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Denna handbok är ett resultat av ett projekt som 
har finansierats av Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor.

jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt obundet ideellt 
ungdomsförbund. Vi arbetar för allas rätt till ett tryggt 
hem som ger unga valfrihet och egenmakt att forma 
sina egna liv. Vi agerar utifrån unga bostadssökandes 
intressen och rättigheter med målet att skapa en 
jämställd bostadsmarknad. Vi vill också att unga ska få 
ökad makt och inflytande i beslutsprocesser.
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Förord
jagvillhabostad.nu har sedan år 2001 arbetat för att förbättra situationen för unga 
på bostadsmarknaden samt för att öka ungas inflytande i processer som rör stads- 
och bostadsplanering. Under åren har vi genomfört en mängd olika projekt som 
syftat till att fler unga ska få en egen bostad, att undersöka hur ungas deltagande i 
planeringen kan öka, alternativt att direkt erbjuda unga inflytande i planeringen av 
bostäder. 

Den här handboken är baserad på två av de projekt vi arbetat med. I projektet 
TA PLATS! arbetade vi med att stärka ungas engagemang i utvecklingen av 
nya bostäder i området Bergsjön i Göteborg. Tillsammans med en fokusgrupp 
utvecklade vi ett koncept för boende för unga vuxna, vilket kommer att realiseras 
av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg. I rapporten ”Vi vill, 
berätta bara hur” – Unga röster om förutsättningar att delta i fysisk utveckling av det egna 
närområdet undersökte vi vilka hinder unga själva upplever för att delta i fysisk 
planering samt hur de anser att deras deltagande skulle kunna underlättas.

Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter med syftet att fler kommuner, 
bostadsbolag och byggherrar ska ta steget och involvera unga i planeringen av 
offentliga miljöer, bostäder eller andra områden som påverkar ungas vardagsliv. 
Vi vill även att handboken ska kunna användas av unga som själva vill kräva sitt 
inflytande.

Handboken beskriver varför vi tycker att det är viktigt att unga inkluderas, hur 
dialog och deltagande ofta fungerar idag samt utmaningar med att föra dialog. Den 
beskriver även hur vi arbetat i projektet TA PLATS!, redogör för de metoder för att 
inkludera unga i planeringen vi utformat, samt ger förslag på olika dialogforum och 
workshopmetoder.

Vi önskar er en trevlig läsning och hoppas att ni ska få användning av handbokens 
innehåll!

Maria Strandberg, Projektstrateg jagvillhabostad.nu
Stockholm 2017-06-20
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Bakgrund
jagvillhabostad.nu
jagvillhabostad.nu bildades år 2001 och är ett ideellt ungdomsförbund för 
unga mellan 16-30 år. Vi arbetar för att bevaka samt att agera utifrån unga 
bostadssökandes intressen och rättigheter med syftet att skapa en jämställd 
bostadsmarknad. Vårt arbete utgår från vår vision om ett tryggt hem åt alla som ger 
unga valfrihet och egenmakt att forma sina liv.

Verksamheten vilar på tre ben: vi arbetar med opinionsbildning 
och påverkansarbete gentemot politiker och andra makthavare i 
samhällsbyggnadssektorn; konsumentupplysning om ungas rättigheter på 
bostadsmarknaden; samt utvecklar lösningsorienterade (bygg)projekt inom vår 
tankesmedja, ofta i samarbete med olika aktörer på bostadsmarknaden.

Organisationen drivs av unga som själva har erfarenhet av hur det är att vara ung på 
dagens bostadsmarknad, där unga ofta hänvisas till otrygga boendeformer i andra- 
eller tredje hand, alternativt som inneboende. Vi brukar säga att unga inte är en 
homogen grupp, men att det som förenar unga som står utanför bostadsmarknaden 
är att de ofta saknar sparade pengar till en kontantinsats, ködagar i en 
bostadsförmedling eller rätt anställningsform för att ha möjlighet teckna ett eget 
kontrakt. 

Förutom att unga drabbas hårt av bostadsbristen är de en grupp som ofta inte kan 
eller får delta i beslutsprocesser. Få unga deltar på samråd eller bjuds in till att ha 
direkt påverkan i olika typer av planeringsprocesser. Därför arbetar vi för att stärka 
ungas delaktighet och inflytande i stads- och bostadsplanering. Dessutom menar 
vi att unga själva är experter på hur unga vill bo och hur det är att vistas i staden 
som ung. För att fler perspektiv ska kunna tillvaratas bör de därför inkluderas i 
planeringen.

Unga vuxna & bostadskrisen

251 av 290 Svenska kommuner uppger själva att de har 
bostadsbrist för unga.

94 % av unga mellan 18-25 år tycker att bostadsbristen är den 
största samhällsutmaningen. Bostadsbristen är den samhällsfråga 
som oroar unga mest.

405 000 unga mellan 20-27 år saknar eget tryggt boende. 

213 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar 

och 192 000 hyr sin bostad i andra- eller tredjehand eller 
bor inneboende.

41 % bor med osäkra villkor eller tidsbegränsade kontrakt. 
Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och 
kostnaden för dessa boenden har ökat markant de senaste åren.

36 % av de unga vuxna som har flyttat hemifrån har mindre än 
5 500 kronor kvar att leva på varje månad när boendet är betalt.  

Källa: Novus 2016, Hyresgästföreningen 2015, Hyresgästföreningen 2017
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Projektet TA PLATS! & samarbetet 
med Familjebostäder i Göteborg 
År 2015 fick jagvillhabostad.nu finansiering av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) för att driva projektet TA PLATS! Projektet syftade 
till att stärka ungas lokala engagemang i området Bergsjön i Göteborg, och att öka 
ungas inflytande i beslutsprocesser som rör utvecklingen av deras lokalområde. 
Detta har huvudsakligen gjorts genom att ingå i ett samarbete med det kommunala 
bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg kring ett byggprojekt där unga varit 
med och utvecklat yteffektiva och kvalitativa bostäder för unga vid Merkuriusgatan 
i Bergsjön.

jagvillhabostad.nu har utfört en förstudie med syftet utveckla ett nytt koncept för 
bostäder som unga från Bergsjön och övriga Göteborg själva kan efterfråga. Unga, 
främst från området men även från andra delar av staden, har bidragit med sina 
tankar, idéer och platsspecifika kunskaper genom dialogarbete och workshops. 
På så sätt har unga inkluderats i områdets utveckling samtidigt som de besuttit 
ett ägandeskap och blivit experter i det byggprojekt de arbetat med. Konceptet 
kommer att realiseras av Familjebostäder med planerad byggstart 2018 (projektet 
beskrivs mer ingående i kapitlet Exemplet Merkuriusgatan, s.19).

Våra erfarenheter blir handbok
Denna handbok är baserad på våra erfarenheter från projektet TA PLATS! samt 
från vår rapport ”Vi vill, berätta bara hur” – Unga röster om förutsättningar att delta 
i fysisk utveckling av det egna närområdet. Rapporten redogör för resultatet från 
djupintervjuer och fokusgrupper med unga mellan 15-26 år boende i områdena 
Alby i Botkyrka och Holma i Malmö. Deltagarna resonerar kring vilka hinder de 
upplever för att delta i fysisk planering, samt hur dialoger bättre skulle kunna 
utformas för att passa deras behov. 

Vissa kommuner arbetar idag med att utveckla nya former för dialog med unga. 
Andra har inga speciella satsningar på att inkludera unga i planeringen. För 

bostadsbolag är det kanske vanligare att tillfråga hyresgäster vid renovering 
och upprustning av områden än att inkludera unga i planeringsprocesser inför 
nybyggnation av bostäder. Att inkludera unga i planeringen är både en fråga om 
demokrati och förbättrade resultat, då fler perspektiv kan tillvaratas och resultatet 
därmed kan anpassas efter målgruppens behov.

jagvillhabostad.nu ser att det finns ett behov av att utveckla nya metoder för att 
föra dialog med unga och inkludera dem i beslutsprocesser. Det finns otroligt 
mycket engagemang bland unga, samhället måste bli mycket bättre på att ta vara 
på det! Syftet med denna handbok är att inspirera och att erbjuda metoder och 
verktyg för att utveckla dialogprocesser och göra dem mer inkluderande. 

Målgrupp
Handbokens målgrupp är kommunala och privata bostadsbolag, byggherrar samt 
kommunala politiker och tjänstepersoner som vill öka sina kunskaper i hur unga 
kan inkluderas i planeringen av städer och bostäder. Den kan även användas av 
unga individer eller organisationer som vill få sin kommun eller sitt bostadsbolag 
att bli bättre på att inkludera unga.

Disposition
Handboken inleds med ett avsnitt om jagvillhabostad.nu:s syn på varför unga ska 
inkluderas i beslutsprocesser och varför dialog med unga bör föras i stads- och 
bostadsutvecklingsprojekt. Sedan följer ett avsnitt som behandlar hur deltagande 
i planeringen ser ut idag, både generellt och när det gäller unga specifikt, samt 
vilka utmaningar som finns. Därpå följer ett kapitel som redogör för hur unga 
har inkluderats i planeringen av bostäder inom projektet TA PLATS!. I kapitlet 
därefter presenteras metoder för att utforma inkluderande och tillgängliga 
dialogprocesser riktade till unga. Påföljande kapitel redogör för olika typer av 
dialogforum samt ger tips på workshopövningar som passar i dialog med unga. 
Handboken avslutas med en förteckning över projekt jagvillhabostad.nu har arbetat 
med samt tips på vidare läsning.


