ett medborgarperspektiv. 

Andra incitament som nämns är möjligheten att välja vilka man vill bo med, möjlighet att välja 

lokalisering och fler skräddarsydda lösningar när det kommer till boendet (Landqvist, Intervju, 

2015).      

   När det kommer till incitament från en kommuns perspektiv tror också Landqvist (Intervju, 

2015) mångfalden kan öka med byggemenskaper då det inte resulterar i storskalighet och 

enformighet som i det mer konventionella byggandet. Det blir en naturlig variation eftersom 

det rör sig om mindre tomter. Det skulle även kunna innebära bättre kvalitet på det som byggs 

i och med att det är de framtida bostadsägarna som också kommer bo i bostaden. Men också att 

det byggs fler bostäder, menar Landqvist (Intervju, 2015). Han talar även om positiva 

synergieffekter i form av att de på marknaden redan etablerade byggherrarna får incitament till 
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att skapa bättre bostäder och att byggemenskaper kan leda till en ökad konkurrens på 

bostadsmarknaden:  

 

En ökad konkurrens överlag, ju fler byggherrar desto bättre är det, tror jag. Som vi haft det förut med bara 

ett litet antal byggherrar, det blir ingen bra konkurrenssituation. Ju fler vi får in desto bättre är det. 

 

Byggemenskaper kan också fungera som ett instrument från kommunens perspektiv att arbeta 

mot ett hållbart samhälle och verka för en hållbar utveckling, inte bara med betoning på det 

ekologiska utan även den sociala- samt den ekonomiska delen, tror Wetterstedt (Intervju, 2015). 

Utifrån kommunens perspektiv och funktion rör det sig även om att kunna överbrygga 

incitamentskapen som finns mellan byggherrar som bygger en bostadsrätt och skapar en 

bostadsrättsförening och de som i ett senare skede köper sitt boende av dem. 

Bostadsutvecklarna har inte samma incitament att åstadkomma något som är kvalitetsmässigt 

hållbart på längre sikt på samma sätt som en eventuell byggemenskap har, utan deras uppdrag 

är att maximera sin kortsiktiga vinst. Wetterstedt (Intervju, 2015) menar att dagens 

nybyggnationer inte håller den kvalitet lagen förordnar eftersom man vet att det går att komma 

undan utan några direkt kännbara påföljder, vilket får konsekvenser och leder till långa tvister 

mellan bostadsrättsföreningar och byggherren som i ett tidigare skede åtagit sig uppdraget och 

ansvaret för att uppföra bostadshuset. Rör det sig istället om en byggemenskap med kunskap 

som låter sig driva byggprocessen och genomförandet finns det ett annat perspektiv i och med 

det faktum att man ämnar bo i huset när det är uppfört.  

   Ek (Intervju, 2015) menar att ett incitament för Linköpings kommun att arbeta mer med 

byggemenskaper är att skapa en attraktivare stad vilket i ett senare skede kan locka fler 

medborgare till kommunen. Ek (Intervju, 2015) tror denna attraktivitet ökas om det är fler samt 

mindre byggherrar som bygger åtta till tio lägenheter istället för att en ensam byggherre låter 

uppföra ett större bostadskomplex om 100 lägenheter. Grind (Intervju, 2015) talar om ett 

huvudsakligt argument avseende byggemenskaper som stadsbyggnadsstrategi vilket har 

kopplingar till det Ek (Intervju, 2015) tar upp avseende differentieringen på byggherrarna, fler 

och mindre byggherrar leder till en större variation i stadsbyggandet, tror hon.  

   Grind (Intervju, 2015) ser fördelar med byggemenskaper då det har potential att vara en bra 

metod för att åstadkomma en förändring av bilden folk har av Järfälla kommun. Tidigare har 

kommunen präglats av konventionella lösningar medan byggemenskaper snarare skulle visa på 

att det finns ett framåttänkande och öppenhet inför nya lösningar på bostadsmarknaden. 

Samtidigt framhåller Grind (Intervju, 2015) att just byggemenskaper är en av flera möjliga 

metoder när det kommer till attraktivt stadsbyggande, satsningar på kollektivhus är också ett 

intressant alternativ, menar hon.  

   Wetterstedt (Intervju, 2015) lyfter betydelsen byggemenskaper skulle kunna ha för 

medborgarna. Möjligheter att få vara med och påverka platsen man ska bo på mer konkret och 

direkt kan vara något sunt, vilket skulle kunna leda till att man får en starkare relation för 

platsen. Den demokratiska aspekten är intressant, anser Wetterstedt (Intervju, 2015), när det 
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kommer till byggemenskaper då det är de boende själva som även får störst möjligheter att 

påverka byggprocessen:  

 

De personer som faktiskt ska bo på en plats också får mest möjlighet att påverka, det kan annars vara 

problem med medborgardialoger att det kommer dit människor som kanske inte bor i närheten, kanske 

aldrig kommer vistas där och inte har tänkt att vistas där utan bevakar andra intressen som egentligen inte 

är relevanta. 

 

Det finns samtidigt en osäkerhet från kommunens sida kring vilka medborgare som kommer 

intressera sig för boendeformen. Det är svårt att veta om det bara är resursstarka individer som 

är villiga att driva dessa byggemenskaper och vilka konsekvenser ett sådant scenario har. I 

Berlin, Tyskland, har man till exempel sett färdiga byggemenskaper som vid försäljning stigit 

högt i värde, vilket lett till diskussion om en form av bostadskooperativ där en insats betalas 

som man sedan får tillbaka om man säljer sin bostad. I det initiala skedet borde spekulation inte 

vara huvudsyftet, dels på grund av risk men också för att de som engagerar sig troligtvis gör 

det för att de i framtiden även ska bo i bostaden, tror Wetterstedt (Intervju, 2015).  

   Landqvist (Intervju, 2015) är inne på samma spår som Rosell (Intervju, 2015) och tror att det 

först kommer bli grupper som har kapital, är välinformerade och har en bild över hur de vill 

skapa sitt drömboende. Det finns utmaningar förknippade med information och effektiva 

tillvägagångsätt för att nå ut till andra grupper i samhället avseende på byggemenskaper. Det är 

något kommunen måste fundera på och arbeta vidare med, poängterar han. Det kan också 

handla om att avskärma sig i sitt eget boende och från andra medborgare, så kallade gated 

communitys. Det är en möjlig risk, men som kanske är större på landsbygden i form av villor, 

än vad den är i staden. Byggemenskaper kanske därför inte ska få möjlighet att äga kvartersgator 

eller former av privatiserade parker, resonerar Landqvist (Intervju, 2015). 

   Grind (Intervju, 2015) liknar byggemenskapers utveckling med gentrifiering; först rör sig det 

om ett smalt segment i vilka konstnärer anländer, sedan de som vill efterlikna konstnärerna på 

grund av ”spänningen” och för att sedan sprida sig till allmänheten. Drivkrafterna ur 

medborgarens perspektiv handlar om att tillhöra ett sammanhang, en känsla av att vara mer 

delaktig och engagerad i bostaden och möjligheterna att implementera fler hållbara lösningar, 

vilket efterfrågas i en större grad än vad marknaden och bostadsutvecklarna erbjuder, resonerar 

Grind (Intervju, 2015). Landqvist (Intervju, 2015) antyder att kommunen bör vara försiktiga 

när det kommer till maktförhållandet mellan olika typer av medborgare avseende på 

byggemenskaper och graden av inflytande i planeringen. Satsas det mycket resurser på redan 

starka grupper kan leda till ett scenario där svagare grupper missgynnas. Därmed är 

subventionering av mark för byggemenskaper inte ett lämpligt tillvägagångssätt utan det bör 

ske under marknadsmässiga villkor, menar han.  

   Uppsala kommun tittar just nu på en tomt i Gottsunda som skulle kunna vara föremål för en 

byggemenskap där nästa steg blir att identifiera medborgarnas önskemål i stadsdelen och 

lämpliga tillvägagångssätt för att nå ut med information till dem. Att rikta sig mer specifikt till 
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olika stadsdelar är en möjlig metod, menar han. Det finns i dagsläget två grupper som har visat 

sitt intresse för byggemenskaper i Uppsala kommun varav en grupp är en pensionärsförening, 

vilket också är en grupp som förväntas vara intresserade av byggemenskaper som 

boendeformen (Landqvist, Intervju, 2015). 

   Det beror även på markägandet och förutsättningarna med avseende på infrastruktur. Uppsala 

kommun äger till exempel väldigt mycket mark i de yttre delarna av staden: Valsätra, Sävja, 

Stenhagen och Gottsunda (se bilaga 2). I dessa områden är markens värde lågt i förhållande till 

de mer centrala delarna av staden. Däremot äger de inte så mycket mark i mer välbärgade 

villaområden så som Kåbo18. Det har inte funnits något intresse från byggherrars sida att bygga 

bostäder på ovanstående områden och Landqvist (Intervju, 2015) anser att det finns potential 

att på dessa platser bygga billiga bostäder som följd av de låga markpriserna och områdenas, 

generellt sett, lägre bostadspriser.  

 

5.4 Byggemenskaper - vad innebär det för kommunens planeringsprocess? 

Ett scenario där medborgarna är drivkraften tror Rosell (Intervju, 2015) kan gynna mångfalden 

på det som byggs och stadens struktur då medborgardeltagande ”sprider ringar på vattnet” och 

når även andra processer. På så vis kanske diskussionen om stadsutvecklingen utvecklas, menar 

hon. Enligt Wetterstedt (Intervju, 2015) är det mycket positivt med medborgare som driver 

stadsbyggandet då bostadsutvecklare tenderar att minimera deras risk vilket istället får 

konsekvenser på det som byggs. Eftersom bostadsutvecklarna även vill maximera deras intäkter 

produceras det inte heller bostäder för medborgare med mindre kapital i samma utsträckning, 

vilket begränsar möjligheter att köpa och äga sin bostad för denna grupp. Ek (Intervju, 2015) 

tror det finns olika drivkrafter hos en byggemenskap kontra en traditionell bostadsutvecklare. I 

det sistnämnda fallet, tror han precis som Wetterstedt (Intervju, 2015), att det satsas på det som 

ger mest avkastning vid bostadsbyggande medan en byggemenskap har andra drivkrafter och 

prioriteringar. Det kan röra sig om en social vinst om medborgare i egenskap av 

byggemenskaper får vara med tidiga skeden och tillsammans med kommunens planerare 

bestämma vad man vill uppnå. Medborgarnas deltagande genom byggemenskaper blir ett 

komplement till planerarnas kunskaper och tidigare erfarenheter om vad som fungerat bra 

respektive mindre bra. Fler perspektiv på bostads- och stadsbyggande än deras egna behövs, 

menar Ek (Intervju, 2015). 

   Wetterstedt (Intervju, 2015) förklarar att det i Tübingen och Freiburg, Tyskland, går att 

identifiera skillnader mellan olika bostadshus innergårdar beroende på om det rör sig om en 

byggemenskap eller ett bostadshus uppfört av en mer traditionell bostadsutvecklare. 

Trädgårdarna hos de förstnämnda är ofta påkostade jämfört med motsvarande hos 

bostadsutvecklarnas, till exempel. Även skillnader i trapphusens utformning går att skönja. En 

byggemenskap kanske nöjer sig med en enkel spiraltrappa istället för någon mer påkostad 

                                                           

18 Ett av Uppsalas äldsta och dyraste villakvarter (Sveriges Radio, 2007). 
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variant för att kunna fokusera på något annat i byggnaden. Det finnas enligt honom en skillnad 

i prioriteringar hos olika aktörer vid stadsbyggandet och det är något som bör uppmärksammas 

mer när stadsutveckling diskuteras: 

 

Man måste ställa sig frågan; ’Vad vill vi med staden?’, på något sätt. Det är egentligen där man borde börja; 

’Vad vill man med stadsutveckling och vad är syftet med stadsutvecklingen?’. Det är det man har gjort 

väldigt bra i Tyskland, tycker jag. Man verkligen ställer sig den frågan och sedan gör man sin hemläxa. 

 

Wetterstedt (Intervju, 2015) menar att man i Tyskland har varit bra på att motverka 

segregationen och skapa en social blandning genom att blanda olika upplåtelseformer i 

bostadsområden. En förutsättning enligt Wetterstedt (Intervju, 2015) är att vid 

markanvisningsskedet sätta upp kriterier och parametrar som på något sätt ska styra 

utformningarna på ansökningarna som kommer in i den riktning man önskar. Processerna i 

Tyskland är kvalitativa och vem som ska få bygga bestäms av en mindre grupp som tillsammans 

med borgmästaren, vars roll är att bevaka processens transparens och objektivitet, diskuterar 

frågorna ihop, förklarar Wetterstedt (Intervju, 2015). Han tror liknande processer skulle kunna 

ske i Knivsta kommun och andra kommuner, att det rör sig om en mognadsfråga:  

 

Man måste förstå att det sättet man tilldelar mark på i dag är väldigt diskriminerande också. Man tror att 

det är objektivt men det är det inte, utan alla sätt att göra någonting på gagnar ju någon.  

    

Knivsta kommun arbetar efter principen fastpris avseende markförsäljning precis som Uppsala 

kommun. Ett ungefärligt pris för marken bestäms utifrån vad man tror marknaden är villiga att 

betala. Däremot arbetar inte Knivsta kommun utifrån parametrar som man sedan viktar mot 

varandra, likt en markanvisningstävling, för att slutligen komma fram till vilken byggherre som 

ska få förvärva marken. Det finns farhågor om att det är för resurskrävande i form av ökad 

administration och kostnader. Men även en rädsla för en ökad mängd överklaganden vilka kan 

riskera tidsförseningar på projekten, tror Wetterstedt (Intervju, 2015). Han lyfter också 

problematiken som har med uppföljning och kontroll att göra. För att säkerhetsställa att 

byggherrar efterlever deras löften i ett sådant scenario krävs ett framarbetat och fungerande 

system med riktlinjer där eventuella konsekvenser om avsteg beskrivs. Denna uppföljning och 

kontroll av byggherrar som i ett sådant scenario redan vunnit marken är också en tidskrävande 

process, menar han. Grind (Intervju, 2015) anser att det behövs fler drivkrafter och inte bara en 

i stadsbyggandet, medborgarna kan inte själva stå för hela utvecklingen utan de större 

bostadsutvecklarna fyller en viktig roll för att åstadkomma en tät blandstad. Hon lyfter upp den 

det avancerade regelverket och tekniska standarden som ett eventuellt hinder av en mer praktisk 

art för medborgardeltagande genom byggemenskaper. I ett scenario med fler och i högre grad 

flexiblare detaljplaner, så kallade skelettplaner, står planerarna för sakkunskapen och 

kompetensen när de olika avvägningarna ska utföras. Därmed kan det i det initiala skedet bli så 

att kravbilden på planerare och andra tjänstemän förändras och att kraven som ställs blir högre 
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(Rosell, Intervju, 2015). Hon, likt Grind (Intervju, 2015), poängterar byggherrarna och deras 

kompetens de besitter när det kommer till att kunna driva bostadsprojekt från idé till 

slutprodukt, vilket enskilda byggemenskaper inte har på samma sätt och vilket kräver mer 

resurser från kommunens sida. Uppsala kommun har till exempel, efter ha fått utstå kritik för 

sitt byggande som ansetts vara för storskaligt och tråkigt, nu börjat anvisat mark för mindre 

projekt sedan en tid tillbaka. Tidigare var normen i bostadsprojekt flera hundra lägenheter 

medan en sådan tilldelning i dag räknas som ett stort projekt, förklarar Landqvist (Intervju, 

2015). Då kommunen planlägger först och arbetar med mindre detaljplaner hamnar inte den 

kostnaden på byggherren själv, utan på kommunen. Ett scenario med en skräddarsydd detaljplan 

för en större byggherre med en eller flera specifika fastigheter som sedan går i konkurs skulle 

kräva mycket resurser av kommunen. Är detaljplanen flexibel från början innebär det istället 

att marken kan säljas till en annan byggherre som i sin tur kan bygga en egen bostad utan att 

den specifika utformningen av detaljplanen förhindrar det.  

   Markanvisningstävlingar vid mark ämnad för byggemenskaper, kommer förmodligen vara ett 

arbetssätt Uppsala kommun i framtiden kommer arbeta vidare med, tror Landqvist (Intervju, 

2015):  

 

Det tror jag vi fortsätter med, även om tävlingarna tar väldigt mycket tid och kraft så vinner vi så mycket 

på det så det känns som om det är värt det. 

 

Markanvisningar är resurskrävande då det sysselsätter många tjänstemän både innan och efter 

själva tävlingen. I startskedet handlar det om förberedning av bedömningskriterier och under 

ansökandetiden kommer det in mycket frågor från alla byggherrar som är intresserade. Efter 

påbörjas processen att utvärdera och bedöma alla de inkommande förslagen för att sedan utse 

de vinnande byggherrarna vilka får köpa marken. Hela arbetsprocessen avslutas sedan genom 

avtalsupprättande med berörda byggherrar och iordningställandet av ett ingående 

utvärderingsutlåtande. Det traditionella sättet har varit att anvisa marken direkt till en byggherre 

och genom förhandling komma fram till ett rimligt pris som båda parterna, kommunen och 

byggherren, är överens om. Förhandlingen är komplex och det kan finnas olika uppfattningar 

om markens värde där till exempel kommunen argumenterar för dess läge medan byggherren 

istället lyfter de negativa sidorna för att försöka erhålla ett lägre slutpris. Denna metod skulle 

kunna bli aktuell om det endast rör sig om ett fåtal byggemenskaper som visar sitt intresse, 

menar Landqvist (Intervju, 2015).  

   Ett annat tillvägagångssätt att anvisa mark har varit genom budgivning. Nackdelen med 

budgivning är relaterade till kvalitet på det som byggs. I värsta fall lägger byggherrarna för stor 

andel av sin budget på att vinna budgivningen om marken vilket resulterar i åtstramningar för 

det som budgeterats för själva bostadsbygget. Det tillsammans med en låg ambitionsnivå 

resulterar i dålig kvalitet på det som byggs, menar Landqvist (Intervju, 2015) – en farhåga även 

Wetterstedt (Intervju, 2015) resonerat kring. Det behöver dock inte vara samma typ av 

problematik i en situation där byggemenskaper ska förvärva mark, tror Landqvist (Intervju, 
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2015). De har så pass bestämda krav på bostadens kvalitet att anvisning av mark genom 

budgivning inte bör resultera i liknande utfall som när större bostadsutvecklare, genom 

budgivning, förvärvar mark. Just prissättning är ett svårt moment och något kommunen måste 

arbeta mer med när det kommer till byggemenskaper, menar han. I Rosendal, Uppsala, har det 

sålts väldigt mycket mark och med det finns inte lika stort utrymme för prisvariation. Det finns 

tankar om att sälja mark till byggemenskaper på flera ställen i staden, så som Stenhagen och 

Gamla Uppsala. På dessa ställen har kommunen inte samma övergripande bild över prisbilden 

som i Rosendal vilket kan leda till utmaningar i potentiella förhandlingssituationer om marken 

med välinformerade byggemenskaper, tror Landqvist (Intervju, 2015). Mindre projekt behöver 

inte heller ha samma krav på sig ur ett gestaltningsperspektiv till skillnad mot projekt som 

kanske involverar större områden och många fler lägenheter på grund av sin större påverkan på 

omgivande miljö (Landqvist, Intervju, 2015). Wetterstedt (Intervju, 2015) tror byggemenskaper 

i relation till planering och detaljplaneläggning kan innebära mindre låsningar mellan aktörer i 

samrådsskeden, men är också beroende av hur kommunen säljer mark då byggklar och planlagd 

mark är en förutsättning för byggemenskaper. Grind (Intervju, 2015) anser det är viktigt att 

anvisa mark på fler än ett sätt och i olika skeden där markupplåtelser har potential att fungera 

som ett planeringsverktyg, tror hon:  

 

Att använda markupplåtelser som ett planeringsverktyg, det är min filosofi om man får prata lite mer 

generellt; att sluta se plan för sig, exploatering för sig och bygglov för sig. Det är stadsutveckling vi håller 

på med och vi har alla ett gemensamt ansvar och uppdrag i det läge Stockholmsregionen befinner sig i, att 

bredda utbudet för att få fler bostäder och mer varierade miljöer.  

 

Järfälla kommun har tidigare arbetat med fastpris på grund av svårigheterna med att kombinera 

pris och kvalitetsaspekter i en budgivning, poängterar Grind (Intervju, 2015). Hon tror fastpris 

kommer utgöra normen för marktilldelningar i framtiden då det vid dessa situationer är lättare 

att få med kvalitetsaspekterna, men att kommunen vid enstaka tillfällen tillämpar en 

budgivning: ”Men ibland kanske man vill testa marknaden, och tar på pris för att se vad vi kan 

få ut.”, uttrycker hon. Linköping kommun har arbetat med både budgivning och fastpris när det 

kommer till anvisning av mark. Vid fastpris har man arbetat på ett liknande sätt som Uppsala 

kommun, ett antal parametrar så som arkitektur, kvalitet och tillgänglighetsanpassning viktas 

för att avgöra vilken byggherre som ska få köpa marken. Fastpris som ett tillvägagångssätt vid 

tilldelning av mark där hänsyn tas till idé, kvalitet samt arkitektur tror även Ek (Intervju, 2015) 

är det mest lämpliga i en situation där flera byggemenskaper är intresserade av en och samma 

byggrätt. 

   Ett scenario med fler byggemenskaper tror Wetterstedt (Intervju, 2015) kan komma att 

utveckla kommunens nuvarande roll mot mer rådgivning. Även mer resurser i form av externa 

parter kan komma krävas i och med att kommunen inte kan fungera som expert på alla 

relaterade områden, resonerar han. Wetterstedt (Intervju, 2015) tror också att ett scenario i 

vilket byggemenskaper blir vanligare kan leda till att kommunen får arbeta mer som en 
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fastighetsutvecklare eftersom marken förbereds av dem själva och inte av en bostadsutvecklare. 

Markpriset blir högre vid en sådan situation och det borde inte innebära något negativt ur ett 

ekonomiskt perspektiv för kommunen. Även i denna fråga rör det sig om en osäkerhet kopplad 

till kommunens resurser och förmåga att hantera en förändrad situation likt ovanstående 

beskrivning, enligt honom.  

   För att byggemenskaper ska anses vara ett reellt och genomförbart tillvägagångssätt vid 

bostadsbyggande tror Ek (Intervju, 2015), precis som övriga respondenter, att det är viktigt med 

detaljplanelagd mark först innan marken anvisas, vilket också ställer andra krav på kommunen. 

Det kommer även ställas högre krav på tjänstemännen som arbetar med planeringsfrågor och 

exploatering vilket kan leda till att planarbetet utvecklas, resonerar Ek (Intervju, 2015). Även 

andra sorters krav som har med kommunikation och pedagogik kommer bli aktuella då en 

traditionell bostadsutvecklare ofta besitter den kunskapen själva, vilket en byggemenskap inte 

gör på samma sätt. Grind (Intervju, 2015) lyfter precis som Ek (Intervju, 2015) upp betydelsen 

av pedagogiskt handlande och lärande från kommunens sida, speciellt i genomförandefasen och 

tidigt i byggprocessen.  

   Wetterstedt (Intervju, 2015) anser att det inte borde röra sig om någon djupare konflikt när 

det kommer till maktrelationen mellan planerare och byggemenskaper i och med att stora 

bostadsutvecklare redan köper upp större markytor och detaljplanerar marken själva. Vilket 

görs via extern konsultverksamhet eller hos företaget själva. Stadsbyggandet har utvecklat 

kommunernas uppdrag mot en roll som i allt högre utsträckning kommit att handla om kontroll 

och uppföljning, enligt Grind (Intervju, 2015) Detta speglar också marknaden avseende på 

byggherrar, det finns många större bostadsutvecklare men få mellanstora, vilket kan hänga ihop 

med hur efter vilka principer kommuner tidigare tilldelat mark på, resonerar Wetterstedt 

(Intervju, 2015). 

 

6. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet från undersökningen jag erhållit från 

intervjuerna med tjänstemännen. Analysen utgår och förhåller sig till Arnsteins (1969) 

deltagandestege, vilken har sammanfattats till en tabell, återfinns i början av detta kapitel. För 

att på ett pedagogiskt sätt illustrera graden av delaktighet och dess överensstämmelse med data 

redovisas det åsyftade steget i trappan i en parantes: (steg 3, 4, 7 etc.). Det kompletteras med 

fraserna ”högt deltagande” respektive ”lågt deltagande” för att beskriva om det rör sig om goda 

möjligheter till involvering (övre steg) eller få möjligheter till involvering (nedre steg). 

 

6.1 Medborgardeltagande och byggemenskaper 

Medborgarinflytande och medborgardeltagande i planeringen är viktigt för att komplettera 

planerarnas kunskaper, förbättra processen och engagera medborgare. Tjänstemännen 

framhåller till exempel en tidig involvering i planeringsprocessen som något positivt. Dessutom 

visar de att en exkludering av medborgarna i processen kan få konsekvenser i senare skeden, 
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till exempel genom att planer får göras om vilket genererar förlust i form av arbetstid från 

kommunens sida. I större stadsbyggnadsprojekt har även ambitionen hos kommunerna varit 

högre eftersom man sökt sig till offentliga platser för att informera om kommande planer. När 

det rör sig om information till allmänheten handlar det om en form av envägskommunikation 

beroende på det bakomliggande syftet med att informera (steg 3-4). Nedan visas en tabell där 

Arnsteins (1969) olika steg har sammanfattats: 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av Arnsteins (1969) deltagandestege vilken beskrevs i fjärde kapitel. 

Källa: Omarbetning från Arnsteins (1969) deltagandestege. 

 

Flera av tjänstemännen lyfter även upp ensidigheten avseende medborgarna som deltar i 

medborgardialoger, samråd och på workshops. Häri föreligger det risker med 

medborgardeltagande då ett för snävt urval av befolkningen som väljer att delta kan resultera i 

en snedvriden representation av åsikter och synpunkter. Potentiella lösningar tjänstemännen 

presenterar är mångskiftande: digital medborgardialog, sociala medier, söka sig till andra 

miljöer, andra former för deltagande och i tidigare skeden. En form av tvåvägskommunikation 

är den medborgarpanel Rosell (Intervju, 2015) beskriver. Synpunkter samlas in och bearbetas i 

efterföljande skede vilket uppvisar likheter med Steg 5 då någon annan än dem själva avgör vad 

som är relevant för projektet ifråga och att anse legitimt. Det går därmed att argumentera för att 

det planeras för medborgare, och inte med dem. Möjligheter att delta i de tidiga skedena i 

stadsbyggandet framhålls av flera tjänstemän som viktigt och något att försöka utveckla mer. 

Medborgare som involveras i de tidiga skedena skulle enligt deltagandestegen ordnas 

någonstans mellan Steg 6 och 7 då möjligheterna för tvåvägskommunikation är goda. 

   Tidigt skede skulle kunna vara redan när anvisning av mark sker. En intressant aspekt lyfter 

Landqvist (Intervju, 2015) upp då han resonerar kring möjligheterna att även involvera 

medborgare vid kommunens markanvisningstävlingar. Det är intressant av två anledningar, dels 

Arnsteins deltagandestege 

uppdelad på de olika stegen 

Stegens olika kännetecken 

Steg 3 (Informing) Enkelriktad kommunikation i sena skeden. Ingen respons eller 

möjligheter för förhandling. 

Steg 4 (Consultation) Vikten av deltagande förstås, men det finns risk för att det förbises 

till förmån ”deltagande för deltagandets skull”. 

Steg 5 (Placation) Ett steg mot mer deltagande, men det rör sig om deltagande för 

dem och inte med dem. 

Steg 6 (Partnership) Tvåvägskommunikation och fler former av partnerskap mellan 

medborgare och planerare. Delat ansvar. 

Steg 7 (Delegated power) Likheter med steg 6. Medborgare kan mer ansvar och makt över 

beslutandeprocesser. 

Steg 8 (Citizen control) Större krav från medborgares sida att delta, utforma och bestämma 

avseende beslutsfattande. Dock inte att förväxla med absolut makt, 

enligt Arnstein (1969). 
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skulle detta tillvägagångssätt placera sig högt upp i stegen (Steg 7-8) samtidigt som en potentiell 

konflikt med den representativa demokratin uppstår. Kommunen är en politiskt styrd 

organisation till vilken medborgarna varit med och röstat fram representanter och vilka blir 

effekterna om medborgare tillåts delta i omröstningar kopplade till stadsbyggandet avseende 

vad och vem som får bygga? Leder det per automatik till fler nöjda medborgare eller skapas det 

snarare en grogrund för ett ökat missnöje hos medborgare? Även om Arnstein (1969) är tydlig 

med att Steg 8 inte handlar om absolut makt rör det sig om medbestämmande och ett 

medbestämmande vid markanvisningstävlingar skulle kunna leda till ett ifrågasättande av det 

kommunala planmonopolets funktion i stadsbyggandet. För vad tjänar planmonopolet till om 

bestämmanderätten förskjuts till medborgare istället för att som nu ligga på tjänstemännens och 

politikernas bord? Det blir här en fråga om hur långt medborgardeltagandet kan sträcka sig 

innan andra problem än själva deltagandet gör sig synliga. Grind (Intervju, 2015) är inne på 

denna gräns utan att riktigt definiera den, men menar ändå på att en sådan gräns existerar. 

   I vilken ordning detaljplaneläggning och anvisning av mark kommer i planeringsprocessen 

påverkar också möjligheterna att delta i efterföljande stadsbyggnadsprocess, menar 

tjänstemännen. Sker detaljplaneläggningen före anvisningen av mark leder det till ett 

deltagande med attribut kopplat till egenskaperna som finns högre upp i stegen såsom Steg 6-

7. På dessa steg sker det en tvåvägskommunikation och ett delvist förfogande över makt. Sker 

anvisning av mark istället före detaljplaneprocessen handlar det snarare om konsultation och 

planering för dem istället med dem (Steg 3-5). Likt det Wetterstedt (Intervju, 2015) beskriver 

karakteriseras deltagandet i de sena skedena av klagomål, frustration och en missnöjdhet. Det 

genererar en omvänd situation i vilken medborgare till stor del står för envägskommunikationen 

genom sitt klagande. För att deltagandet inte ska fastna i detta skede som kännetecknas av Steg 

3-4 i deltagandestegen är det viktigt med det god processledning vilket Grind (Intervju, 2015) 

anser vara en grundförutsättning för en givande deltagandeprocess. En god sådan minskar 

riskerna för att hamna i ett läge utan utrymme för tvåvägskommunikation och ”deltagande för 

deltagandets skull” (Arnstein, 1969, s. 219) vilket utmärker Steg 4. 

   Byggemenskaper förutsätter i de flesta fall redan detaljplanelagd mark på grund av 

kostnadsskäl och kommunens tillgång till mark. Redan i detta skede avgörs det om medborgare 

över huvud taget ska kunna delta i stadsbyggandet genom byggemenskaper. Tjänstemännen 

lyfte upp möjligheterna att i egenskap av medborgare få mer inflytande i bostädernas 

utformning för att kunna anpassa det till ens egen livssituation. Det finns enligt dem ett uppdämt 

behov att kunna uttrycka sig själv genom boendet på fler än nuvarande sätt, vilket 

byggemenskaper skulle kunna göra möjligt. Den demokratiska aspekten Wetterstedt (Intervju, 

2015) lyfter är intressant, att ens rätt att medverka i samråd och medborgardialoger i syfte att 

skydda sina egna intressen utan något egentligt intresse i det som byggs. Förändras det med 

byggemenskaper istället för traditionella bostadsutvecklare eller kommer ens intressen bevakas 

på samma sätt oavsett vem det är som bygger staden? Byggemenskaper skulle kunna innebära 

större acceptans från övriga medborgare av två skäl. De genererar inte samma typ av hot mot 

ens närmiljö som en traditionell bostadsutvecklare gör med sitt fokus på storskalig produktion 
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och det kan finnas en annan sorts förståelse för det som byggs om det är vanliga medborgare 

som driver byggprocessen för att i slutändan bosätta sig på platsen.  Byggemenskaper skulle 

onekligen innebära en annan form av medverkan, ett mer direkt deltagande och större inflytande 

i stadsbyggnadsprocessen som liknar det Arnstein (1969) beskriver i Steg 6-7 och kanske till 

och med Steg 8 i deltagandestegen – betydande makt i processer avseende planering med andra 

ord. Det är däremot diskutabelt var denna makt kommer ifrån och vem som tvingas ge upp den 

till förmån för en byggemenskap. Rimligtvis förändras kommunernas roll, men en eventuell 

omfördelning av makt drabbar inte nödvändigtvis dem själva utan det är snarare något som sker 

mellan byggemenskaper och traditionella bostadsutvecklare.  

 

6.2 Byggemenskaper – incitament och förändrad roll för kommunen    

Utifrån kommunernas perspektiv nämns byggemenskaper i samma andemening som 

”mångfald”, ”bättre kvalitet”, ”mer variation”, ”ökad konkurrens”, ”ökad hållbarhet”, och 

”attraktivitet”. Grind (Intervju, 2015) ringar även in byggemenskap som ett sätt att 

marknadsföra kommunen och förändra dess image. Det blir uppenbart att det finns högt ställda 

förväntningar på byggemenskaper och vad det kan uträtta i stadsbyggandet. Även om 

byggemenskaper uppfyller kriterierna på steget högst upp i Arnsteins (1969) deltagandestege 

sett ur ett deltagandeperspektiv, vilket av tjänstemännen anses som något positivt då inflytande 

och deltagande är förknippat med något positivt, bör deras incitament till att implementera det 

som ett stadsbyggnadsinstrument problematiseras. Det går att argumentera för att det existerar 

en övertro på medborgarnas förmåga och egna incitament att genom byggemenskaper involvera 

sig i stadsbyggandet och samtidigt förbättra det. En följdfråga som i ljuset av detta uppenbarar 

sig rör bakomliggande föreställningar från kommunernas perspektiv om vilken typ av 

medborgare som väljer att engagera sig i stadsbyggandet. Även om det som byggs i dag inte 

riktar sig mot samhällsgrupper med mindre kapital behöver inte byggemenskaper per automatik 

innebära att det skapas nya förutsättningar och möjligheter för denna grupp att äga sin bostad. 

   Byggemenskaper innebär en tätare dialog mellan planerare och medborgare än vad det gör i 

fallet med traditionella bostadsutvecklare. Ur ett deltagandeperspektiv liknar en sådan dialog i 

stora delar det som beskrivs i Steg 6. Det rör det sig om faktiskt deltagande och genom 

byggemenskapen ges medborgare större möjligheter att påverka stadsbyggandet i en högre 

utsträckning. Samtidigt sker det inom planmonopolets ramar och villkor där kommunerna 

själva förfogar över makten kopplad till markanvändningen och det är därmed svårt att 

argumentera för att en byggemenskap ges mer makt än planerarna. Steg 7 och 8 kan därför sägas 

bli svåruppnåeliga i en svensk kontext. För även om byggemenskaper kontrollerar, utformar 

och styr över genomförandefasen själva är det i slutändan efter att ha fått olika tillstånd från 

kommunen. Dels tillstånd att förvärva mark, vars användning styrs i detaljplanen, men också 

tillstånd genom bygglov att uppföra en bostad vars utformning även den i viss mån regleras i 

detaljplanen till exempel. Flexibla detaljplaner, eller skelettplaner, är en avgörande faktor för 

byggemenskaper. Det ställer högre krav på planerare och deras sakkunskap för att utföra 

lämpliga avvägningar i planarbetet. Betydelsen av planerarens ökade sakkunskap och 
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maktposition i arbetet med byggemenskaper är ytterligare ett argument för att Steg 6 i 

deltagandestegen överensstämmer mest avseende relationen mellan byggemenskaper och 

planerare.  

   Anvisning av mark och tillvägagångssättet man väljer att göra det på lyfte alla intervjuade 

tjänstemän upp som betydelsefullt för möjligheterna till medborgarinflytande och deltagande i 

planeringen. Budgivning vid anvisning av mark är något kommunerna verkar söka sig bort från. 

Flera av respondenterna är kritiska till resultatet det genererar i stadsbyggandet och ifrågasätter 

till viss del de traditionella bostadsutvecklarnas intentioner och ansvar för stadsutvecklingen. 

Från kommunens perspektiv kräver inte budgivning lika mycket tid och resurser, den är en 

relativt enkel process men med nackdelen att kvaliteten på det som byggts visat sig varit 

bristfällig. I ett scenario där konkurrerande byggemenskaper deltar i en budgivning om mark 

kan det komma bli samma typ av problematik. En attraktiv tomt kan leda till att 

byggemenskaperna väljer att lägga en större andel av sin budget på tomten än beräknat. Å andra 

sidan är denna situation inte fullt så problematisk jämfört med ett motsvarande scenario där 

konkurrerande byggherrar istället är de stora traditionella bostadsutvecklarna. I dessa 

situationer handlar det om storskalig bostadsproduktion på stora kvartersliknande tomter varpå 

resultatet av det som byggs breder ut sig över en större yta – till skillnad mot en byggemenskap 

med en mindre tomt till sitt förfogande. Lider slutresultatet av bristande kvalitet är det 

åtminstone begränsat till en relativt liten yta. 

   Fastpris är däremot en tryggare metod utifrån kommunens perspektiv, även om det tar mycket 

tid och resurser i anspråk. Genom detta tillvägagångssätt kan de till skillnad från budgivning 

styra stadsbyggandet i önskvärd riktning. Markanvisningstävlingar med uppsatta kriterier 

tvingar indirekt deltagande byggherrar att anpassa sig. Ur ett deltagandeperspektiv är fastpris 

som tillvägagångssätt förenat med fler begränsningar och krav beroende på utformningen av 

kriterierna. En anvisning av mark genom budgivning är således förenat med större friheter för 

en byggemenskap till exempel och kopplat till goda möjligheter för högt deltagande. Fastpris 

som process uppvisar likheter med det som omtalas i Steg 5 då uppsatta kriterier kan tolkas som 

att det planeras för dem, istället för med dem.  

   En relativ samstämmig bild råder när det kommer till medborgare som kan tänkas vara 

intresserade av att engagera sig i byggemenskaper. Det är inte för alla, åtminstone inte i det 

initiala skedet, utan det som förväntas känneteckna medborgaren som väljer att ansluta sig till 

en byggemenskap är något eller några av följande attribut och önskningar: kunskap om 

byggprocessen, resurser i form av tid och kapital, äldre medborgare, hållbara lösningar, viljan 

samt förmågan att göra sig hörd och en önskan om att profilera sig i byggandet. Det framgår 

direkt att det rör sig om en relativt liten grupp av människor som har möjlighet att genom en 

byggemenskap vara med att delta och påverka stadsbyggandet. Det kan även ur ett 

deltagandeperspektiv påverka balansen och förhållandet mellan medborgare sinsemellan. Som 

jag beskrivit tidigare i diskussionen befinner sig byggemenskaper, betraktat som ett 

stadsbyggnadsinstrument, relativt högt upp i Arnsteins (1969) deltagandestege. Ringar vi 

istället in de medborgare som inte deltar i stadsbyggandet genom byggemenskaper ser vi att de 



43 

 

är förpassade till samråd, medborgardialoger och andra typer av informationsrelaterade 

tillvägagångssätt som hamnar någonstans på Steg 3, 4 och eventuellt 5. Medborgare med de 

attribut jag beskrev ovan kan förutom att rösta fram företrädare också sägas få större inflytande 

i stadsbyggandet. Därmed framträder inte genvägen som Grind (Intervju, 2015) beskrev, 

medborgare med tid, resurser och kunskap, som helt osannolik för denna grupp, varvid det är 

av betydelse att undersöka eventuella konsekvenser som följer av att man i egenskap av 

medborgare kan sägas få medborgarinflytande och möjlighet att påverka stadsbyggandet på fler 

än ett sätt medan andra medborgare inte har samma möjlighet. Blickar vi tillbaka till Flyvbjergs 

(2004) fyra frågor vilka uppsatsens syfte är konstruerade på och specifikt frågan:”Who gains 

and who loses, and by which mechanisms of power?”, kan det konstateras att 

medborgardeltagande genom byggemenskaper, i nuvarande form, är något som en specifik 

grupp medborgare kan engagera sig i. Det utesluter däremot inte att kommunen utvecklar detta 

stadsbyggnadsinstrument ytterligare och möjliggör för fler medborgare att vara sin egen 

byggherre och delta i stadsbyggnadsprocessen.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns flera aspekter som vore av intresse att studera vidare när det kommer till 

byggemenskaper. Det framkom att det från tjänstemännens perspektiv fanns en uppfattning att 

byggemenskaper skulle underlätta samrådsskedena då det var medborgare själva och inte större 

bostadsutvecklare som exploaterar marken och bygger bostäder. En djupare undersökning av 

denna uppfattning där medborgare som deltar på samråd intervjuas vore därmed intressant.  

   Hur kommuner anvisar mark och processerna kring det är ett annat intressant område. Dels 

hur medborgare kan aktiveras och vilken funktion de kan tänkas ha i markanvisningstävlingar, 

men också hur markanvisningstävlingar bör utformas när det rör sig om byggemenskaper och 

inte traditionella bostadsutvecklare. På vilket sätt skiljer sig markanvisningstävlingens 

utformning åt i de båda fallen? Vad finns det för olika för- och nackdelar med olika typer av 

markanvisningstävlingar? Vad kan de ha för effekt på medborgardeltagande i 

stadsbyggnadsprocessen?   
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Markerat område visar lokaliseringen för den nya stadsdelen Nydal, Knivsta kommun: Eniro, 

egen omarbetning. 
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Bilaga 2 

 

Figur 4. Markerade områden med potential för byggemenskaper i Uppsala kommun: Stenhagen, 

Valsätra, Gottsunda och Sävja. Källa: Eniro, egen omarbetning. 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Markerat område visar stadsdelen Vallastaden, Linköping kommun. Källa: Eniro, egen 

omarbetning. 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Markerat område visar stadsdelen Barkarbystaden III, Järfälla kommun. Källa: Eniro, egen 

omarbetning. 

 

Bilaga 5 

 

Intervjuguide- ett tjänstemannaperspektiv 

 Kan du berätta lite kortfattat om din arbetsbakgrund och dina arbetsuppgifter på 

kommunen? 

 Har ni på kommunen någon policy/strategi ni utgår ifrån eller direktiv från politiskt håll 

när det kommer till bostadsbyggande?  

 Plan- och bygglagen befäster medborgarens rätt till insyn och möjlighet att påverka 

planläggningen (samråd) – arbetar ni med medborgarinflytande (i planeringen) på fler 

sätt? Följdfråga: Hur tror du man kan involvera medborgare i planeringen av staden på 

andra sätt?   

 Hur definierar du medborgardeltagande i planeringen? Följdfråga: Vad anser du är 

motivet bakom medborgardeltagande i planeringen?  
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 Hur resonerar du angående kommunens incitament för att implementera 

byggemenskaper som en stadsbyggnadsstrategi? Vilka är dem? 

 Vad anser du vara drivkraften för kommuner att arbeta med byggemenskaper? 

 Hur tror du att byggemenskaper kan komma att påverka medborgardeltagandet i 

stadsbyggandet/planering? Följdfråga: Vilken typ av medborgare tror du kan komma 

visa intresse för byggemenskaper? (För vem etc.) 

 Om vi skiftar fokus till medborgarens perspektiv: vilka incitament tror du en 

medborgare ser när hon/han väljer att engagera sig i en byggemenskap? 

 Hur långt kan medborgardeltagandet sträcka sig i planeringen, finns det någon gräns? 

Följdfråga: Anser du att medborgare kan få för stort inflytande i planeringen? 

 Vilken roll anser du medborgare har i planeringen och stadsbyggandet? 

 Hur ser du på din egen roll i planeringen och stadsbyggandet i relation till medborgaren? 

(Din uppgift, ansvar, etc.) 

 Vad anser du om ett scenario där medborgare är drivkrafter i stadens utformning och 

utveckling, istället för de mer traditionella bostadsutvecklarna, i egenskap av egna 

byggherrar (byggemenskaper)? 

 Vad har det för effekter på kommunens roll i planeringen, om medborgare agerar 

byggherrar istället för bostadsutvecklare? Följdfråga: Din egen roll (uppgift, ansvar, 

etc.)? 

 Är ett medskapande/samskapande (interaktion) mellan planerare och medborgare med 

avseende på stadsutveckling- och byggande förenat med risker? Följdfråga: Om vi 

vänder på resonemanget, på vilka sätt kan det anses vara positivt? 

 Har du förslag på fler respondenter? 

Nu har inte jag något mer att tillägga. Har du något du vill addera? 

 


