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I denna publikation vill vi diskutera bostadsutvecklingen 
i dagens Sverige och utforska möjliga vägar framåt för 
ett hållbart bostadsbyggande. Vår diskussion tog fart i ett 
gemensamt intresse rörande den rådande bostadsbristen, vi 
hade innan projektets början en stark vilja att förstå varför 
bostadssituationen i Sverige ser ut som den gör idag. Tidigt 
i våra efterforskningar märkte vi av tendensen att politiker 
och byggföretag förespråkar avsteg från de byggregler som 
finns, detta för att kunna bygga fler och billigare bostäder. Vi 
såg att denna tendens har påverkat de lägenheter som byggs 
idag, där smarta kvadrat och multifunktionella ytor främjas. 
Vi ser att lösningar som dessa kan vara nödvändiga för att 
kunna tillgodose fler med bostad, men ser också riskerna i att 
detta kan komma att leda till en ökad bostadssegregation, där 
de med sämre ekonomiska förutsättningar tvingas bo under 
sämre bostadsförhållanden. Vi inser att vi måste omförhandla 
vårt sätt att bo, då resurser och plats inte längre räcker till, 
men ställer oss kritiska till utvecklingen där bostaden i många 
fall blir mindre, mindre och mindre. Detta gjorde att vi ställde 
oss frågan: Hur kan man bygga bostäder som inte gör 
avkall från boverkets byggregler men samtidigt svarar på 
samtidens behov av resurssmarta bostadslöningar?

En kollektiv boendeform blev vårt svar på denna 
frågeställning, då vi ser potentialen i att ytor och resurser 
i den kollektiva bostaden kan delas av flera. I denna 
publikation utforskar vi detta ämne genom artiklar, 
intervjuer, samtal och reportage för att ta reda på mer 
om varför vi bor som vi gör idag. Vi undersöker också 
den kollektiva bostadens historia och möjligheter. Vi 
kommer under den senare delen av projektet presentera ett 
arkitektoniskt förlag baserat på den studie vi gjort, med den 
kollektiva lägenheten i fokus.



BO
 stads

brist

1 kap. 2 §: ‘Det 
skall särskilt åligga 
det allmänna att 
trygga rätten till 
hälsa, arbete, 
bostad och 
utbildning samt 
att verka för 
social omsorg och 
trygghet’

Bostadsbristen har under en lång 
tid varit ett stort problem i Sverige, 
framförallt i storstadsregionerna. Men 
när bostadsbristen nu även breder ut 
sig i mindre tätbefolkade kommuner 
är detta ett problem som berör många. 
Enligt boverkets årliga enkät från 2018 
framgår det att över 90 procent av 
befolkningen bor i en kommun med 
bostadsbrist.1 Att tillgången till en fast 
bostad är avgörande för den enskilda 
individens livssituation är nog de flesta 
överens om och trots att rätten till en 
bostad är stadgad i svensk grundlag, 
är det ändå många som står utanför 
bostadsmarknaden. I regeringsformen 
1 kap. 2 § anges att: ’Det skall särskilt 
åligga det allmänna att trygga rätten till 
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt 
att verka för social omsorg och trygghet’.2 
Trots det kan Sveriges bostadsmarknad 
idag inte erbjuda bostadslösningar för 
alla som är i behov av det. Genom 
att belysa frågan ur ett ännu bredare 
perspektiv, alltså inte enbart ur den 
enskilda individens behov, finns tydliga 
kopplingar mellan en fungerande 
bostadsmarknad, arbetsmarknad och 
samhällets ekonomiska tillväxt.3

Enligt SCB’s (Statistiska Centralbyråns) 
senaste befolkningsprognos, från 2018, 
uppskattas att behovet av nya bostäder 
fram till år 2025 kommer att ligga på 
i genomsnitt 66 900 nya bostäder per 
år. Behovet under perioden kommer 
dock att vara något ojämnt fördelat. 
Under perioden 2018-2020 kommer 
behovet att ligga på drygt 93 000 nya 
bostäder per år, vilket medför ett något 
lägre behov, på 51 000 nya bostäder 
per år, för perioden 2020-2025.4 Att 
detta är en mycket kraftig ökning, 
särskilt för perioden 2018-2020 blir 
tydligt om det jämförs med att det 
vanligtvis produceras runt 25 000 - 
30 000 nya bostäder per år i Sverige. 
Det rör sig alltså om en tredubbel 
produktion under de nästkommande 
åren.5 SCB understryker dock att de 
beräkningar som presenteras endast 
är prognoser och att detta antal kan 
komma att ändras. Särskilt i och med 
faktorer som är svårare att förutse 
så som migration, immigration 

och förändringar i befolkningens 
hushållsbildningsmönster.6 
Anledningen till detta markant ökade 
behov beror dels på att Sveriges 
befolkning förväntas att kraftigt 
öka men också på att det under de 
senaste åren inte har byggts så många 
bostäder som det har funnits behov 
för. Det betyder att de bostäder som 
produceras nu inte bara ska täcka för 
det samtida behovet utan också för ett 
efterhängande underskott från tidigare 
år.7 Behovet av nya bostäder är således 
mycket stort, Boverket gör jämförelsen att 
det under de tre kommande åren kommer 
behöva byggas bostäder för motsvarande 
ungefär ett nytt Uppsala. Sådana mängder 
har inte varit aktuella sedan tiden då 
miljonprogrammet byggdes.8

Vilken slags bostäder är det då som 
behöver byggas? För att sammanfatta 
sin rapport ‘Behov av nya bostäder 
2018-2025’ lyfter Boverket fram 
två aspekter som de anser kommer 
vara extra viktiga att se till under de 
kommande åren. De belyser att det har 
funnits en tendens att nyproduktionen 
av bostäder har riktat sig till det 
övre marknadssegmentet, men att 
det snarare är människor med sämre 
ekonomiska förutsättningar som 
kommer att vara i störst behov av 
bostäder de kommande åren. För att 
nyproduktionen ska vara tillgänglig 
för denna denna grupp menar de att 
de bostäder som byggs framöver måste 
rikta sig till denna målgrupp samt att 
byggvolymerna måste hållas uppe.9 

Hyresgästföreningen drar samma 
slutsats i sin rapport ‘Hinder för 
bostadsbyggande’ vilken baseras på en 
enkätundersökning bland byggbolag 
och hyresvärdar. I strävan att dra ner 
priserna på de bostäder som byggs och 
därmed göra dem tillgängliga för ett 
lägre marknadssegment pekar de på 
att konkurrensen inom byggsektorn 
kommer ha en betydande roll, men 
även att de bostäder som produceras 
måste göras både effektivare och till 
lägre kostnad.10 Frågan är givetvis hur 
detta ska göras utan att tumma på 
bostadskvalitén för de boende? 

Det kan vara intressant att tillägga 
att även nyproducerade lägenheter 
som riktar sig till det övre 
marknadssegmentet också kan bidra till 
att de i det lägre marknadssegmentet 
får tillgång till bostäder, vilket Reinhold 
Lennebo tar upp i sin rapport ‘Hem- 
vägar till en bättre bostadspolitik’. 
Lennebo påpekar att om det 
produceras nya bostäder som det övre 
marknadssegmentet vill ha så kommer 
det göra att vissa ur denna grupp flyttar 
till de nyproducerade bostäderna, vilket 
skulle ’frigöra’ bostäder ur det befintliga 
beståndet. Eftersom nyproducerade 
bostäder sällan kan vara lika billiga som 
existerande bostäder så ter sig detta som 
en relativt logisk lösning, men för att 
det ska fungera förutsätter det att det 
finns väl fungerande flyttkedjor, vilket 
det på många platser i landet inte gör 
idag.11

En flyttkedja är det ’flöde’ som 
eftertraktas på en fungerande 
bostadsmarknad. En individ 
förväntas ha behov av olika typer 
av bostäder under sitt liv och om 
bostadsmarknaden fungerar som önskat 
ska individen ha möjlighet att flytta till 
olika typer av boendeformer under sin 
livstid och därmed göra en så kallad 
’bostadskarriär’. Som det ser ut idag 
så saknas denna möjlighet för många, 
vilket till störst del beror på att det inte 
finns tillräckligt många tillgängliga 
bostäder. 

Om för få billiga bostäder är en del av 



billigare bostäder som skulle pressa kostnaderna på ett redan 
befintligt bestånd, i vilket de förmodligen är investerade i? 
Hyresgästföreningen menar även att villkoren mellan olika 
upplåtelseformer måste jämnas ut. Att ränteavdragen t.ex. 
inte försvann i samband med att det statliga subventionerade 
lånen avvecklades är idag en av anledningarna till att det 
är ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter än 
hyresrätter. Och så som det ser ut idag så kommer de minst 
bemedlade, vilka också till störst utsträckning hyr sina 
bostäder, alltid vara dom största förlorarna, vilket i längden 
kommer att förstärka redan existerande inkomstklyftor. Då 
tillgång till bostad precis likt andra samhälleliga resurser så 
som sjukvård, utbildning och infrastruktur har en mycket 
positiv påverkan på samhället i stort, så bör kanske bostäder, i 
alla fall till viss del, finansieras via skattemedel.19  

Avslutningsvis kan det konstateras att bostadsmarkaden står 
inför en hel del utmaningar de kommande åren, där en av de 
större frågorna kanske just är den samma som vi ställer oss: 
Hur kan bra, billiga och hållbara bostäder byggas för dem 
som står utanför bostadsmarknaden, utan att det tummas på 
kvalité och byggnadsstandard?  
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https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-
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problematiken så finns det flertalet andra faktorer som också 
påverkar, vilket visar på att frågan är mycket komplex. Som 
ett exempel på detta kan de äldres boendesituation nämnas. 
Många äldre bor ofta kvar i den villa de levde i när deras 
barn bodde hemma. Vissa vill givetvis bo kvar men i många 
fall finns det en önskan om att flytta till något mindre t.ex. 
när en partner har avlidit eller när krafterna börjar tryta. De 
hinder en äldre person möter när den är redo att byta bostad 
sammanfattas väl av Lennebo som skriver att det finns:

’…för få lediga hyresrätter, för få äldreboendealternativ, för 
långa förmedlingsköer till hyresrätt, för höga boende kostnader 
vid köp av bostad, amorteringskrav och bolånebegränsningar 
för köp av bostad samt hög reavinstskatt vid försäljning av ägd 
bostad.’.12 

I många fall tjänar den äldre inte på att flytta till något 
mindre, då denne ofta bor i ett redan avbetalt hus med 
mycket låga brukskostnader. I dagens äldre generation så 
har t.ex. gruppen äldre kvinnor med avlidna makar väldigt 
begränsade ekonomiska förutsättningar, då det har varit 
vanligt att de inte har varit yrkesverksamma under sina liv, 
vilket betyder att de lever på en mycket liten pension och har 
helt enkelt inte råd att byta bostad. 
 
Varför är det viktigt att äldre flyttar från sina större boenden 
till något mindre? Att äldre har möjlighet att flytta till något 
mindre är viktigt för att få igång väl fungerande flyttkedjor. 
För om de äldre flyttar till en mindre bostad frigör det en 
stor mängd större bostäder, vilket gör att det inte behöver 
produceras lika många nya sådana för t.ex. de familjer med 
barn som finns idag. Och om de barnfamiljer som finns 
idag kan flytta betyder det att de kommer frigöra sina 
mindre bostäder som då istället kan nyttjas av t.ex. en yngre 
målgrupp och så vidare. Om det skulle fungera på detta vis så 
skulle vi ha välfungerande flyttkedjor.13

I andra änden av flyttkedjan finns istället problematiken att 
utsatta grupper, så som unga, arbetslösa, låginkomsttagare, 
nyanlända etc. har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Problemet är även här att det inte finns tillräckligt med 
tillgängliga bostäder till ett överkomligt pris, vilket gäller 
både hyres- och bostadsrätter. Behovet av nyproducerade 
bostäder för unga beräknas vara 221 000 stycken till och med 
år 202514. I Hyresgästsföreningens rapport ‘Unga vuxnas 
boende’ från 2017 uppges att 213 000 unga vuxna i nuläget 
är ofrivilligt hemmaboende. De lyfter även fram att unga 
vuxna i åldrarna 20-27 befinner sig på en bostadsmarknad 
som för dem präglas av bostadsbrist och osäkra villkor. 
Rapporten visar även på att de som har det sämst ställt 
också har det svårast att göra någonting åt sin situation. En 
situation som denna medför bl.a. att unga kanske väntar med 
att påbörja önskade utbildningar, flytta till orter där de vet att 
de kan få jobb eller skjuter upp familjebildning.15 I städer där 
det råder stor brist på tillgängliga bostäder medför det även 

en ökad handel av otillåtna andra- eller tredjehandskontrakt.16 

Otillåtna kontrakt kan bidra till att kostnaderna för de 
boende blir avsevärt högre än vad de borde vara. I Sveriges 
storstadsregioner ligger medianboendekostnaden för 
andra- och tredjehandskontrakt på 7500 kr i månaden, 
vilket kan jämföras med en medianboendekostnad på 
5400 kr för ‘vanliga’ hyresrätter.17 En otillåten andra- eller 
tredjehandsuthyrning medför givetvis också en osäkerhet för 
den boende eftersom att bostadskontraktet kan komma att 
upphöra så fort den olovliga uthyrningen upptäcks.  

För få och för dyra bostäder är givetvis grunden till att unga 
har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, men ytterligare 
ett hinder in på bostadsmarknaden kan vara de tillträdeskrav 
som ställs av fastighetsägarna som hyr ut lägenheter. Det 
finns inga undersökningar som direkt pekar på hur detta 
samband, men Lennebo tar ändå upp det som en möjlig 
bidragande faktor som kan försvåra tillträde för många. 
En ekonomiskt utsatt situation kan göra det svårt för den 
bostadssökande att visa att den kan betala den hyra som 
krävs. I och med stöd i äganderätten har fastighetsägare rätt 
att välja vilken hyresgäst som ska få tillträde till lägenheten. 
De krav som ställs på hyresgästen ska givetvis vara rimliga och 
inte gå emot diskrimineringslagstiftningen, men som nämnts 
tidigare kan otillräckligt uppfyllande av inkomstkraven vara 
en anledning till att nekas en bostad. Många hyresvärdar 
ställer schablonmässiga inkomstkrav som kräver att 
bruttoinkomsten ska motsvara minst tre årshyror, vilket 
kommer från en norm om att ett hushålls boendekostnad 
inte bör vara höre än 40 % av inkomsten. Det har dock blivit 
vanligare att hyresvärdar istället ser till dagens inkomst och 
inkomsten de kommande sex månaderna, just för att det kan 
vara svårt för hyresgästen att uppfylla de mer schablonmässiga 
inkomstkraven. Det har även blivit vanligare att ha lägre 
inkomstkrav för unga, studerande och på annat sätt utsatta 
grupper, något som Lennebo pekar på som en mycket viktig 
aspekt för att underlätta deras inträde på bostadsmarkanden18.  

Hur kommer det sig att vi över huvudtaget har hamnat 
i en situation där det produceras för få bostäder och 
att de som produceras är för dyra för merparten av 
landets invånare? En av anledningarna till detta, menar 
Hyresgästföreningen, är att Sverige har gått från att ha 
en statligt finansierad bostadsmarknad till att, från och 
med 1990-talet, ha en mer marknadsstyrd sådan. Det har 
haft konsekvensen att antalet nyproducerade bostäder 
har sjunkit dramatiskt. När marknaden inte tillgodoser 
bostadsbehovet menar Hyresgästföreningen att det borde 
ses som ett marknadsmisslyckande och att det även visar 
på att en markandsstyrd bostadspolitik inte fungerar. De 
menar dessutom att det inte heller är rimligt att tro att 
små förändringar inom systemet skulle kunna ändra på 
situationen, utan att en förändring endast kommer ske 
om staten kliver in och återigen tar ett stort ansvar. För 
varför skulle en hyresvärd vara motiverad att bygga fler och 



Förändrade 
hushållsstrukturer
Vad är det egentligen som har gjort oss 
svenskar till det mest ensamboende folket i 
världen och vilka historiska händelser har haft 
stor inverkan på hushållsstrukturerna genom 
tiderna?

B1

Sverige är idag det land som har flest ensamhushåll i 
hela världen och ensamboendet är idag den vanligaste 
boendeformen i landet. Enligt statistik från HSB är närstan 
40 procent av hushållen idag just ensamhushåll. Om en 
tillbakablick i historien görs, är det tydligt att ensamhushållet 
inte alltid varit den självklara boendeform som den är idag. 
Det är framförallt sedan början av 90-talet som andelen 
ensamhushåll varit så hög som den är idag, dock med mindre 
upp och nergångar i statistiken.1 Men vad är det egentligen 
som har gjort oss svenskar till det mest ensamboende folket i 
världen och vilka historiska händelser har haft stor inverkan 
på hushållsstrukturerna genom tiderna?

Förindustriell tid samt industrialiseringen och 
inflyttning till städerna
Under mitten av 1800-talet, när industrialiseringen 
kom igång i Sverige, förändrades många människors 
boendesituation. Mellan år 1850 och 1900 fördubblades 
befolkningen i landets städer. För många av de arbetare 
som flyttade till städerna väntade en svår bostadssituation. 
Bostäderna var dåliga och trångbodda och sjukdomsspridning 
var ett av många problem. Under tidigare delen av 1800-talet 
hade bostaden oftast varit kopplad till arbetet, på landet 
bodde tillexempel drängar och pigor tillsammans med 
gårdens ägare, bonden och hans familj.2 För arbetarna i 
städerna under den senare delen av 1800-talet blev bostaden 
istället individens egen angelägenhet. Det saknades vid denna 
tidpunkt myndigheter som tog ansvar för bostadsfrågan i 
stort och arbetarklassens bostadssituation. Arbetsgivare så 
som fabriksägare försåg inte heller sina arbetare med bostad.3 
Hos adels- och borgerliga familjer i städerna bodde inte sällan 
tjänstefolk och släkt i hushållet. Arbetare och ogifta var ofta 
inneboende hos andra familjer eller bodde tillsammans med 
andra i samma situation, då det var mycket svårt för dem att 
hitta en egen bostad.4 

Författaren och samhällsdebattören Gustaf af Geijerstam 
gjorde år 1894 en undersökning av arbetarklassens bostads- 
och levnadsförhållanden i Stockholm. Den, liksom andra 
undersökningar under samma tidsperiod, visade på en 
ohållbar situation för arbetarna och deras familjer. Den 
vittnade om dåligt byggda bostäder, höga hyror, osäkra 
kontraktsformer och om små rum som ofta beboddes av 
sex till åtta personer. I statistikern Gustav Sundbärgs artikel 
“Ett rum och kök” som publicerades i början av 1900-talet, 
fastställdes att en fjärdedel av Stockholms befolkning bodde 
i denna typ av bostäder, där sängar delades eller de boende 
tvingades sova i skift till följd av trångboddheten. Artiklar 
som denna belyste verkligheten för många av stadens invånare 
och de politiska intresset kring bostadsfrågan kom att öka.5

Kärnfamiljen i centrum
Under 1900-talets första årtionden förblev bostadssituationen 
mycket dålig för arbetarklassen i landets städer. Situationen 
förvärrades ytterligare under krigsåren och många hundratals 

familjer tvingades bo i undermåliga nödbostäder.6 
Bostadsbyggandet ökade efter krigets slut men precis som 
tidigare var människor beroende av privata husbyggare. 
Många tvingades fortfarande att bo under mycket dåliga 
förhållanden för att över huvud taget få tag på en bostad. 

Till följd av den fortsatt svåra situationen, för framförallt 
de ekonomiskt svaga i samhället började myndigheter ta 
ett större ansvar i bostadsfrågan. Egnahemslån var en av 
de statliga åtgärder som delades ut till mindre bemedlade 
familjer under åren 1905-1948 för att göra det möjligt för 
dem att bygga sitt eget hus.7 En ytterligare reaktion på den 
rådande situationen var den kooperativa bostadsrörelsen. 
Den gjorde det möjligt för stadens invånare att själva få ett 
större inflytande över sin egen bostadssituation. Både SKB, 
som grundades år 1916 och HSB, som grundades år 19238 
hade som mål att öka boendestandarden för människorna och 
inkluderade både sparande, byggande och boende för sina 
medlemmar.9

Trots nya möjligheter med egnahemslån och kollektiva 
föreningar förblev bostadsförhållandena under 1900-talets 
två första årtionden mycket bristfälliga, framförallt för de 
fattiga och barnrika familjerna. Det stod klart att marknaden 
inte kunde bygga tillräckligt med bostäder till de som var 
i behov av det och staten beslutade därför att ta ett större 
grepp om bostadsfrågan. År 1935 beslutades det att stöd för 
uppförandet av så kallade barnrikehus skulle ges. I Stockholm 
gavs statliga tomter till de som skulle uppföra barnrikehus.10 
Stockholms stadsfullmäktige bildade tillsammans med 
HSB Aktiebolaget Familjebostäder år 1936.11 Samtidigt 
fick den funktionalistiska rörelsen sin start i Sverige och 
bostadsidealen förändrades. Barnrikehusen, som till en början 
uppfördes av Familjebostäder, blev lösningen för många av 
de barnfamiljer som tidigare haft svårigheter att hitta en fast 
och långsiktig bostad. De nya lägenheterna i de tidstypiska 
smalhusen, oftast på två eller tre rum, tilldelades ekonomiskt 
svaga familjer med tre eller fler barn. Lägenheterna var 
moderna och ljusa, om än fortfarande relativt trångbodda 
och hyran subventionerades till viss del av staten.12 Det 
minskade barnafödandet under 1900-talets början låg bland 
annat till grund för de politiska åtgärder som genomfördes 
under 1930-talet. Barnrikehusen var ett av dessa exempel. 
Åsikterna gick i sär vilken anledningen till de minskade 
födelsetalen var, men det fanns ett hopp om att kunna 
stimulera barnafödandet igen genom att öka den sociala och 
ekonomiska ställningen för just barnfamiljen, precis som i 
andra delar av Europa.13 Folkhemmets vision växte sig stark, 
staten tog på sig ansvaret för bostäder och boendeideal och 
kärnfamiljen hamnade i fokus från och med 1930-talet och 
fram till 1970-talet.14

Bild 1. KW Gullers. Trångboddhet. Bostad i Huvudsta, Solna, på 1 
rum och kök; sju familjemedlemmar, varav fem här i varsin säng. 
1949. Nordiska museets fotografiska samlingar 3, Nordiska 
museets förlag, 2016. ISBN 978-91-7108-590-0



1. HSB. Singelhushåll i dag - kollektivboende i framtiden?. 2015-
11-18. https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/
inspiration-inredning--tips/singelhushall-i-dag--kollektivboende-
i-framtiden/ (Hämtad 2018-10-03)
2. Nylander, Ola. Svensk Bostad 1850-2000. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2013. s. 17
3. Ibid, s. 19
4. Boverket. Bra bostadsutformning - Regler kvalitet, kostnader 
och exempel för flerbostadshus. Rapport/Augusti 2003. 
Karlskrona: Boverket, 2003. s. 17
5. Haste, Hans. Barnrikehus - Ett kapitel i svensk bostadspolitik. 
Falköping: Familjebostäder, 1986. s. 14
6. Nylander. Svensk Bostad 1850-2000, s.37
7. Nationalencyklopedin. Egnahemslån. i.d. http://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/egnahemslån (Hämtad 2018-
10-03)
8. HSB. Historien om HSB. i.d. http://www.hsb-historien.se/
snabbfakta/ (Hämtad 2018-09-21)
9. Stockholms Kooperativa Bostadsförening. SKBs historia. i.d. 
https://www.skb.org/om-oss/foreningen/historik/ (Hämtad 
2018-10-03)

10. Nylander. Svensk Bostad 1850-2000, s. 66
11. Haste. Barnrikehus - Ett kapitel i svensk bostadspolitik, s. 72
12. Ibid, s. 68
13. Ibid, s. 31
14. Boverket. Bra bostadsutformning - Regler kvalitet, kostnader 
och exempel för flerbostadshus, s.17
15. Nylander. Svensk Bostad 1850-2000, s. 145
16. Ibid, s. 151
17. Ibid, s. 152
18. Ibid, s. 187
19. Boverket. Bra bostadsutformning - Regler kvalitet, kostnader 
och exempel för flerbostadshus, s.11
20. Sandstedt, Eva. Hushållsstrukturens förändring och 
enboendets betydelse - En välfärdsanalys. Rapport/ Nr 14 från 
levnadsnivåprojektet juni 1990. Stockholm: Institutet för social 
forskning Stockholm Universitet, 1990. s. 15
21. Forskning & Framsteg. Ensamboendet ökar i hela 
världen och Sverige ligger i topp. 2014-11-13. https://fof.se/
tidning/2014/10/artikel/ensamboendet-okar-i-hela-varlden-och-
sverige-ligger-i-topp (2018-10-03)
22. Ibid

B2

Förändrade hushållsstrukturer
Under 40-, 50- och 60-talet ökade byggnadskvalitén och 
bostäderna blev allt större. Samtidigt som boendeytan 
ökade blev också familjerna mindre. Staten hade under 
denna period ett stort inflytande på bostadsmarknaden 
och det kulminerade under 60-talet då bostadsbristen helt 
skulle byggas bort i och med miljonprogrammet.15 Under 
rekordåren var Sverige det land i världen som byggde flest 
bostäder, 1967 blev det år då man för första gången uppförde 
fler än 100 000 bostäder under en ettårsperiod.16 

Miljonprogrammet kom att kritiseras hårt under kommande 
årtionden, många ifrågasatte de storskaliga bostadsprojekten 
som varit lösningen för att bygga bort den fortfarande 
rådande bostadsbristen.17 1970-talet kom som en brytpunkt 
där de statliga subventionerade lånen började avvecklas. År 
1992 togs de tillslut helt bort och Sveriges återgick igen till en 
marknadsstyrd bostadspolitik.18

Under 1900-talets senare del har hushållsstrukturerna i 
Sverige genomgått en stor förändring. Från att kärnfamiljen 
varit i centrum har ensamhushållet kommit att bli den 
vanligaste boendeformen. Enligt Boverkets rapport ‘Bra 
Bostadsutformning’ fördubblades antalet ensamboende 
mellan åren 1960 och 1990. Som tidigare nämnt är Sverige 
idag det land med flest ensamhushåll i hela världen.19 I ett 
samhälle där välfärden växt sig stark, där individen inte längre 
är beroende av andra och där självförverkligandet idealiseras 
har den egna bostaden blivit en självklarhet för många. 

Sociologen Eva Sandstedt belyser i sin rapport, 
‘Hushållsstrukturens Förändring och Enboendets 
Betydelse’, en rad möjligheter som kan ligga till 
grund för de förändrade boendemönstren. Den ökade 
individualiseringen nämns som en viktig del i förändringen 
av hushållsstrukturer. Kvinnofrigörelsen som gav kvinnor 
både politisk och ekonomiskt makt, var en annan mycket 
viktig del i förändringen. Då mannen tidigare hade varit 
hushållets huvudsakliga försörjare gick Sverige mot en 
tvåförsörjarnorm. I och med en ökad frihet för kvinnorna 
ökade både giftemålsåldern och skillsmässorna. Färre barn 
och en bättre barnomsorg gjorde skilsmässor enklare och 
hushållssplittringen innebar allt fler och mindre hushåll. 
Sandstedt lyfter även fram ökade reallöner och ett utbyggt 
pensionssystem som en bidragande faktor för ensamboendets 
utveckling.20

Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University 
beskriver i en intervju för den populärvetenskapliga 
tidskriften ‘Forskning & Framsteg’ hur unga människors 
steg ut i vuxenlivet tidigare togs i och med giftermålet, idag 
tas samma steg genom en första egen bostad. Han nämner 
även hur teknikutvecklingen förändrat situationen för många 
ensamboende. När radion och telefonen introducerades 
behövde den ensamboende inte längre vara isolerad och i 

dagens samhälle är det lätt att vara social, genom internet och 
sociala medier, även om man bor för sig själv.21 

Även Eva Sandstedt intervjuas för artikeln i ‘Forskning 
& Framsteg’ där hon gör en analys över vad som hänt 
sendan 1990 då hon skrev sin rapport ‘Hushållsstrukturens 
Förändring och Enboendets Betydelse’ samt sitt arbete ‘Att 
bo ensam. Om enboendeliv i Sverige.’ Sandstedt beskriver en 
förändring i hur samhället i stort ser på ensamhushåll. Om 
det runt 1990 fortfarande ansågs vara lite skamligt att bo 
själv, är det idag ett tecken på frihet och styrka hos individen. 
Detta kan ses som ett tecken på att ensamhushållet har 
normaliserats.22 

Att allt fler människor vill och väljer att bo själva har 
självklart påverkar bostadsmarknaden då efterfrågan 
på bostäder har förändrats. I tider då bostadsbristen är 
hög, framförallt på billiga bostäder, är det inte för alla en 
självklarhet att hitta en egen bostad. Frågan är då, kan denna 
situation frambringa nya hushållsstrukturer eller kommer 
idealet om ensambostaden att bestå?
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Bild 2. Jonsson, K. och Skog, H. Ett rum och kök 2000-tal. 2018. 
Originalbild: KW Gullers. Trångboddhet. Bostad i Huvudsta, 
Solna, på 1 rum och kök; sju familjemedlemmar, varav fem 
här i varsin säng. Nordiska museets fotografiska samlingar 3, 
Nordiska museets förlag, 2016. ISBN 978-91-7108-590-0



Inom spannet av 100 år har Sverige gått från att ha Europas 
sämsta boendestandard till att ha en utav de bästa. Under denna 
tid har bostadsmarknaden gått från att vara marknadsstyrd till 
statligt subventionerad, för att idag åter igen styras av marknaden. 
Ett problem som uppstod under dåtidens marknadsstyrda 
bostadsmarknad, men som även uppstår idag, var att det 
inte byggdes tillräckligt många lägenheter för de med lägst 
inkomster, vilket ledde till en utbredd trångboddhet och dåliga 
bostadsförhållanden. Vi ställer oss därmed frågan: Vad byggs idag 
för den ofta inte så köpstarka gruppen unga vuxna, samt vilken 
effekt har det som byggs på denna grupps boendestandard?

Mindre bostäder
- rätt väg att gå?

Att bygga mindre har under de senaste åren kommit att 
bli ett sätt för byggföretag att kunna erbjuda unga vuxna 
bostäder till överkomliga priser. I storstadsregioner och 
studentstäder, där bostadsbristen ofta är akut för denna grupp 
har litet blivit synonymt med att fler kan erbjudas bostad, 
men också till ett lägre pris då färre kvadratmeter generellt 
sett betyder billigare hyra. De små lägenheter som byggs 
verkar dessutom tendera att bli ännu mindre. Denna tendens 
kan t.ex. ses i Boverkets regeländring gällande storlek på 
ensambostäder från 2014. I och med denna är det nu möjligt 
att bygga fullt utrustade ensam- och studentbostäder på 21 
respektive 16 kvm och ändå uppfylla boverkets riktlinjer.1 
Hur liten den lilla bostaden kan vara är fortfarande under 
förhandling. Ett exempel på detta är utvecklingsprojektet 
BoKompakt i Lund.  

BoKompakt
BoKompakt riktar sig till studenter och är byggt med 
ambitionen att erbjuda så resurseffektiva och ändamålsenliga 
bostäder som möjligt, till lägsta möjliga hyra. I BoKompakts 
boendeinformation skriver de att en mindre bostadsyta 
genererar lägre produktionskostnad och därmed även lägre 
hyra.2 I den utvärdering som har gjorts av projektet menar 
dock Elisabeth Dalholm Hornyánszky, att det inte finns 
något direkt samband mellan en billig produktionskostnad 
och lägre hyra, utan att det snarare är genom hög upprepning 
av få lägenhetstyper som priserna kan hållas nere. Dalholm 
Hornyánszky menar dock att det BoKompakt lyckas 
åstadkomma med de små bostadsenheterna är att erbjuda 
mycket resurseffektiva lägenheter.3       

För att kunna experimentera med bostädernas storlek 
beviljades projektet dispans från boverkets byggnadsregler. 
Resultatet blev 16 enrummare, 4 tvårummare, 1 trerummare 
och 1 fyrarummare, där boendeytan per boende, i alla 
varianter, inte överstiger 10 kvm4. Den lilla ytan till trots 
har ambitionen varit att inte göra avkall på någon utav 
bostadens funktioner. Därför har boverkets standarder istället 
kompenseras med innovativa lösningar.5 Lägenheternas 
storlek förhindrar dock möjligheten för rullstolsburna att 
bo där. Rullstolsburna besökare som behöver låna toalett 
hänvisas till en gemensam RWC som är belägen i ett av 
husens bottenvåningar. AF Bostäder, som ligger bakom 
projektet, lyfter fram att lägenheter likt de i BoKompakt inte 
ska ses som en lösning på bostadsbristen utan snarare som ett 
komplement till andra existerande och framtida utbud.6

I utvärderingen av projektet har de boende intervjuats 
rörande hur den lilla bostadsytan har påverkat dem. Den 
allmänna slutsatsen var att de boende generellt sett var 
nöjda med sitt boende och att de var överseende i fall där 
de var tvungna att kompromissa med vissa bekvämligheter. 
Den låga hyran, genomtänkta designen och att bostaden 
är förhållandevis resurssnål vägde för många över i dessa 
fall. Vissa boende uppgav dock att den lilla ytan gjorde att 

Fowelin, J. Snabba Hus Västberga [foto] i.d. https://
www.archdaily.com/875086/snabba-hus-vastberga-an-

dreas-martin-lof-arkitekter (hämtad 2018-10-08)



till tomten. Väl på plats placeras de i en betongstruktur, 
specifikt utformad för platsen. Sedan ansluts alla moduler 
till vatten, avlopp, el, bredband. Byggnaden kompletteras 
slutligen med loftgångar och trapphus. De små lägenheterna 
uppfyller tillgänglighetskraven och gör inga övriga avsteg 
från boverkets byggregler.9 Det första och senast färdigställda 
projektet omfattar 278 lägenheter och är beläget i Västberga. 
Hyran för en lägenhet på 33 kvm ligger på 4900 kr/mån.10 
Lägenheterna erbjuds till personer i åldrarna 18-30 år via 
Stockholms bostadsförmedling. Fördelningen av lägenheter 
baseras på ett system där den första lägenheten ges till 
någon som är 18 år, nästa till någon som är 19 år o.s.v. De 
har valt detta system för att möjliggöra att även yngre som 
förmodligen har färre ködagar än någon som är äldre också 
ska ha en chans till ett förstahandskontrakt. De boende i 
Snabba Hus behåller dessutom sina ködagar och fortsätter att 
samla på sig fler under tiden som de bor där.11  

Popup House
Ett liknande projekt som också bygger på en modulprincip 
med temporära bygglov är de 38 bostäder som företaget 
Popup House har uppfört i Huddinge kommun. I detta fall 
är grunden till modulerna fraktcontainrar, vilka har byggts 
om till små lägenheter på 13 kvm. Den lilla ytan har, enligt 
företaget själva, kompenserats med en smart planlösning 
och uttänk design. I detta fall riktar sig lägenheterna 
till nyanlända som också ofta har svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden.12 

Den lilla bostaden framställs i många fall som en lösning på 
bostadsbrist och dyra hyror, men kan den lilla bostaden också 
ha kommit att bli en eftersträvansvärd boendeform? 

Tellus Towers
Ett hett debatterat projekt, som ännu inte har fått klartecken 
för byggstart är Tellus Towers. Projektet planeras att byggas 
ovanpå Telefonplans tunnelbanestation och kommer bestå 
av två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett 
lamellhus i 7 våningar och ett punkthus med 17 våningar.13 
Totalt kommer det röra sig om 1250 nya bostäder där 95 
procent av dessa är små ettor och tvåor.14 Den högsta av 
skyskraporna kommer bli Stockholms högsta bostadshus på 
237 meter. Byggföretaget bakom projektet är SSM och de 
beskriver projektet som något unikt. De har tydligt valt att 
rikta in sig på en specifik målgrupp som de själva kallar för 
’morgondagens urbaniter’. Uttrycket syftar till människor 
med en urban livsstil, men baserat på det som presenteras i 
deras marknadsföring skulle det också, lite hårddraget, kunna 
översättas till unga vuxna utan barn15. De ettor och tvåor 
som finns i projektet är väldigt små. Varje våning i tornen har 
fyra lite större hörnlägenheter och sex mindre lägenheter.16 
Den begränsade ytan gör att lägenheterna mer liknar ett 
hotellrum än en traditionell bostad. Den lilla bostadsytan 
motiveras av SSM för att den möjliggör att det får plats fler 
lägenheter i projektet och i förlängningen att fler därför kan 
erbjudas ett förstahandskontrakt. Det kan dock påpekas att 
detta argument enbart är hållbart eftersom att det finns en 
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Snabba Hus
Ett annat exempel på små och billiga bostäder för unga är 
Snabba Hus. Idén till Snabba Hus kom från organisationen 
jagvillhabostad.nu, en politiskt obunden organisation för 
unga som är trötta på bostadsbristen.8 Organisationen hade 
under flera år funderat på hur temporära bygglov skulle 
kunna fungera som ett bra eller helt enkelt nödvändigt 
komplement till permanenta lösningar. Resultatet av detta 
tankearbete blev Snabba Hus. 

Snabba Hus byggs på tidsbegränsade bygglov, vilka kan 
gälla upp till 15 år. Snabba Hus är konstruerade för att 
kunna demonteras, vilket möjliggör att de kan flyttas när 
bygglovet går ut. Lägenheterna är beräknade att klara av 
två flyttar och förhoppningen är att ett permanent bygglov 
har hunnit upprättas tills dess. Snabba Hus bygger på en 
modulär princip där varje modul motsvarar en lägenhet. 
Lägenheterna produceras i fabrik och transporteras sedan 

de kände sig tvungna att ofta lämna lägenheten för att inte 
känna sig instängda.7 Det är också intressant att tillägga att de 
gemensamma ytor som har byggts för de boende är belägna 
utomhus, vilket göra att användningen av dessa blir beroende 
av säsong.    

Bild 1. Svenskt Trä. BoKompakt [foto] i.d. https://www.svenskttra.
se/trapriset/trapriset_2016/foreslagna-objekt/mindre-
byggnader/bokompakt/ (hämtad 2018-10-08)
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Bild 2-4. Open Studio. Bokopakt 1a-4a_axo [illustration] i.d. 
http://openstudio.se/projekt/bokompakt/index.html (hämtad 
2018-10-08)

Bild 5-7. Fowelin, J. Snabba Hus Västberga, planritningar 
[illustration] i.d. https://www.archdaily.com/875086/snabba-hus-
vastberga-andreas-martin-lof-arkitekter (hämtad 2018-10-08)

Bild 8. Fowelin, J. Snabba Hus Västberga, fasad [foto] i.d. https://
www.archdaily.com/875086/snabba-hus-vastberga-andreas-
martin-lof-arkitekter (hämtad 2018-10-08)
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brist på bostäder. Bostädernas storlek motiveras också för att 
SSM hävdar att deras målgrupp ’morgondagens urbaniter’ 
förväntas leva ett socialt och utåtriktat liv där mycket av 
tiden därför kommer att tillbringas utanför bostaden. Här 
är det intressant att stanna upp och reflektera över huruvida 
detta är sant eller om detta är en bild som SSM vill måla 
upp för att motivera lägenheternas storlek för sina framtida 
konsumenter. Lägenheternas begränsade storlek förutsätter 
också att detta är en plats som bebos av en person, eventuellt 
med en partner eller mycket nära vän, vilket understryker 
att denna bostadssituation bara förväntas vara under en viss 
period i livet. För att de boende senare ska kunna flytta vidare 
förutsätter det att det finns lediga större bostäder, vilket det i 
nuläget är väldigt ont om.  

Verksamheter så som gym, caféer, restaurang och takterass 
lyfts fram som starka säljargument.  Det är intressant att lyfta 
fram likheterna mellan dessa rum och de delade ytor som 
erbjuds i så kallade kollektivhus, så som gemensam matsal, 
vardagsrum och verkstäder. Det är dock spännande att 
ordet gemensamt inte nämns i marknadsföringen för Tellus 
Towers. Den kollektiva prägeln tvättas bort i och med att de 
aktiviteter som erbjuds på något vis måste konsumeras och att 
de boende själva inte behöver ta något ansvar för dessa.   

Om små bostäder med en viss inbyggt temporäritet verkar 
vara en tendens som blir vanligare och vanligare, så är det 
även intressant att lyfta fram hur annorlunda detta kan te 
sig för olika typer av grupper, något som bl.a. Marie Ekblad 
lyfter fram i sitt examensarbete ’Urbana nomader: Likheter 
och ojämlikheter på en rörlig bostadsmarknad’ från 2018. 
Det finns en tydlig skillnad i hur den lilla bostaden framställs 
beroende på vem det riktar sig till. När den riktar sig till en 
mer utsatt grupp så som unga, studerande och nyanlända 
verkar den mer som något nödvändigt ont (även om utfallet 
kan bli mycket lyckat) medans det, när det riktar sig till 
en målgrupp med mer pengar kommer att handla mer om 
image. Här vägs det lilla upp med dyra inredningsdetaljer, 
central läge och löften om ett urbant liv.17 

Något som ovan nämnda exempel visar på är att vissa 
kompromisser av bostadskvalitén görs för att kunna erbjuda 
bostäder till ett rimligt pris. Frågan är om detta är rätt väg att 
gå i tider med ett skriande behov av bostäder, eller kommer 
liknande lösningar enbart leda till en ökad bostadssegregation? 

Bild 9. YouTube. Upprepad stillbild från filmen: Gert Wingårdh 
beskriver Tellus Towers [illustration] 2014 https://www.youtube.
com/watch?v=HmVOeXjKwG0 (hämtad 2018-10-09)

Bild 10. Fastighetsvärlden. Tellus Towers [illustration] 2016 
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/klart-har-byggs-78-
vaningar-hoga-tellus-tower/ (hämtad 2018-10-09)

Bild 11. SSM. Tellus Towers [illustration] i.d. https://www.
ssmliving.se/vara-bostader/tellus-towers/ (hämtad 2018-10-09)

Bild 12. Popup House. okänd titel [illustration] i.d. http://www.
popuphouse.se (hämtad 2018-10-09)
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Kollektivets 
terminologi
Boende
Verksamheten att bo.

bo`ende substantiv ~t
bo·end·et
• det att (stadig varande) bo på visst sätt el. i 
viss form *

Bostad
Den fysiska ramen för boende.

bo`stad substantiv ~en bostäder
bo| stad·en
• hus eller lägenhet eller rum att (stadig
varande) bo i *

Bogemenskap
En praktisk organisation kring ett 
kollektivt boende. Bogemenskap kan 
uppfattas som ett mindre ideologiskt 
präglat uttryck än kollektivhus. 

bo verb ~dde ~tt, pres. ~r
• ha (viss plats) att stadig varande befinna sig 
på bl.a. för att äta, sova och koppla av *

geme´nskap substantiv ~en
ge·men·skap·en
• (känsla av) positiv sam hörighet *

Boendekollektiv
Ett boendekollektiv omfattar en 
grupp människor som varaktigt bor 
tillsammans. Boendet sker frivilligt och 
på eget initiativ och sammansättningen 
av de boende är helt oberoende av 
släktskap, kön eller ålder.1 Anledningen 
till att dela en bostad med andra kan 
t.ex. vara av praktiska eller sociala skäl.

bo`ende substantiv ~t
bo·end·et
• det att (stadig varande) bo på visst sätt el. i 
viss form *

kollektiv [i´väv.kål´, kål`] substantiv ~et, 
plur. ~, best. plur. ~en
kol·lekt·iv·et
1 grupp personer som betraktas som 
en samman hållen helhet på grund av 
gemensamma intressen, inre sam arbete, 
samman hållning ut åt etc.

2 grupp personer som är samlad kring ngt 
gemensamt t.ex. ngn verksamhet el. ngt 
intresse *

Byggemenskap
En byggemenskap är en grupp 
människor som tillsammans går ihop 
för att planera, bygga och bo i ett 
bostadshus. I och med det tar gruppen 
i fråga en större kontroll över både 
byggprocess och det färdiga resultatet, 
då de själva tar över rollen som 
byggherre.2 

bygg`a verb byggde byggt, pres. bygger
bygg·er
• ibl. med partikel, särsk.upp, utan större 
betydelse skillnad fram ställa (komplicerat 
före mål) genom att foga samman delar 
främst med avs. på (del av) hus, men äv. 
far tyg, for don etc. *

geme´nskap substantiv ~en
ge·men·skap·en
• (känsla av) positiv samhörighet *

Co-living
Det engelska uttrycket coliving 
beskriver en växande typ av kollektivt 
boende, oftast i städer, som kretsar 
kring den urbana livsstilen. Syftet med 
denna typ av boendeform är dels att 
skapa en inspirerande boendemiljö för 
att främja de boendes kreativitet och 
aktivitet i dagens globala samhälle. 
Coliving ämnar också att möjliggöra 
en hållbar livsstil genom delning och 
effektiv användning av resurser och 
ytor. 

co`living
co·liv·ing
1 shared housing designed to support a 
purposedriven life.
2 a modern, urban lifestyle that values 
openness, sharing, and collaboration.3

Delningsekonomi
Delningsekonomi bygger på filosofin 
om att man i större utsträckning bör 
dela på varor, tjänster och ytor för att 
minska vår materiella konsumtion.

de`lning substantiv ~en ~ar
del·ning·en
• sönderläggning i begränsat an tal mindre 
bitar konkret el. abstrakt *

ekonomi´ substantiv ~n ~er
eko·nomi·er
• (system för) an skaffning, förvaltning och 
an vändning av materiella värden särsk. i
sam band med kostnader och in täkter *

Klusterlägenhet
Den fysiska ramen för ett 
boendekollektiv i lägenhetsformat. 

klus´ter substantiv klustret, plur. ~, best. 
plur. klustren
klustr·et
1 grupp av nära liggande toner som spelas 
i hop
2 an hopning av (vanligen) lika dana atomer 
eller molekyler
3 an hopning av viss typ av språk ljud särsk. 
konsonanter (i ett ord); ofta med tanke på 
uttalssvårigheter
4 an samling av före tag som på ett fruktbart 
sätt kompletterar var andra *

lä`genhet substantiv ~en ~er
läg·en·het·en
• bo stad i flerfamiljs hus *

Kooperativ
En kooperativ verksamhet är en 
företagsform där kooperativets 
medlemmar tillsammans äger företaget. 
De bidrar var och en på ett rättvist 
sätt till kooperativets kapital och den 
enskildes del betalas normalt tillbaka 
när medlemskapet sägs upp.4 

kooperati´v substantiv ~et, plur. ~, best. 
plur. ~en
ko·op·er·at·iv
• kooperativt organiserad (arbets)enhet *

Kollektivhus
Ett kollektivhus är ett lägenhetshus med 
vanliga lägenheter. Utöver dessa privata 
bostäder delas vissa gemensamma 
ytor för t.ex. matlagning, umgänge 
och hobbyverksamheter. I många 
kollektivhus är matlagningen den 
gemensamma kärnan av verksamheten.5 
Ofta täcker en viss del av hyran som 
de boende betalar för sina lägenheter 
kostnaderna för de gemensamma 
ytorna.6

kollekti`vhus substantiv ~et, plur. ~, best. 
plur. ~en
kol·lekt·iv| hus·et
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• flerfamiljs hus som drivs kollektivt av de 
boende *

Kollektiv
En övergripande term som oftast 
används för att beskriva en kollektiv 
boendeform, t.ex. boendekollektiv eller 
kollektivhus. 

kollektiv [-i´väv.kål´-, kål`-] substantiv ~et, 
plur. ~, best. plur. ~en
kol·lekt·iv·et
1 grupp personer som betraktas som 
en samman hållen helhet på grund av 
gemensamma intressen, inre sam arbete, 
samman hållning ut åt etc.
2 grupp personer som är samlad kring ngt 
gemensamt t.ex. ngn verksamhet el. ngt 
intresse *

Kompislägenhet
En lägenhet som arkitektoniskt 
planerats för att hyras ut för två eller 
flera personer. Varje person har sitt eget 
privata rum, samtidigt som resterande 
ytor delas, så som kök/vardagsrum och 
bad.

kompis [kåm´-] substantiv ~en ~ar
komp·is·en
• kamrat vard. *

lä`genhet substantiv ~en ~er
läg·en·het·en
• bo stad i flerfamiljs hus *

Storfamilj
En äldre benämning av boendekollektiv. 
För beskrivning av boendekollektiv se 
ovan. 

sto`rfamilj substantiv ~en ~er
stor| fam·ilj·en
• familj som består av (betydligt) fler 
personer än två föräldrar (eller en förälder) 
och deras (hans/hennes) barn *

1. Palm Lindén, Karin. Att bo i storfamilj. Rapport/ 
R2:1982. Lund: Institutionen för byggnadsfunktionslära, 
Arkitektursektionen, Lunds universitet. 1982. s. 9
2. Föreningen för byggemenskaper. Om byggemenskaper. i.d. 
http://byggemenskap.se/byggemenskaper/ (Hämtad 2018-10-
18)
3. Coliving.org. Coliving. i.d. http://coliving.org (Hämtad 2018-
10-18)
4. Svensk kooperation. Om kooperation. i.d. https://
svenskkooperation.se/om-kooperation/ (Hämtad 2018-10-18)
5. Kollektivhus NU. Vad är ett kollektivhus? i.d. http://
kollektivhus.se (Hämtad 2018-10-18)
6. Sangregorio, Inga-Lisa. Kollektivhus i dag. Stockholm: 
Byggforskningsrådet, 2000. s. 7
*  Svenska Akademiens Ordböcker. Sök i treordböcker på en 
gång. i.d. https://svenska.se/tre/?sok=&pz=1 (Hämtad 2018-10-
18)



Att bo tillsammans i större gemenskaper, utanför kärnfamiljens 
ramar, är inte ett nytt påfund. Att organisera sig i flock, grupper och 
samhällen är en smart överlevnadsstrategi och var gissningsvis på 
det sätt mänskligheten först valde att organisera sig. Men i och med 
den moderna västerländska historiens betoning på kärnfamiljen, och 
i förlängningen även organisering av bostaden kring denna enhet, 
så har kollektiva boendelösningar kommit att bli en relativt ovanlig 
företeelse i dagens samhälle. Vissa gemenskaper är vi dock vana vid 
och tar för givet. Staden kan nämnas som ett sådant exempel. Inom 
denna organiserar vi oss gemensamt och lever oftast under något så 
när lika premisser där ytor och tjänster delas av invånarna. Men att 
dela på bostaden och livet vi lever i denna, med andra personer än 
de inom den närmaste familjen, är för många inte lika självklart.

Balkhed, T. Fest i trapphuset [foto] I Pedersen B. 
Kollektivhuset Stolplyckan, 1991. s. 22

Sverige & kollektivet

Även om kollektiva boendeformer är och har varit en 
något marginaliserad boendeform så har det genom 
historien funnits flertalet exempel när politiker, arkitekter, 
samhällsdebattörer etc. har lyft fram kollektiva lösningar 
som ett alternativ till samtida sätt att organisera samhället. 
Anledningarna till varför kollektiva boendeformer har lyfts 
fram har varit många. Vissa har hävdat att kollektivet är 
en metod för rationalisering av hemlivet, andra har lyft 
fram kollektivet som en väg till kvinnlig frigörelse, medans 
det för vissa har varit viktigast att betona den gemenskap 
som kollektiva boendeformer kan medbringa. Motiven har 
varit många och i denna text ska vi diskutera kollektiva 
boendelösningars utveckling i Sverige, från tidigt 1900-tal till 
idag.

Hemgården Centralkök, 1909
En utav de första varianterna av kollektivhus som byggdes 
i Sverige var Hemgården Centralkök, vilket stod färdigt 
1909. I huset fanns 60 lägenheter på 2-5 rum utan kök. I 
källaren fanns ett stort centralkök, vars verksamhet skulle 
tillgodose alla boende med mat. Maten distribuerades via 
12 mathissar, i vilka måltider och disk kunde skickas mellan 
köket och bostäderna. Idén till denna typ av hus kom sig 
av att det under denna tid rådde tjänarbrist. På 1800-talet 
förväntades borgerliga familjer ha tjänstefolk och i med en 
växande medelklass, som också aspirerade på detta, ökade 
efterfrågan på tjänstefolk markant. Detta ledde dels till brist 
på tillgänglig arbetskraft men också till att kostnaderna 
för att ha tjänstefolk kraftigt ökade. För att komma kring 
dessa problem föddes idén att flera familjer skulle kunna 
gå samman och dela på tjänstefolk, en idé som realiserades 
i Hemgården Centralkök. Några fler hus liknande detta 
byggdes inte i Sverige men idén om att rationalisera hemlivet 
kom efter detta att vara fortsatt diskuterat.1 

Acceptera, 1930
Under 1920-talet byggdes flertalet kollektivt organiserade 
bostäder i Sovjet. Lite förenklat skulle det kunna sägas 
att dessa projekt ämnade att undersöka hur vardagslivet 
i bostaden, drastiskt, skulle kunna effektiviseras och 
rationaliseras. Denna strömning tog sig även till Sverige och 
i början av 1930-talet användes begreppet ’kollektivhus’ för 
första gången. Idén om den kollektivt organiserade bostaden 
anammades av funktionalisterna, vilka vände sig emot gamla 
stilideal och istället propagerade för en rationalisering av 
bostadsarkitekturen genom standardisering och industriell 
produktion. I funktionalisternas manifest ’Acceptera’, 
1930, förutspåddes kollektivhuset bli en utav framtidens tre 
boendeformer, den utöver hyreshuset och den privata villan.2

Alviksprojektet, 1932
Den 5 december 1932 höll Yrkeskvinnors klubb ett möte 
som skulle behandla frågan ’… om en radikal omläggning av 
familjelivet enligt kollektivhushållningens principer’.3 Under 
mötet presenterade Sven Markelius ett arkitektoniskt förslag 
där faciliteter så som barnpassning, restaurang och tvätteri 
skulle ingå i bostadshuset och delas kollektivt av de boende. 
Projektet som presenterades kallades för Alviksprojektet. 
Detta projekt var frukten av ett långt gående samarbete 
mellan flertalet inflytelserika personer. Denna grupp 
intresserade sig för hur kollektiva boendelösningar skulle 
kunna rationalisera hushållsarbetet och genom detta frigöra 
den yrkesverksamma kvinnan ur hushållsslaveriet. Det är 
intressant att tillägga att ett delat ansvar av hushållsarbetet 
mellan man och kvinna inte verkade vara på tapeten.4     

På de ritningar som gjordes av projektet visas tre, parallellt 
ställda 10-våningshus. Alla lägenheter var riktade åt söder, 
vilket skulle garantera att alla boende fick tillgång till lika 
mycket solljus. Gruppen bakom projektet hade långt gående 
planer och hade därför valt Alvik som plats, eftersom att 
det där skulle finnas utrymme att bygga vidare på det första 
förslaget och expandera ytterligare.5

Bild 1. Hagström, G. och Ekman, F. Hemgården Centralkök 
[illustration] I Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 4
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Illustration, Alviksprojektet

Illustration, Alviksprojektet

Sigfrid Hansson Alva Myrdal

Gunnar Myrdal Ernst Wigforss

Eva Wigforss dr. Andrea Andreen Célie Brunius Karin Kock

Kaj Andersson Josef Riwkin Olle Engqvist Gotthard Johansson

Gustaf Näsström Sven Markelius

Gruppen bakom Alviksprojektet
Arbetet bakom projektet som presenterades 
på Yrkeskvinnors klubb var långt framskridet 
och flertalet inflytelserika personer hade varit 
med i tankearbetet bakom det. Här presenteras, 
med bild och namn, de personer som anges ha 
deltagit sedan starten. 

Källa till bilderna 2-15 presenteras på 
artikelns sista sida. 



John Erikssonsgatan 6, 1935
Projektet i Alvik realiserades aldrig då detta ansågs alltför 
radikalt av Stockholms stad. Men idén om kollektivhuset 
kom att förverkligas på en annan, dock mycket mindre tomt, 
på Kungsholmen i kvarteret Fågelbärsträdet. De problem som 
detta typ av boende ansågs kunna lösa summerades i en kort 
och kärnfull text, skriven till utställningen ’Standard 1934, 
för bostad och bohag’.6 

’Individuell kultur genom kollektiv teknik.
1. många tusen gifta kvinnor och mödrar måste ha ett 
yrkesarbete för att bidraga till familjens uppehälle, detta är en 
nödvändig följd av våra nuvarande samhällsförhållanden.
2. många tusen gifta kvinnor och mödrar vilja ha ett yrkesarbete 
på grund av intresse och anlag eller vilja till ekonomiskt 
oberoende, mot detta kan inte invändas, om vi vilja godkänna 
principen om mannens och kvinnans sociala likställighet. 
3. men med vår nuvarande organisation av hemmet och 
bostaden uppstår en konflikt mellan detta yrkesarbete och 
hemmets intressen. 
4. denna konflikt kan endast lösas genom en annan bostadsform, 
som förenklar allt arbete i hemmet- kollektivhuset.
5. centralköket övertar hushållsarbetet i den utsträckning ni själv 
önskar. 
6. barnavdelningen ger barnen rationell vård och förnuftig 
ledning då ni själv är bunden av ert eget arbete.
7. genom detta kan er lediga tid mera odelat än förr ägnas åt 
samvaro med familj och barn, åt eder egen personliga utveckling, 
vilja och förströelse.7

Huset bestod ursprungligen av 57 lägenheter i storlekar om 1, 
2 och 4 rum. De kollektiva ytorna låg i husets bottenvåning 
och källarplan. Likt Hemgården Centralkök fanns där ett 
storkök och ett system med mathissar, via vilket måltider 
och disk kunde skickas till och från köket. Där fanns även 
en restaurang där de boende, och allmänheten, kunde äta 
tillsammans. Utöver detta fanns det en takterrass, tvätteri 
och en  barnavdelning, där barnen kunde stanna även över 
natten.8   

YK-huset, 1939
Många ställde sig initialt kritiska till kollektivhusidén då den 
på många sätt utmanade rådande normer om familjebildning 
och kvinnlig frigörelse, men efter att bostäderna på John 
Erikssonsgatan 6 hade använts ett tag och flertalet positiva 
berättelser om bostadslivet där började sprida sig fick 
kollektivhusdebatten ett uppsving. Efter detta följde, 
under 1930-50-talet flertalet projekt med olika varianter av 
kollektiva lösningar, vilka kunde rikta sig till barnfamiljer, 
ensamstående eller par utan barn. De projekt som realiserades 
var oftast privata initiativ, då kollektivhusidén ännu inte 
hade fått genomslag hos de svenska myndigheterna.9 
Många av projekten drevs istället på och initierades 
av olika organisationer för yrkesverksamma kvinnor. 
Kollektivhusen verkade kunna svara på de svårighet som 
fanns för yrkesverksamma kvinnor, som utöver arbete utanför 
hemmet också förväntades ansvara för hemmets vård och 
omsorger. Kollektivhusen fick dock ett rykte om sig att vara 
dyra och därmed endast tillgängliga för en övre medelklass. 
Utredningar som gjordes kring detta under 70-talet, när 
kollektivhusdebatten återigen blommade upp, har dock visat 
att så inte behövde vara fallet. Stora organisationer, så som 
socialdemokratiska kvinnors förbund, ställde sig positiva till 
kollektivhusidén. Men eftersom byggbranchen då, precis som 
nu, dominerades av män, vilka inte har haft samma dubbla 
ansvar rörande hem- och yrkesliv, prioriterades inte idén om 
kollektivhuset.10     

Ett exempel på ett kollektivhus som realiserades av en 
grupp yrkesverksamma kvinnor är YK-huset. 1939 fick 
Yrekskvinnornas Klubb till stånd ett kollektivhus på Gärdet 
i Stockholm. Huset bestod av 62 lägenheter om 1- 4 rum. 
Även här fanns det ett centralkök och ett system med 
mathissar, men varje lägenhet hade också fullt utrustade kök. 
Initialt drevs alla inrättningar av YK-föreningen själva.11 YK-
husets lägenheter uppläts till akademiskt utbildade par med 
barn. Den service som kunde erbjudas i huset var ämnad att 
avlasta kvinnan i hemarbetet så att båda föräldrarna skulle 
kunna förvärvsarbeta.12 

Bild 16-17. Markelius, S. Illustrationer av Alviksprojektet 
[illustration] I  Caldenby, C. och Walldén, Å. Kollektivhus, 1979. 
s. 179
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Bild 18. Ateljé Wahlberg. Interiör från daghemmet [foto] I B.I.G. 
Det lilla kollektivhuset, 1982. s. 14

Bild 19. Stark, A. och Svedberg, H. Planer YK-huset [planritning] I 
Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 10
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de boende själva. Många utav de 1250 lägenheterna var ettor 
ämnade som ’genomgångslägenheter’ för personer med olika 
typer av missbruk. Det fanns även många hemlösa ungdomar 
som sökte sig till huset. Detta, kombinerat med att de boende 
hade svårt att få en överblick över vilka som faktiskt bodde 
i huset, p.g.a det stora antalet lägenheter, skapade tyvärr en 
otrygg känsla hos de boende och korridorerna fick patrulleras 
av säkerhetsvakter om nätterna. Huset hade länge ett mycket 
dåligt rykte men 1975 blev det dock bättre ordning.17    

Stacken, 1980
Många kollektivanhängare ansåg att det hade funnits en 
alltför stor betoning på service i de tidiga kollektivhusen 
och de menade att vuxna människor rimligtvis borde kunna 
ta hand om tvätt och städ själva. Detta var också den typ 
av service som oftast först hade upphört i de kollektivhus 
som tidigare hade byggts i Sverige. Fokus kom nu istället att 
hamna på den gemenskapshetskänsla som kolletivet kunde 
medbringa. Mat och barnpassning blev aktiviteter kring vilka 
de flesta kommande kollektivhus centrerades kring.18 

Med ambitionen att återskapa en del av ’bysamhällets 
sociala liv’ i staden tog ett 80-tal personer, år 1980, över ett 
60-tals hus och bildade där Stacken. Här ville de skapa en 
engagerad, självstyrande och resursmedveten kollektivbostad. 
Gemensamt tog de hand om fastigheten, lagade mat och åt 
tillsammans samt drev ett föräldrakooperativt daghem i huset. 
Det arbete som utfördes gjordes i mindre arbetslag medans 
beslut rörande fastigheten togs under så kallade stormöten.19   

Kollektivhuset Stolplyckan, 1982
Stolplyckan är ett kollektivhus om 184 bostäder, vilka 
innefattar både ’vanliga’ och service lägenheter. Projektet 
initierades och förverkligades av Linköpings allmännyttiga 
bostadsbolag, vilket gjorde Linköpings kommun till den 
första kommunen i landet att satsa på en kollektivbostad med 
integrerad socialomsorg. I och med att kommunen var med 
från början, säkerställdes den sociala omsorgens plats i huset 
och kunde fortgå utan krav på ekonomisk vinst.

Idén för Stolplyckan bygger på fyra ideologiska hörnstenar. 
Först och främst så skulle de bostäder som byggdes hyras ut 
till ett sådant pris att alla samhällsklasser skulle ha möjlighet 
att hyra dem. Den andra hörnstenen byggde på idén om att 
Stolplyckan skulle vara en plats på vilken de boendes sociala 
interaktion skulle främjas. Den kollektiva boendeformen 
kunde möjliggöra detta genom att erbjuda gemensamma 
lokaler, i vilka de boende själva skulle kunna organisera 
gemensamma aktiviteter och initiativ. Den tredje hörnstenen 
vilade på en socialpolitisk grund. Stolplyckan skulle formas 
på ett sådant sätt att personer, som vanligtvis har haft 
behovet av att bo i särskilda servicebostäder, skulle kunna bo 
gemensamt med andra som inte har samma särskilda behov. 
Detta kunde möjliggöras i och med att kommunal service 
fanns inom huset. Vissa av de särskilda lokalerna som krävdes 

för detta kunde sedermera användas av de övriga boende 
under kvällstid. Den fjärde hörnstenen byggde på idén 
om att underlätta vardagslivet för de boende. Till skillnad 
från många tidigare kollektivhus, där vardagslivet hade 
underlättats genom tvätt- och städservice, låg tyngdpunkten 
för Stolplyckan på de gemenskaper kollektivhuset kunde 
erbjuda. Därför prioriterades faciliteter såsom gemensam 
matsal, daghem och omsorg för handikappade och äldre.20  

I enlighet med BIG’s modell för det lilla kolletivhuset ritades 
de enskilda lägenheterna något mindre än vanligtvis, närmare 
bestämt 10% mindre, och den ‘insparade’ bostadsytan 
disponerades istället till de gemensamma lokalerna. Huset 
i sig behövde därmed inte nödvändigtvis bli större än ett 
’vanligt’ flerbostadshus. Byggnaden hålls samman av ett 
omfattande korridorssystem, inom vilket de boende kan röra 
sig fritt mellan de gemensamma utrymmena, utan att behöva 
gå utomhus. På vissa ställen vidgas korridoren och bildar 
större samlingsplatser. Byggnaden är dessutom indelad i olika 
trapphus, vilka också fungerar som mindre sociala enheter i 
den större gemenskapen.21 

Utöver de fyra hörnstenarna, så fanns där även en idé om 
att blanda de boendes åldrar. Detta gjordes för att säkerställa 
kollektivhusets fortlevnad. Om alla som flyttar in har samma 
ålder riskerar verksamheten att dö ut när merparten av de 
boende blir äldre och ev. inte har möjlighet att hjälpa till 
med de gemensamma sysslorna. Åldersspannet och de olika 
sysselsättningarna dessa medför bidrar också till att det alltid 
är någon form av aktivitet i huset under alla tider på dagen.22  

Prästgårdshagen, 1984
Prästgårdshagen omfattar 31 lägenheter om 1- 4 rum och 
kök. På entrévåningen finns gemensamma lokaler så som 
storkök med anslutande matplats och vardagsrum. På varje 
plan finns det även ett lite mindre vardagsrum, vilket var 
ämnade för de boende på respektive våningsplan, men 
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Stacken

Hässelby familjehotell, 1951
1951 förverkligades ett omfattande projekt på 330 
lägenheter om 1-5 rum, med en betoning på ett rum och 
kök. Lägenheterna var fördelade på fyra punkthus om 9-10 
våningar och 13 hus om 3-4 våningar. Alla huskroppar 
sammanbands av ett omfattande korridorssystem. De 
kollektiva tjänsterna bestod av städning, daghem, restaurang, 
reception, fritids, kvällsöppen butik, sjukhjälp för äldre, 
cafeteria, hobbylokaler och stor festmatsal.13 

Likt många andra kollektivhus lades så småningom tvätteri- 
och städservicen ned då detta var något som de boende 
ansåg att de kunde ta hand om själva, men när matsalen 
hotades av att stängas bemöttes det med högljudda protester. 
Den gemenskap som de boende hade funnit kring de 
gemensamma måltiderna ville de inte gå miste om. Efter flera 
vändor stängdes dock matsalen. En grupp hyresgäster tog 
då själva över matlagningen och serverade därefter dagligen 
mat till ungefär 100 personer. Detta fortgick under tre år, 
fram till 1979, då den dåvarande hyresvärden tillslut jagade 
ut hyresgästerna ur restauranglokalen med polisens hjälp.14 
Matverksamheten har dock återupptagits och idag serveras 
mat fyra dagar i veckan.15  

Sollentuna Servicehus, 1972
Många av de kollektivhus som byggdes under 1930-talet 
hade så småningom kommit att avkollektiviseras, något som 
myndigheter ofta lyfte fram som ett misslyckande i debatten 
rörande huruvida kollektiva satsningar skulle göras eller inte, 
trots att många hus hade fungerat kollektivt i runt 30 år. 
Det kollektivhusdebatten dock hade lyckats belysa, och även 
fått ett brett genomslag för, var att många boende beskrev 
sig sakna en viss typ av social service kopplat till bostaden. 
Den tenderade motviljan till kollektivhus, blandat med 
insikten om att det behövdes mer social service för de boende 
resulterade i ett koncept som kallades serviceområden. Inom 
dessa inkluderades daghem, sjukvård, kulturellt utbud och 
butiker i närområdet, men dock inte i bostadshusen. Flera 
sådana projekt byggdes i Sverige, men vi kommer inte att gå 
in på några utav dessa här.16  

En hybrid av serviceområdet och kollektivhuset utvecklades 
så småningom och kom att kallas för servicehus. Ett exempel 
på ett sådant var Sollentuna Servicehus, vilket färdigställdes 
1972. Huset kom att innefatta inte mindre än 1250 
lägenheter, vilka dessutom kompletterades med ett fristående 
hus för de gemensamma serviceanläggningarna. Detta 
innefattade flera daghem, restauranger, hobbylokaler, läkare, 
tandläkare, reception, frisör, bank, sjukgymnastik, cafeteria, 
ungdomsgård och ett 20-tal butiker. Service så som tvätt och 
städ inkluderades inte då det ansågs kunna tas om hand av 
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Bild 20. Hesselmark, L. Matsalen, Hässelby familjehotell [foto] I  
Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 15
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Bild 22. Utopia. Kombo 4 [illustration] i.d. http://www.utopia.se/
se/projekt/kombo (hämtad 2018-10-05)

Bild 23. i.d. Planritning [illustration] I  Pedersen, B. 
Kollektivhuset stolplyckan, 1991. s. 8

Bild 24. Lindahl, J. Kvarteret Stolplyckan [foto] I  Pedersen, B. 
Kollektivhuset stolplyckan, 1991. s. 5

Bild 26. Urban, D. U. Okänd titel [foto] I Lundahl, G. och 
Sangregorio, I-L. Femton kollektivhus, 1992. s. 30

Bild 25. i.d. Okänd titel [illustration] I Lundahl, G. och 
Sangregorio, I-L. Femton kollektivhus, 1992. s. 28

Bild 27. Utopia. Kombo 5 [illustration] i.d. http://www.utopia.se/
se/projekt/kombo (hämtad 2018-10-05)

Bild 21. i.d. Dagisbarnen med föräldrarna [foto] I Lundahl, G. 
Sangregoria I-L. Femton Kollektivhus, 1992. s. 14



1. Vestbro, Dick Urban. Kollektivhus i Sverige -  mål, utformning, 
utveckling 1900-1980. Rapport/ BFL rapport 4:1979. Stockholm: 
Avdelningen för byggnadsfunktionslära KTH, 1979. s. 4-5
2. Ibid. s. 6-7
3. Caldenby, Claes och Walldén, Åsa. Kollektivhus - Sovjet 
och Sverige omkring 1930. Stockholm: Statens råd för 
byggnadsforskning, 1979. s. 179
4. Ibid. s. 176-181
5. Ibid. s. 178
6. Ibid. s. 181
7. Ibid.
8. Ibid. s. 181-187
9. Vestbro. Kollektivhus i Sverige -  mål, utformning, utveckling 
1900-1980. s. 11
10. BIG-gruppen. et al. Det lilla kollektivhuset- En modell 
for praktisk tillämpning. Stockholm: Statens råd för 
byggnadsforskning, 1982. s. 17-18
11. Vestbro. Kollektivhus i Sverige -  mål, utformning, utveckling 
1900-1980. s. 10-11
12. YK-huset. Wikipedia. 2017. https://sv.wikipedia.org/wiki/YK-
huset (Hämtad 2018-10-03)
13. Vestbro. Kollektivhus i Sverige -  mål, utformning, utveckling 
1900-1980. s. 14
14. Ibid. s. 15
15. Hässelby Familjehotell. i.d.. http://www.familjehotellet.se 
(Hämtad 2018-10-03)
16. Vestbro. Kollektivhus i Sverige -  mål, utformning, utveckling 
1900-1980. s. 15-17
17. Ibid. 
18. BIG-gruppen. et al. Det lilla kollektivhuset- En modell for 
praktisk tillämpning. s. 18-19
19. Caldenby, Claes och Walldén, Åsa. Kollektivhuset Stacken. 
Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1984. bokrygg
20. Pedersen, Britt. Kollektivhuset Stolplyckan - från idé till 
verklighet. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, 1991. 
s. 7-8
21. Ibid. s. 8
22. Ibid. s. 64
23. Lundahl, Gunilla och Sangregorio, Inga-Lisa. Femton 
kollektivhus. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, 
1992. s. 28-31
24. Kollektivhuset Färdknäppen. Open house Stockholm. 
i.d.. https://openhousestockholm.se/objekt/kollektivhuset-
fardknappen/ (hämtad 2018-10-03)
25. Boverket. Bra bostadsutformning - regler, kvalitet, kostnader 
och exempel för flerbostadshus. Rapport/ Augusti 2003. 
Karlskrona: Boverket, 2003. s. 21-23
26. BIG/Kornet - Bo i gemenskap. Bo i gemenskap. i.d. http://
www.boigemenskap.nu/gemenskapsiden.html (Hämtad 2018-
10-03)
27. KomBo. Utopia Arkitekter. i.d.. http://www.utopia.se/se/
projekt/kombo (hämtad 2018-10-03)

B28

Bild 2. Wikipedia. Sigfrid Hansson [foto] i.d. https://sv.wikipedia.
org/wiki/Sigfrid_Hansson (hämtad 2018-10-05)
Bild 3. SKBL. Alva Myrdal [foto] Meyere, J. https://skbl.se/sv/
artikel/AlvaMyrdal (hämtad 2018-10-05)
Bild 4. Lunds Universitetsbiblioteks bildsamlingar. Fru Eva 
Wigforss [foto] i.d. https://archive.org/details/arkivkopia.se-
ublu-34802 (hämtad 2018-10-05)
Bild 5. Wikipedia. Andrea Andreen [foto] i.d. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Andrea_Andreen (hämtad 2018-10-05)
Bild 6. Wikipedia. Célie Brunius [foto] i.d. https://sv.wikipedia.
org/wiki/Célie_Brunius (hämtad 2018-10-05)
Bild 7. Statistiska institutionen. Karin Kock [foto] i.d. https://
www.statistics.su.se/samverkan/world-of-statistics/karin-kock-
professor-i-nationalekonomi-folkhushållningsminister-och-chef-
för-scb-1.169185 (hämtad 2018-10-05)
Bild 8. Göteborgs Universitetsbibliotek. Kaj Andersson [foto] i.d. 
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/biografier/
andersson.xml (hämtad 2018-10-05)
Bild 9. Från mina utsiksplatser Kilátópontjaimról. Josef Riwkin 
[foto] i.d. http://blidlov.blogspot.com/2011/12/spektrum-den-
svenska-drommen.html (hämtad 2018-10-05)
Bild 10. Stiftelsen Olle Engqvist Byggmästare. Byggmästare 
Olle Engqvist på kontoret på 40-talet [foto] i.d. http://
engkviststiftelserna.se/om-oss/galleri/ (hämtad 2018-10-05)
Bild 11. Wikipedia. Gotthard Johansson [foto] i.d. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Johansson (hämtad 2018-10-
05) 
Bild 12. Stockholmskällan. Porträtt av Gustaf Näsström [foto] 
i.d. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/17732 (hämtad 
2018-10-05)
Bild 13. Wikipedia. Markelius runt 1914 [foto] i.d. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius (hämtad 2018-10-05)

Bild 14. In spite of it all. Gunnar Myrdal [foto] i.d. https://
www.inspiteofitall.se/news/social-ingenjorskonst-ett-par-av-
folkhemmets-konstruktorer/ (hämtad 2018-10-05)
Bild 15. Aftonbladet. Ernst Wigforss [foto] i.d. https://bloggar.
aftonbladet.se/jobbkollen/2013/11/en-sedelarande-saga-om-
overtidsberget/ (hämtad 2018-10-05)
Bild 28. Berg, M. Uteservering Mullvaden. [foto] I B.I.G. Det lilla 
kollektivet, 1982. s. 21

eftersom de boende i stor utsträckning möts i de större 
gemensamma ytorna har de mindre rummen omvandlats till 
vardagsrum med olika karaktär som används av alla i huset. 

De boende ansvarar själv för fastighetens skötsel, vilket 
resulterar i att de varje år får 100 000 kr i gengäld från 
fastighetsbolaget. Dessa pengar har hittills främst använts för 
gemensamma investeringar inom bostaden. Varje våningsplan 
turas dessutom om att ha hand om matlagningen en vecka i 
taget.   

Både byggherren, Familjebostäder och hyresgästföreningen 
anger själva att de är väldigt nöjda med hur Prästgården 
fungerar. De boende berättar att det förmodligen har att 
göra med det inflytande, den så kallade ’kärngruppen’, 
hade i utformningen av bostaden. De uppger också att det 
gemensamma förmodligen fungerar så bra eftersom denna 
grupp tillsammans länge hade planerat hur verksamheten 
skulle skötas, vilket gjort det lätt för nya hyresgäster att 
ansluta till arbetssättet.23    

Färdknäppen, 1993
Färdknäppen är ett kollektivboende för den andra halvan 
av livet. Byggnaden stod färdig 1993 med 43 lägenheter om 
1-2 rum på 36-56 kvm. De kollektiva ytorna är lokaliserade 
på entrévåningen samt på husets översta våning. De 
gemensamma lokalerna upptar ca 13 % av fastighetens yta.24 

Bostäderna utformades gemensamt av Familjebostäder 
och den förening som hade gått samman för att bygga 
bostadshuset. Det betydde att de framtida hyresgästerna hade 
möjlighet att påverka den arkitektoniska utformningen för att 
passa just deras behov.25 

Bo i gemenskap - kornet, 2006
Kornet är ett exempel på ett relativt nyproducerat 
kollektivhus som riktar sig till alla åldrar. Huset stod färdigt 
2006 och består av 44 lägenheter om 1-3 rum. I detta hus 
ligger betoningen på gemenskapen mellan de boende och 
de beskriver själva att den gemensamma matlagningen 
är ett utav de viktigaste inslagen i huset. De boende kan 
äta tillsammans från måndag till fredag. Maten tillagas 
gemensamt av hyresgästerna, vilka turas om att i olika matlag 
laga maten var 6:e vecka.26  

KomBo, ännu ej realiserat 
KomBo är ett kollektivt bostadskoncept som lanserades av 
Utopia Arkitekter 2014. I och med lanseringen adresserade 
Utopia Arkitekter att den rådande bostadsbristen i 
Stockholmsområdet kommer att kräva nya sätt att tänka 
kring vårt sätt att bo, för att kunna bygga prisvärda bostäder. 
Konceptet bygger på en idé om kollektiva lägenheter där 
varje hyresgäst har ett privat rum i en större lägenheten där 
resterande ytor så som kök, vardagsrum och badrum delas 
med de andra boende i bostaden. De privata rummen är 

relativt små, ca 10 kvm, men ämnas vara väl ljudisolerade för 
att garantera en känsla av avskildhet, när det önskas. 

De privata rummen är placerade jämte varandra längst med 
ena sidan av huskroppen. Tanken bakom detta är att husen 
därmed ska kunna placeras på platser som i andra fall har 
klassats som för bullriga. I och med att alla privata rum 
kan vändas bort från bullret så möjliggör det att husen kan 
placeras på ännu ej exploaterade men attraktiva lägen, helst i 
nära förbindelse till kollektivtrafik. 

Idén har ännu inte realiserats och Utopia Arkitekter är 
noga med att poängtera att det inte är ett typhus som de 
presenterar utan ett koncept, vilket kommer att anpassas och 
ritas specifikt just för de tomter de kan tänkas att byggas på.27   

Att se på kollektivhusets utveckling genom historien skvallrar 
även om vilka problem och nya utmaningar varje epok stod 
inför. I många fall har kollektivhuset presenterats som en 
lösning eller alternativ till ohållbara levnadsformer. Frågan är 
nu vilka aspekter som sam- och framtidens kollektivbostäder 
kan komma att svara på.
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Kollektivet K9 och Hus 24, Sveriges två 
första co-living hus, drivs av Tech Farm 
som riktat in sig på att hitta nya sätt 
att bygga bostäder. Fastighetsbolaget 
grundades av Lisa Renander och Fredrik 
Forss år 2015 och har som mål att starta 
upp 100 stycken så kallade co-living 
fastigheter världen över. Konceptet 
är en kollektiv boendeform med 
små privata enheter, sovpoddar, som 
kombineras med gemensamma ytor 
så som vardagsrum, kök och retreat-
avdelning. Idén bygger på en princip 
där delningsekonomin står i fokus. År 
2016 beviljades projektet 10 miljoner 
svenska kronor i forskningspengar från 
den statliga myndigheten Vinnova, 
Sveriges innovationsmyndighet. 
Tillsammans med tio andra aktörer och 
forskarteam, bland annat Karolinska 
Institutet och Stockholms universitet, 
ska de undersöka om det går att minska 
bostadsytan med 60 procent och 
på samma gång öka livskvalitet och 
välmående för individen.1 

Vi var nyfikna på att veta mer om 
projektet och tog därför kontakt med 
Maja-Stina Skarstedt, operativ chef på 
Tech Farm, för en intervju. 

Vad inspirerar dig mest med 
Tech Farms bostadsprojekt?
Att vi utvecklar en ny typ utav 
boendeform, det är alltid spännande 
att göra något nytt och att vara i 
ständig utveckling, dessutom när 
det gäller något som det finns en 

efterfrågan av. Jag tilltalas också av 
hela idén med yteffektivisering, vår 
satsning på sociala gemensamma ytor 
och att delningsekonomin får vara i 
fokus. Jag tror att vi mår bra av att 
minska onödiga ytor och saker i vårt 
konsumtionssamhälle idag.

Sverige har, sedan 1930-talet, 
en historia av att bygga 
kollektivhus där vissa sysslor 
så som tvätt och matlagning 
sköts av personal för att avlasta 
de boende. Har ni haft dessa 
historiska exempel i åtanke när 
ni utvecklat ert koncept?
Nej det har vi inte, men det finns ett 
annat historiskt ursprung. Lisa ville 
återskapa den där “bykänslan” och 
samhörigheten som fanns i byar på 
landet förr, där grannar hjälptes åt och 
man delade på saker, där det skapades 
en form av naturlig trygg gemenskap. 
Det har vi haft med oss i skapandet av 
det nya, men nu har vi velat skapa en 
modern tappning av det, så att denna 
känsla också kan finnas i storstäder. 
Vi har sett behovet då det är så många 
som bor själva. Sverige är utnämnt till 
just ett av de mest ensamma folken i 
statistiska undersökningar. Men ja, det 
finns likheter med historiska exempel, 
men inget specifikt sådant. Vi har 
upptäkt att det har gjorts många bra 
projekt under åren. 

Tech Farms kollektivboenden 
riktar sig till en specifik 
målgrupp, “the millennial 
generation”. Tror ni att den 
kollektiva idé som ert projekt 
är uppbyggt kring kan vara 
en lösning även för andra 
målgrupper?
Ja, vi tror absolut att det går att 
tillämpa på fler målgrupper. Vi utgick 
från den här målgruppen då vi ser att 
millenniegenerationen kommer ha det 
här behovet och efterfråga denna typ 
av boende. Nu ser vi en efterfrågan 
även från andra målgrupper, äldre 
tillexempel. Vi tror även att det skulle 
passa barnfamiljer, vilka är i fokus nu 
när vi ska utveckla konceptet.

Intervju
Tech Farm

B1

Bild 1. Tech Farm. Maja-Stina Skarstedt 
[Fotografi]. i.d. https://www.techfarm.life/
contact (Hämtad 2018-10-04)
Bild 2. Tech Farm. Bunk Room [Fotografi]. 
i.d. https://www.techfarm.life/copy-of-
team-1contact (Hämtad 2018-10-04)
Bild 3. Tech Farm. Zen Room [Fotografi]. 
i.d. https://www.techfarm.life/copy-of-
team-1contact (Hämtad 2018-10-04)
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I ert nya förslag Family Eco-
Villages riktar ni er till en 
bredare målgrupp, har denna 
idé alltid funnits eller har den 
växt fram ur ett behov som 
kommit på tal i era befintliga 
projekt?
Idén har alltid funnits men den har 
förstärkts genom efterfrågan i våra 
befintliga hus och från andra håll, 
dessutom är både jag och de som 
grundade Tech Farm föräldrar och ser 
att detta skulle vara ett superbra boende 
för småbarnsfamiljer, barnen har nära 
vänner och föräldrarna har också det 
sociala nära. Då kan man också dela på 
tjänster som barnpassning, kock och 
transporter, det tror vi på.

Ser ni Tech Farms 
bostadsprojekt som ett 
komplement till det befintliga 
bostadsbeståndet eller som en 
bredare strategi med målet att 
bli den nya bostadsnormen?
Rent realistiskt så ser vi det som ett 
komplement, då lägenheter och hus 
kommer att vara det vanligaste sättet 
att bo på, men vi tror att co-living är 
ett viktigt komplement för kommande 
generationer. Efterfrågan finns redan 
och vi tror att den bara kommer bli 
större. Vårt mål är att påverka för att 
få fram en ny standard för hur man 
bygger bostäder. Regelverket är idag 
både krångligt och fyrkantigt. Vi 
fokuserar mest på co-living, men vi 
kan se att det kan behövas omarbetas 
i andra delar också. Vi har en löpande 
dialog med Boverket, främst rörande 
vårt forskningsprojekt.

program för välmående, skapat av 
företaget SelfLeaders. Det är en del av 
vårt forskningsprojekt med Vinnova. I 
forskningsprojektet, som avslutas nu vid 
årsskiftet, är vår tes att man kan minska 
boendeytan med 60 procent och ändå 
behålla ett välmående bland de boende. 
Utbildningen var en viktig del i att 
träna sig i att få en kontakt med sig 
själv, men även hur man behandlar 
andra. Det uppskattades mycket av de 
boende och nu utvärderar vi vilken typ 
av liknande utbildningar som kan vara 
aktuella för kommande fastigheter.

Utifrån att ha läst om era 
bostadsprojekt på Tech Farms 
hemsida får man känslan 
av att miljön där främjar 
entreprenörskapet, finns det 
någon baksida med en sådan 
bostadsmiljö, tillexempel 
utbrändhet?
Vi är högst medvetna om det. Det är 
väldigt många högpresterande som 
söker till eller bor hos oss. Vi jobbar för 
att man bör varva ner och hitta balans. 
Våra sociala ytor så som vardagsrum 
och kök, men även vårt retreatrum 
hjälper till för att göra det. Syftet är att 
skapa en plats där människor känner sig 
trygga och kan vara sig själva. Det har 
varit väldigt stort fokus på det.

Vad tror ni att det finns för 
förutfattade meningar kring 
kollektivt boende?
Det vi stöter på är att man tror att det 
är som dåtidens kollektiv, som i filmen 
Tillsammans, lite flummigt med hippies 
och sånt. Vi kanske inte direkt säger 
att det är ett kollektiv och vi använder 
ordet co-living istället, just för att 
kollektiv har den stämpeln. Det är ju 
inte så vi tänker oss att det ska se ut 
idag.

Finns det något svenskt ord 
som motsvarar co-living eller 
måsta man ta till engelska för 
att hitta ett bra benämning?
Vi har inte hittat något bra alternativ 
utan känner att co-living är det bästa. 
Jag tror också att det beror på att man 
pratar så mycket engelska i husen, då 

blir det naturligt. Man får ofta förklara 
det, vad det innebär, för att det är så 
pass nytt. Om jag skulle förklara det på 
svenska så skulle jag nog ändå använda 
ordet kollektiv, en ny modern form av 
kollektiv. Jag skulle kanske lägga till 
att man inte är beroende av varandra 
i co-living, som man kanske var i 
dåtidens kollektiv där man hade en 
mer betydande roll. Självklart ska man 
känna sig trygg och veta att man är 
viktig i huset, men inte att man ska få 
några förpliktelser i det. 

Har ni märkt några 
arkitektoniska aspekter som är 
viktiga för att det ska fungera 
att bo ihop eller beror det mest 
på samarbetet mellan de som 
bor där?
Det hör ihop, vi har utvecklat 
sovpoddar, alltså yteffektiva rum, där 
har arkitekturen en väldigt stor roll för 
att allt ska få plats. Det finns viktiga 
parametrar till hur man utformar 
kök och vardagsrum för att folk ska 
vilja vara där, det ska tillexempel vara 
tillräckligt stort. Eftersom vi startade 
upp K9 i en gammal fastighet på 
Östermalm, så fick vi anpassa oss en 
hel del. Nu när vi tittar på kommande 
projekt där vi kan rita själva, har vi 
större frihet och kommer också göra en 
del justeringar utifrån vad som fungerat 
och inte i K9. Vi har tillexempel bara 
ett stort kök i K9 och där behöver man 
ha fler i framtida hus. Vi tror också 
att det är väldigt viktigt att ha en bra 
entré där co-living huset integreras 
med området på ett bra och naturligt 
sätt, men att ju högre upp i huset man 
kommer desto mer hör lokalerna till de 
boende i Tech Farm.

Vad är era strategier för 
långsiktigt och hållbart 
bostadsbyggande?  
Vi tycker att det är viktigt att bygga 
smarta boenden som håller över tid, 
som lätt kan förändras om eller när 
behovet ser annorlunda ut för de som 
bor där. Det är viktigt att familjer kan 
bli större eller mindre och att ytor ska 
kunna byta skepnad på ett smart sätt. 
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1. Tech Farm. About us. i.d. https://www.
techfarm.life/about-2 (Hämtad 2018-10-
04)

Hur går processen till när 
ni väljer nya boende till era 
boenden?
Folk ansöker till Hus 24 och K9 genom 
vår webbplats. Vi har inte marknadsfört 
oss speciellt mycket men har blivit 
väldigt omskrivna ändå och det är 
tacksamt när det är en ny spännande 
idé. I våras hade vi 700 sökande och 
det tyder på att det finns en efterfrågan. 
Personen som ansvarar för rekryteringen 
på K9 träffar och intervjuar de som 
söker, visar runt och informerar vad det 
innebär att bo där. Hus 24 har bara 12 
platser så där är det inte lika frekvent 
rekrytering men det är en del som 
flyttar ut och in där också. K9 och Hus 
24 letar båda efter en mix av människor 
för att få en bra balans. Personligheten 
hos de sökande är det absolut viktigaste, 
det är ju en ny typ av boendeform och 
det passar inte alla. Det gäller att ringa 
in vad människan som ska flytta in har 
för behov och det spelar inte någon 
roll vad man jobbar med. Vi har en 
väldig mix av yrkesroller i K9, det är 
allt från läkare till en balettdansös. Det 
är verkligen brett kring vad man har 
för bakgrund, just nu bor där personer 
från hela världen, för närvarande 25 
olika nationaliteter. Är det färre kvinnor 
vid ett specifikt tillfälle är just kvinnor 
prioriterade vid rekryteringen, så att 
man får den balansen också. 

Hur länge brukar de boende bo 
i era hus?
I K9 har några bott sen öppning medan 
andra bara bott några månader. Det 
är en del i konceptet, att man ska ha 
vissa platser som är för långtidsboende 
och några för kortare perioder så att 
folk kan komma och bo när de är i 
Stockholm under några månader. Det 
ska finnas både och.

Ni nämner på er hemsida 
att Tech Farms kollektivhus, 
förutom boende, är en plats 
för självutveckling. Vad är 
tankarna bakom den idén och 
hur realiseras det?
Alla som flyttade in i K9 från 
starten hösten 2016 fick utbilda sig 
regelbundet under ett halvår i ett 

Tech Farm. Reduce Space & Increase Wellbeing 
[Omslagsbild]. i.d. https://www.techfarm.life/properties 
(Hämtad 2018-10-04)



Ett samtal med BIG

Den 15:e oktober fick vi följa med nästan hela BIG-gruppen 
på en guidad rundvandring i det numera avkollektiviserade 
kollektivhuset på John Ericssonsgatan 6. År 1983 skrev 
BIG boken ’Det lilla kollektivhuset: en modell för praktisk 
tillämpning’, denna kom att bli tongivande i de kommande 
årens kollektivhusdebatt och vars modell har legat som grund 
till många utav Sveriges kollektivhus. Innan rundvandringen 
möttes vi på en fika för att prata om boendekollektiv och 
kollektivhus.   

BIG-gruppen på besök i John Ericssonshuset och Markelius egna lägenhet.

BO: I ’Det lilla kollektivhuset’ beskriver ni att er grupp var del 
av en större kollektivhusrörelse som fanns runt tiden då ni 
skrev boken och att det alltså inte var ni som kom på själva 
idén om kollektivhuset, men vi undrar hur det kom sig att 
det var just ni som valde att skriva ner dessa idéer och varför 
just då? 

Kerstin: Ja, varför just vi och varför just då? 

Ingela: Det fanns ett missnöje bland kvinnliga arkitekter 

>> alla instämmer

Ingela: Det var väl en av startpunkterna.

Kerstin: Men egentligen så hade vi varit engagerade i ’Bygga 
och bo på kvinnors villkor’ redan innan dess?

>> ingen instämmer

Ingela: Näe det var efter! 

Kerstin: Var det 1979? 

Ingela: Ja men vi pratar om 1970 nu

Kerstin: Okej fel, då börjar vi om…

Inga-Lisa: Det var du Kerstin som hade ordnat ett möte…

Kerstin: Ja just det, på Sveriges Arkitekter.

Ingela: …för kvinnliga arkitekter.

Kerstin: Det var så att Karen Söderberg och möjligen 
Rebecka Tarschys, båda två var på DN då, hörde av sig och 
ville ha ett möte med kvinnliga arkitekter rörande frågan 
huruvida kvinnliga arkitekter borde ägna sig åt annat än 
de manliga, om kvinnorna själva fick bestämma? Detta var 
alltså ett tidigt uppror och eftersom jag jobbade på Sveriges 
Arkitekter och hade tillgång till möteslokaler så tog de 
kontakt med mig. Jag bjöd in kvinnliga arkitekter till detta 
möte, eller ja arkitekter i första hand i alla fall…     

Ingela: Det var ju lite löst folk också. 

>> säger Ingela och blinkar till Inga-Lisa

Kerstin: Till det här hör att vi tillsammans tidigare hade 
ordnat, eller ja inte Ann då för hon var ju så liten då…

>> alla skrattar och kollar på Ann 

Kerstin: …vi hade tidigare ordnat en kväll, för Stockholms 
arkitektförening, som handlade om boende ur tjejvinkeln. 

På det mötet lyfte vi fram statistik som visade på hur olika 
det var att leva tillsammans som kvinna och man. Det var 
jag och en annan kvinnlig arkitekt, Karin Hörlén, som hade 
varit väldigt engagerade i denna fråga. Karin och jag satt i 
styrelsen för Stockholms Arkitektförening vid den tiden. 
Vi var dessutom väldigt argsinta. Mårten Larsson, som var 
ordförande då, han tyckte tillslut att vi skulle få hålla den där 
kvällen. Då bjöd vi bland annat in Inga-Lisa eftersom några 
utav oss hade hört henne prata så intressant om boendefrågan 
på Åse gymnasium den 8:e mars. Inga-Lisa var jätteintressant 
och vi bjöd därför in henne till den här temakvällen som 
handlade om boende. Ett av utfallen av denna kväll blev bl.a. 
Gudrun Linds arbete om städning. Fanny Ambjörnsson har 
också skrivit om städning men när Gudrun sökte och fick 
forskningspengar för att undersöka underhåll av badrum och 
toaletter så blev hon så hånad. Fastän det var ett så viktigt 
jobb hon gjorde. Men det fick i alla fall sin upprinning under 
kvällen och det blev ett par artiklar i AT som Gunilla, som är 
på väg hit, publicerade. På mötet kom som sagt också Gunilla 
som skrev om kollektivhus och Ingela och Sonja som skrev 
om ombyggbarhet och lite löst folk som Inga-Lisa som skrev 
om kvinnofrågor…

>> Kersin blinkar åt Inga-Lisa

Kerstin: …och ett 20-tal kvinnliga arkitekter. Men det blev 
en ganska tråkig diskussion.      

Inga-Lisa: Ja det handlade mest om att kvinnliga arkitekter 
fick bära ritningar och sånt där. Det var inte så intressant för 
den som inte var arkitekt. 

Kerstin: Nä precis, det handlade om att det inte var så lätt 
eller roligt att vara kvinnlig arkitekt, man blev inte sedd, inte 
uppmärksammad och man fick inte betalt. 

Ingela: Jag ska bara lägga till här; Maria var med på det 
mötet.

>> de andra fyller i: ‘Alltså Ingelas dotter’

Ingela: Maria är född 1970 så hon var ungefär 8 år då. Hon 
satt med på mötet men sov lite grann och vaknade ibland. 
Morgonen efter så var hon ganska trött eftersom det hade 
blivit lite sent men så plötsligt så satte hon sig upp i sängen, 
alldeles klarvaken, och sa ’Men mamma vad var det dom sa 
på det där mötet igår? Att tjejer jobbar mer än killar med får 
mindre betalt?!’ 

>> alla skrattar 

Ingela: Och då tänkte jag ’You’ve got it babe!’ 

Kerstin: Ja i alla fall så blev det här mötet inte så bra. Det 
blev mest gnäll. Men vi var några som sa att vi skulle mötas 



Kerstin: Nä och inga daghem! 
Och det demonstrerade vi för i Täby 
centrum. Men efter det öppnades det 
ett daghem, lite sådär lagom till att det 
var dags för mig att börja jobba. Jag 
jobbade sedan hos en landskapsarkitekt 
och funderade mycket på vad man 
gör tillsammans utomhus? Och jag 
funderade på hur barnen hade det och 
varför det var 800 kvinnor i Hägernäs 
som inte umgicks med varandra? Jag 
tänkte på att det inte fanns några 
platser på vilka man naturligt kan stöta 
på varandra. Det kanske inte var just 
800 men vi var rätt många som gick 
runt där och drog våra barnvagnar. Jag 
kom så småningom till SAR. Innan dess 
hade jag arbetet på HSB’s riksförbund, 
där jag arbetade med stadsplanering 
och frågor rörande vad människor kan 
göra om de har en förening tillsammans 
och hur de gemensamma lokalerna kan 
se ut där man har en förening. Frågan 
förvandlades sedan till att handla om 
varför de gemensamma lokaler som 
fanns med i planeringen försvinner 
innan det har blivit byggt? Vad är det 
som händer på vägen? Vad händer 
mellan programmet och de goda 
idéerna och den trista verkligheten som 
blir byggd? Det var frågor som jag hade 
med mig när jag kom till SAR. På SAR 
arbetade jag som projektsekreterare. 
Det var väldigt roligt eftersom man 
liksom fick uppfinna jobbet lite själv 
och för att det gällde att få arkitekter 
att vara engagerade på fritiden och 
bidra till samhällsdebatten. Visst låter 
väl det pampigt? Och sen kom det 
där telefonsamtalet från Rebecka och 
på den vägen är det. Och BIG växte 
ju. Vi hade lokaler på SAR och där 
fanns ett kök och jag gjorde soppa. Vi 
träffades varannan vecka. In i gruppen 
kom så småningom Tarja Kronberg 
som är som ett slags levande nordiskt 
samarbetsprojekt, i en enda person. 

>> alla skrattar

Kerstin: Tarja är född i Finland och 
har jobbat i USA, men hon bodde och 
doktorerade här och sen så flyttade hon 
till Danmark och doktorerade en gång 
till, för säkerhets skull. 

Kerstin: Tarja var den som hade näsa 
för finansiering. 

>> säger Kerstin och ler

Inga-Lisa: Vilket var väldigt bra för vi 
har ju liksom alltid jobbat gratis, aldrig 
fått ett öre för nått. Men tack vare Tarja 
fick vi i alla fall så att det räckte för våra 
omkostnader. 

Ingela: Man kan ju också flika in 
att det vi kom fram till under dessa 
diskussioner var, i grova drag, de 
idéer som kom att utgöra ’Det lilla 
kollektivhuset’. Vi kom inte omedelbart 
fram till att man skulle laga maten 
själv, en halvtidsanställd kokerska eller 
liknande fanns länge med i planerna. 
Men det skippade vi sen. Men det 
viktiga var att det vi kom fram till var 
något som faktiskt skulle byggas.  

Inga-Lisa: Och att där skulle vi bo! 

Ingela: I och med detta insåg vi att 
det fanns en massa saker som måste 
undersökas för att möjliggöra detta, 
t.ex. hur fattas beslut, hur stot ska 
det vara, ska det vara hyres- eller 
bostadsrätt? Det fanns en hel del frågor 
som vi var tvungna att undersöka 
innan vi kunde dra igång med vårt 
eget bygge, som ju egentligen var det 
vi skulle göra. Det var då idén kom 
upp, om att man skulle kunna söka en 
liten slant av byggforskningsrådet för 
att kunna göra utforskningsarbetet. Sen 
så blev det ju så att det stannade vid 
utforskningsarbetet.  

Kerstin: Nämen, vi har väl inte gett 
upp än? 

>> alla skrattar

Kerstin: Ja vi råkade gå in på lite 
stickspår med skrivande och föredrag 
och studieresor och en massa annat. 

Inga-Lisa: Vi påverkade ju många 
av de hus som byggdes då. Flera 
gånger har jag varit på ställen där de 
har sagt att det var efter att jag hade 
varit där som de satte igång med sina 

kollektivhus. Så de bor i ett kollektivhus 
men jag har bara pratat om det. 

>> alla skrattar

Gunilla: Jag bodde i ett kollektivhus 
när BIG-gruppen bildades men det 
höll samtidigt på att avvecklas. Det 
fanns alltså kollektivhus i Stockholm 
men de flesta höll på att läggas ner 
under den tiden, vilket var väldigt 
tragiskt eftersom jag tyckte att det var 
alldeles förtjusande och fantastiskt och 
underbart att bo i kollektivhus. Jag 
förstod inte inte hur andra människor 
kunde leva utan sådana.   

BO: Vi är nyfikna på att höra vilka 
frågor som ni anser att kollektivhuset 
svarade på när ni skrev ’Det lilla 
kollektivet’ men också vad ni tror att 
kollektivhuset kan svara på idag? 

Gunilla: Det händer så himla mycket 
idag, runt om i världen. Det finns 
många exempel som handlar om att 
utsatta människor får hjälp. Man 
bygger gemensamma kök i Brasilien 
och forskar om enkökshus och Tyskland 
har en fantastisk utveckling. Det pågår 
en rörelse och den vidgar sig.   

Ann: Det är också spännande att 
nämna att när vi började så fanns det 
fungerande kollektivhus men att det 
fanns dom som drog öronen åt sig när 
det kom på tal. Det fanns en idé om att 
alla inte skulle kunna bo på det sättet 
och varför skulle då någon få bo så? 

Ingela: Just det, den helt hopplösa 
inställningen.

Ann: Att det var en kvinnosaksfråga 
gjorde ju inte det hela mindre 
komplicerat. Vi gav oss in på frågor 
som män var helt ointresserade av. De 
behövde ingen avlastning i hemmet, de 
hade ju fruar. 

Ingela: För dem stod ju maten där 
på bordet när de kom hem från jobbet 
ändå. 

Inga-Lisa: I grupp 8 så diskuterade vi 

en gång till för att prata om något 
som vi skulle kunna göra tillsammans. 
Det var Ingela, Amelie Tamm, jag och 
någon mer.

Inga-Lisa: Och jag! 

Kerstin: Ja det kanske var vi fyra 
som sågs ja. Då när vi sågs igen så 
kom vi fram till att det vi var riktigt 
intresserade av var att bo bra och att 
bo på ett lite annorlunda sätt, vilket vi 
bestämde oss att jobba för. Vi skulle 
jobba för något som vi själva ville ha! 

Ingela: Mitt minne är att vi redan den 
där första kvällen kom fram till en idé 
om ett boende som innefattande den 
egna bostaden, som vi inte ville göra 
avkall på, men att vi utöver denna också 
ville ha gemensamma ytor så att vi 
skulle kunna göra saker tillsammans. 

Ann: Gunilla bodde i kollektivhuset på 
Wennerbergsgatan, vilket betydde att 
hon hade egen erfarenhet av att bo på 
det viset.  

Kerstin: Och du bodde väl i storfamilj 
Ann? 

Ann: Ja det gjorde jag säkert.

BO: Innan vi går vidare; skulle vi 
kunna göra en snabb presentation av 
vilka ni är?

Ann: Okej, jag kan börja. Jag 
heter Ann Norby och jag har varit 
journalist hela livet, och jag jobbade på 
arkitekttidningen när BIG grundades. 
Jag har också skrivit om andra frågor 
men jag har alltid varit med i BIG. 

Ingela: Jag heter Ingela Blomberg och 
jag är arkitekt och jag har arbetat med 
och forskat om varsam ombyggnad. 
Det gjorde jag till en börja ihop med 
Eva Eisenhower och senare med Sonja 
Widén, som tyvärr inte är här idag 
eftersom att hon har krossat höftleden. 
Tillsammans ledde vi en forskargrupp 
på arkitekturskolan, BOOM-gruppen, 
som vi drev i 30 år eller något sånt där. 

Inga-Lisa: Ja jag har lite svårt att 
presentera mig eftersom att jag har gjort 
så väldigt många olika saker. Ett tag 
så var jag ju Sveriges enda arbetslösa 
byrådirektör men det är faktiskt 
preskriberat nu. 

>>skratt

Inga-Lisa: Nä men så länge jag har 
varit vuxen kan man väl säga att jag 
har varit intresserad av den kollektiva 
idén. Mycket för att jag själv fick barn 
och kände hur vansinnigt praktiskt 
det skulle vara. Jag kände folk som 
t.ex. bodde i Hässelby familjehotell 
och såg hur praktiskt det verkade vara. 
Min man är från Italien och jag är från 
Helsingborg. Detta gjorde att vi inte 
hade några släktingar eller så som vi 
kunde få hjälp utav, vilket gjorde att jag 
tänkte; ’gud vad bra det hade varit att bo 
i kollektivhus’. Och jag har varit med i 
BIG-gruppen från början och vi är en 
väldigt bra grupp! 

>> alla instämmer

Inga-Lisa: Jag har varit med i många 
kvinnogrupper, jag har t.ex. länge varit 
med i Grupp 8. Men jag känner just att 
BIG är en grupp som jag litar på. För 
vissa kvinnogrupper man har varit med 
i… det finns ju sånna där övningar när 
man ska visa att man litar på varandra 
genom att falla bakåt, det är inte alltid 
jag har litat på att dom skulle ta emot 
en…  

>> alla skrattar 

Inga-Lisa: Men BIG vet jag skulle 
göra det! 

>> alla skrattar igen

Kerstin: Här kommer Gunilla!

Gunilla: Hej, allesammans! 

>> alla hälsar 

Inga-Lisa: Men på senare tid så har 
jag gjort en hel del andra saker. Jag 
har skrivit flera böcker, den förrförra 

handlade om dödshjälp och den 
senaste handlar om pensionen och den 
ekonomiska utvecklingen de senaste 
åren. 

>> Kerstin vänder sig till Gunilla

Kerstin: Vi håller på att presentera 
oss.

BO: Du får också jättegärna presentera 
dig. 

Gunilla: Ja jag heter alltså Gunilla och 
jag har intresserat mig för kollektivhus 
sedan 1950-talet. BIG-gruppen var ett 
sätt att fördjupa detta intresse. Innan 
dess har jag arbetat på tidskrifter som 
Form och Arkitekttidningen. Jag har 
försökt att skriva så mycket som möjligt 
om kollektivhus och nu är jag bara glad 
att jag kan vara med i BIG-gruppen, 
där vi kan fortsätta att samla material. 
Ibland drar jag mig in i andra former 
av kollektiva projekt. Jag tycker det är 
roligt att vidga begreppet. I våras höll 
jag i ett bakprojekt, vilket handlar om 
att skapa platser för gemenskap där 
man gör saker tillsammans, i detta fall 
bakar. Just nu gör jag detta i Tensta. 
Det finns också någonting som heter 
Tensta kvinnocenter och de har en 
avdelning som de kallar för K.Ö.K., 
kvinnor önskar kollektivitet. Där är jag 
också lite verksam.  

Kerstin: Och så har du ju gjort lite 
annat också. 

Gunilla: Ja jag jobbar också med 
utställningar och skriver också. 

Kerstin: Ja och så jag då…  Det 
började nog för mig när jag flyttade 
till Stockholm från en gård. Jag blev så 
himla förvånad över hur det var i stan, 
framförallt för barnen. Jag hamnade i 
Täby, i samma område som Inga-Lisa, 
med punkthus, berg i dagen och tallar. 
Det var en väldigt absurd miljö och 
det fanns ingenting för att kunna göra 
någonting tillsammmans med andra. 

Inga-Lisa: Och inga daghem.



ofta bostadsfrågan. Jag tror att det var 
där jag träffade Elly Berg. 

Det var flera i Grupp 8 som bodde 
i Hässelby Familjehotel. Framförallt 
ensamma mödrar där boendet kom att 
bli förutsättningen för att dom faktiskt 
skulle kunna leva. 

Kerstin: Det är som du säger att 
det händer en massa olika saker nu. 
Allt från sånna där lyxkollektiv på 
Östermalm för unga framgångsrika… 

>> inga-lisa fyller i ’entreprenörer’ och 
skrattar lite

Kerstin: …och urbana nomader. Men 
det finns också fler sociala projekt, sånt 
fanns inte på samma sätt när vi började.

Inga-Lisa: Ja den typen höll ju på att 
läggas ner under den tiden. 

Gunilla: Ja det fanns ju någon slags 
idé om att det fanns ett misslyckande 
i den typen av projekt men det 
berörde främst storskaliga projekt som 
omfattade runt 2000 boende. Den 
typen fungerade inte och kollektivhuset 
i stort kom att kopplas samman med 
dessa. Många tyckte därför att det var 
fel med denna typ av boende.

Ingela: Det var också projekt som 
hade anställd personal. Det bör också 
påpekas att det BIG baserades på var 
primärt privata önskemål och att det 
vore en ideal boendeform just för oss. 
De flesta av oss hade barn. Det fanns 
inga överord om gemenskap och så, 
det var egentligen bara väldigt, väldigt 
praktiskt. 

>> alla instämmre

Ingela: Mycket praktiskt var basen för 
hela vårt projekt.

Inga-Lisa: Vilket också var vår styrka. 
Ibland finns det utopiska idéer om att 
kollektivhuset ska lösa alla problem 
men vi tänkte inte så. Nej vår styrka var 
att det var så praktiskt.

Kerstin: Ja absolut. Och med insikten 
om att många av oss levde tillsammans 
med någon annan, vanligen man, 
och om vi skulle få med dem på det 
här så var det tvunget att vara väldigt 
praktiskt. Min man hade t.ex. aldrig 
flyttat in i en kollektivbostad med flera 
andra hushåll. Han hade kanske flyttat 
med om jag hade flyttat och om det 
hade funnits ett tillfälle när jag hade 
kunnat övertala honom. Men i och med 
det så blev BIG också lösningen på min 
äktenskapliga situation.  

>> skratt

Inga-Lisa: Ja vi var ju redan då 
för gamla för att bo sådär som det 
porträtteras i filmen Tillsammans.  

Ingela: I Danmark låg mycket utav 
fokuset för kollektivhusdebatten kring 
barnens bästa. Det fanns en idé om 
att ett barn behöver hundra föräldrar. 
Basen var alltså barnens bästa och det 
handlade inte om att effektivisera eller 
spara arbetskraft. Man kan ju flika in 
att i princip alla barn som vi har stött 
på och som har vuxit upp i denna typ 
av boende har varit fruktansvärt glada 
över att ha fått göra det. Nu senast 
när jag var i Italien besökte jag två 
kollektivhus varav ett utav dem hade 
18 lägenheter med en åldersgräns vid 
inflytt på 35 år. I huset fanns det 7 
barn. En tonåring som var med på ett 
möte jag var på berättade att de snart 
skulle ha sitt 8:e barn. Och jag tyckte 
att det var så talande, för det har vi sett 
är att i kollektivhus föds det barn. I alla 
hus där det finns familjer föds det barn 
och i husen för andra halvan av livet så 
dör folk inte.     

>> alla skrattar

Kerstin: Ja, så det blir för mycket barn 
i ena ändan och i andra ändan så lever 
vi för länge!

Ingela: Ja det bara komplicerar allt. 

Inga-Lisa: Så det där att kollektivhus 
skulle vara bra för miljön är ju inget 
argument.

>>skratt igen 

Kerstin: Om man ska säga någonting 
om när vi skrev den där första gula 
boken. Läser man den noga så hittar 
man inte ordet fritid någonstans. Det 
fanns inte i våran föreställningsvärld, att 
man kunde ha fritid

Ingela: Nä fritid, det var ju nästan 
oanständigt!

Kerstin: Fritiden var något som folk 
frågade oss om när boken var klar. I 
den första boken fanns inte fritiden 
med och inte heller att det skulle vara 
en bra boendeform för äldre. Vi var så 
fokuserade på barnen. Sen så har det ju 
visat sig att vår idé om kollektivhuset 
har fungerat i alla möjliga varianter. 

Gunilla: Men apropå det här med 
fritid så hade vi faktiskt diskussioner 
om vad arbete är och så. 

Kerstin: Ja vi pratade mycket 
om det oavlönade arbetet och om 
reproduktionen. Det hade vi med, men 
just fritidsbegreppet det fanns inte där, 
eller det stod inte i fokus i alla fall. I 
vilket fall så hade vi gett ut boken och 
olika grupper hade tagit till sig idéerna 
om det det lilla kollektivhuset och 
vi började snart åka runt och besöka 
husen som hade kommit till av detta… 

Ingela: Ja vi åt oss genom 
stockholmshusen. 

>> skratt

Kerstin: …och jag var jättenervös för 
att vi hade skrivit en teoretisk modell

Ingela: Ja det tror jag att vi alla var. 

Kerstin: …och tänk om vi hade lurat 
in människor i någonting som inte 
fungerar? 

Ingela: Ja jag tror att vi alla hade den 
tanken...

Kerstin: Ja det var så nervöst!

Ingela: …men så visade det ju sig att 
det inte var så. 

Kerstin: Ja för när vi sen kom ut 
och hälsade på dom visade det ju sig 
att alla vara glada och att alla liksom 
hade hittat sitt sätt att omsätta idéerna, 
alla hade lite olika stämningar och 
betoning. Vi kunde ge ramen men sen 
hade alla gjort det till sitt. Jag tänkte 
också på det här med barnen. Jag mins 
en gång när jag var på besök i ett hus i 
Uppsala och jag gick förbi ett rum där 
det var några tonåringar, vilka uppgivet 
stönade och sa att bo här var som rena 
rama slummen. Så dom tyckte inte om 
det just då. 

BO: Vår infallsvinkel till den kollektiva 
bostaden kom sig av att vi till en början 
ville förstå mer av bostadssituationen 
i Sverige idag. Vi såg tidigt, och hade 
det väl också på känn, att det är 
väldigt svårt för den som står utanför 
bostadsmarknaden att ta sig in. Vi såg 
även att lösningen på detta i många fall 
är att bygga mindre ensambostäder, 
ibland även av sämre kvalitét. En känsla 
vi fick var att det som byggs bara blir 
mindre och mindre och att man snart 
inte kommer få plats i bostaden längre. 
Som en motreaktion till detta tänkte vi, 
vad händer om man skulle bygga större? 
För att motivera en större bostadsyta 
kom vi in på den kollektiva bostaden, 
eftersom att man i en sådan kan dela 
på vissa ytor med andra och på så sätt 
använda ytan på ett resurssmartare sätt. 
Som vi har förstått det så är det främst 
kollektivhus som har byggts i Sverige 
men vi är nyfikna på den kollektiva 
lägenheten. Att bo som kollektiv i en 
lägenhet är inget nytt, det händer ju 
hela tiden, men vi är nyfikna på att se 
hur en lägenhet kan se ut om den ritad 
för att avsiktligt delas av flera vuxna 
individer. Och vi undrar såklart vad ni 
ser för potential och eventuella problem 
i en sådan lösning.    

Ingela: Då borde ni ta och kolla upp 
kollektivhuset i Sofielund, i Malmö. 
Där finns det stora kollektivlägenheter i 
kollektivhuset. 

BO: Vi har faktiskt redan ett besök 
inbokat där

Ingela: Ja men då så, ni får gärna 
berätta sen hur det var.

Ann: Jag tänkte på när vi var i Holland 
och besökte ett hus där man bodde 
lite som man gör i en studentkorridor. 
Varje kollektivmedlem hade ett eget 
rum men ingen hade eget badrum 
eller kök. Jag tyckte att det var väldigt 
spännande, särskilt eftersom att alla 
familje medlemmar kunde ha sitt eget 
rum. 

Gunilla: Så var det i Hundrablomster 
också, som vi var och tittade på i 
Danmark, i våras. Det är en gammal 
grosshandlarvilla som de har övertagit 
och utvidgat. 

Inga-Lisa: Tarja bodde där ett tag.

Gunilla: Det var spännande för att 
man kunde välja lite olika grader av 
kollektivitet. 

Kerstin: Det verkar dessutom som att 
kollektivrörelsen i Danmark verkar få 
ett uppsving igen.

Ingela: Familjebostäder bygger 
ett hus om 33-35 lägenheter ute 
i Hägerstensåsen. Jag är med i 
planeringen av det. På varje trapplan 
finns det 5 lägenheter och dom hade 
idén om att göra några större lägenheter 
som skulle kunna fungera som kollektiv 
i kollektivet men det föll bort. Jag vet 
dock inte riktigt varför. I vilket fall 
så ska en utav de två tvåor som finns 
på varje våningsplan vara gjorda för 
två vuxna personer som inte lever 
tillsammans som ett par. De har därför 
ritat de båda privata rummen så att de 
går att nå på olika sätt i lägenheten och 
att de är så pass stora att de rymmer lite 
mer än en säng. Jag tycker att denna typ 
av lägenhet också är ett uttryck för att 
man ska kunna bo tillsammans på lite 
olika sätt.

BO: Ja vi har ju sett att det verkar bli 
vanligare med denna typ av lösningar, 

exempelvis kompislägenheter. Men vi 
har reagerat på att det som ritas på detta 
sätt ofta har ganska små privata rum. 
Utifrån det vi har undersökt så tror vi 
att vi har landat i en tanke om att det 
privata måste vara lite större, dels för att 
man genom att dela på vissa ytor med 
andra på ett sätt kompromissar bort 
något, men också att det privata ska 
vara så pass stort så att man inte känner 
sig tvingad att vara i det kollektiva hela 
tiden. 

Ingela: Jag tänkte på en annan bit, 
på det här med maten eller vad det nu 
är som man har bestämt att man ska 
göra tillsammans. Det finns en italiensk 
arkitekt i Bologna som har skrivit en 
del om co-housing och då finns det 
något som han kallar för den svenska 
modellen, alltså kollektivhus med delad 
mathållning. Delad mathållning är 
egentligen ingen självklarhet. Jag kom 
i vilket fall att tänka på en diskussion 
som kom upp i Slottet. Det bodde inte 
så många småbarn där utan de flesta 
barnen var tonåringar och då uppstod 
det in diskussion huruvida dessa borde 
hjälpa till med matlagningen eller inte. 
De var stora nog för att göra det men 
hade inte, likt sina föräldrar, valt att 
bo på detta sätt. Det slutade med att 
de inte behövde delta. Lite skämtsamt 
så benämndes det som att Slottet var 
ett kollektivhus för vuxna men ett 
servicehus för tonåringar.  

Gunilla: Det roliga med kollektivhus 
är ju att alla dom här frågorna kommer 
upp och ställs på sin spets och blir 
tydliga. Vad tycker vi och vad bryr vi 
oss om? 

BO: Ja det är fint.

Kerstin: Järntorget ska ju bygga 
Utopias kollektivlägenheter KomBo.

BO: Har det bestämts att de ska 
byggas? 

Kerstin: Ja det pratas i alla fall om 
att det ska byggas. Det är ju ungefär 
5 rum och en gemensam del med kök 
och vardagsrum och delad toalett och 



dusch. Det blir spännande att se hur 
det blir, det behövs uppföljning hela 
tiden.

Gunilla: Vi diskuterade lösningar för 
30 hushåll i ’Det lilla kollektivet’ men 
att diskutera hushåll om fem är också 
relevant och det kanske är dags för en 
sån diskussion nu. Det har ju mest 
handlat om halvstort heller jättestort 
och den här typen måste också 
undersökas. Jag upplever också att det 
här med familjen, vi utgick ju från en 
ganska konventionell familj, att det inte 
längre är lika aktuellt och att man måste 
hitta nya vägar. 

Ann: Hur tänker ni att folk ska hitta 
dit? För det var ju en grej som jag 
tyckte var så fantastisk med att flytta 
till studentkorridor. Jag behövde inte 
känna nån av dem som jag skulle flytta 
ihop med. Det var ett sätt att lära känna 
nya människor. Om man bara har fem, 
hur blir det då? Ska det vara kompisar 
som flyttar ihop?

BO: Vi har tänkt mycket på det för vi 
tycker det är väldigt viktigt att man ska 
kunna välja sina medboende. Vi ser en 
viss problematik med studentkorridoren 
just för att man t.ex. kan bli ihoptussad 
med folk som dels kanske inte vill bo 
kollektivt men också folk som man inte 
tycker om. Men vi tycker det är viktigt 
att man ska kunna ta in andra som man 
inte redan känner t.ex. genom någon 
slags kö eller förmedlingssystem och 
att man utifrån denna kan bjuda in till 
intervju. 

Kerstin: Precis som vi gör i 
Färdknäppen. 

BO: Och att man ev. har en förening 
som man måste bli medlem i för att 
få stå i kön. Om man måste betala 
medlemsavgift så kanske man kan 
undvika att få in folk som egentligen 
inte vill bo kollektivt utan bara är i 
behov av bostad.

Inga-Lisa: Det är faktiskt ett 
problem. Inte minst i de kollektivhus 
som har bostadsrätt som form. Att 

ha rätt att sälja till högstbjudande är 
faktiskt förödande för kollektiviteten. 
Men på tal om storleken så tror jag mer 
på lite större än 30, snarare än mindre, 
för när det blir mindre så blir det så 
vansinnigt känsligt. Om det finns en 
riktigt kuf så kan man klara av det om 
det finns 50 andra hushåll än om det 
bara finns några få andra personer. 

Gunilla: Jag tänker mig att om man 
har den här kollektiva lägenheten så ska 
det inte bara vara en i huset, utan att 
det kanske ska vara 10. På så sätt kan 
man flytta inom huset. Jag tror också 
att det är viktigt att det finns någon 
annan lokal i huset som alla delar på.

BO: Vi har bestämt oss för att rita på 
en tomt i Gröndal. Det ska byggas 75 
små studentlägenheter där och vi har 
tänkt att vi ska få plats med lika många 
på tomten men att vi istället för att rita 
små studentlägenheter ritar kollektiva 
lägenheter. Det ska bli spännande om vi 
kan få in 75 personer på ett hållbart och 
smidigt sätt.  

Ingela: Ja vad kul! 

BO: Vi har också kommit in på 
diskussionen om vilka övriga funktioner 
som ska finnas i huset. Ska man t.ex. ha 
ett storkök eller ska man inte ha det? 
Vad tror ni är viktigt för huset? Det blir 
ju kollektivt inom lägenhetens väggar 
så då är frågan hur mycket kollektiv 
verksamhet som man ska lägga utanför 
den delade lägenheten. 

Kerstin: Det är självklart att ni måste 
ha något som är gemensamt för alla 
också. Jag var för länge sen i Danmark 
på studiebesök i ett, på den tiden, av 
Danmarks värsta bostadsområden. I 
vilket fall så hade de i alla gemensamma 
lokaler, och de hade många, alltid 
ett kök. Till och med i den stora 
gymnastik- och sport hallen kunde man 
rulla in ölvagnar.  

>> skratt

Ingela: Ja det var ju i Danmark det…  

Kerstin: Ja just det var väl kanske 
väldigt danskt. Nä men jag tycker ni ska 
ha ett gemensamt utrymme med kök, 
så att man kan göra saker ihop. 

Gunilla: Jag tycker att ni ska ha en 
stor vedeldad bakung.

>> skratt

Kerstin: Och som i Finland med 
en bastu på taket. Nä men det måste 
ni absolut orka med, att göra något 
gemensamt mellan alla lägenheter. 

Ann: Vi har ett gudbarn som bor i en 
studentlägenhet i Roslagstull. Där har 
dom ettor som ligger i korridorer men 
det finns ingeting gemensamt och jag 
tycker det är jättesynd. 

Kerstin: Överhuvudtaget skräcken 
för gemensamma ytor som bankerna 
driver på bara för att de vill att alla 
ytor ska betalas för. Bara för att de är 
gemensamma betyder det inte att de 
inte kan betalas för. Men bankerna är 
inte kloka anser jag! 

BO: Om ni får tänka fritt kring den 
delade lägenheten, vad tror ni är 
viktigast för att den ska fungera?

Inga-Lisa: Att köket är ritat så att det 
är lätt att samarbeta när man lagar mat. 
T.ex. att man har två vaskar.

Gunilla: Lite skämtsamt men ändå 
allvarligt; att det ska finnas plats för 
julgranen så att den inte behöver flyttas 
runt. 

>>skratt

Ann: Men också, precis som ni har 
beskrivit er idé, att man ska ha ett 
ganska stort privat rum så att man kan 
ta dit folk och inte bara behöva sitta på 
sängen.

Inga-Lisa: För man kommer ju ha 
sina egna vänner också.

Kerstin: Att man har genomtänkta 
förråd och förvarning för det 

gemensamma, så att det slipper bli en 
onödig konflikt, t.ex. att det ska finnas 
plats för julgranen. 

Gunilla: På ett väldigt personligt plan 
så tror jag att det inte bara är ett skämt 
det där med julgranen. Jag tror att det 
måste finns plats för att uttrycka sig 
själv utan att störa de andra eller att 
man kommer i konflikt kring det och 
att rummen tillåter det. Så att det inte 
blir en fråga om att dra sig tillbaka utan 
att man faktiskt kan blomma ut. 

BO: Jag tror att vi också ser en 
möjlighet till att kunna ’sprida ut sig’ 
i den kollektiva bostaden. Mycket 
av det som byggs idag har designats 
med en idé om smarta kvadrat och 
att samma rum ska inrymma flera 
funktioner. Men vi tänker att sådana 
lösningar inte passar så bra om man 
bor flera tillsammans. T.ex. om kök 
och vardagsrum är i samma rum så kan 
det bli störande om någon lagar mat 
samtidigt som någon kollar på TV. Vi 
ser därför att det nog är viktigt att, på 
olika sätt, skilja olika aktiviteter och 
rum åt, vilket medför att man kan dra 
sig tillbaka och sitta lite mer avskilt 
även fast man är i det gemensamma.     

Kerstin: Intressant.

Gunilla: Jag har precis vistats en vecka 
i ett franskt kök, som ett exempel på 
hur bra det kan fungera när många 
människor är i köket samtidigt. I det 
här fallet så var köket huvudrummet 
men det fanns också en öppning till 
ett angränsande allrum rum där det 
fanns brasa och tv. Detta gjorde att man 
kunde vara väldigt mycket tillsammans 
men ändå dela upp sig, vilket kändes 
fint.  

Inga-Lisa: Ljudisolering! Skulle jag 
vilja tilläga.

>> alla instämmer

Kerstin: Grundläggande.

Ingela: Och rymligt, högt i tak.

BO: För att börja runda av lite, vad 
tycker ni är bäst med att bo kollektivt? 
Vad vinner man på det? 

Ann: Det beror väldigt mycket på 
vilken situation man befinner sig i. Är 
man ensamstående utan familj så är 
det vardagskontakten som är en utav 
de viktigaste sakerna. Jag är den som 
är senast pensionerad, jag har en man, 
men jag trodde att jag skulle sakna det 
här kaffemaskinspratet som man har på 
jobbet. Det gör jag inte…

>> skratt

Ann: …konstigt nog. Jag har många 
vänner som är ensamstående som är 
oroliga för att känna sig ensamma och 
som därför fortsätter att arbeta. Den 
sortens problem, eller vad man ska kalla 
det, löser sig ofta i ett kollektivt boende. 
Det tycker jag är en utav de viktigaste 
sakerna, att man kan välja om man vill 
dra sig undan eller delta och umgås 
med andra.

Kerstin: Ja jag bara instämmer. Jag 
tänkte på det imorse när det var som 
det var i mitt hus, jag gick ner och åt 
min frukost och först satt Henrik där 
och sen kom Gerd och sen var det 
väldigt mycket städning som pågick. 
Det var mycket liv av olika slag och det 
var så roligt. Väldigt korta ordväxlingar 
kring nästan ingenting men ändå 
väldigt värdefullt, jag känner mig rik 
idag! 

BO: Fint! 

Ann: En annan sak; man lär sig så 
mycket av varandra. 
 
Ingela: Precis! 

Ann: Det kan ju vara allt från att 
lära sig att göra en bechamelsås eller 
att någon drar med en på en resa eller 
föreställning. 

Kerstin: Som när jag blev medbjuden 
till berättarfestivalen på teater Pero. 
Tack vare någon i huset kan man helt 
plötsligt hamna på något som man inte 

alls har tänkt gå på och oftast är det 
fantastiskt roligt. 

Ann: Den vardagskontakten är svår 
att uppnå i vanliga små lägenheter. 
Bor man själv måste man ha så himla 
mycket vänner.

>>skratt

BO: Och det kan ju vara lite jobbigt!

Ingela: Och långt bort kan dom bo 
också…

>> skratt igen

Kerstin: Jag tror att många länge 
trodde att alla hade så mycket kontakter 
och var så upptagna med sitt att det 
därför inte behövdes några närlokaler 
eller platser att träffas på där man bor. 
Jag tror verkligen att man behöver se 
varandra och gå förbi varandra. Jag blir 
bara mer och mer övertygad om hur 
grundläggande det är att man kan stöta 
på varandra… 

BO: Och att det finns gemensamma 
ytor som man kan använda utan att 
behöva spendera pengar. Det har jag 
tänkt mycket på sen jag flyttade till 
Stockholm, det är så himla dyrt. Om 
man ska träffa kompisar så ses man ju 
ofta ute och då köper man kanske något 
att äta eller en öl och det blir mycket i 
slutändan.

Kerstin: Det är oanständigt att vad 
man än gör så ska det kosta pengar. 

BO: Det blir kanske också extra 
påtagligt när man bor i ett land som 
är så kallt på vintern, eftersom att man 
inte kan sätta sig i en park året om. 

Ingela: Jag tänkte på en annan sak 
som vi inte har pratat om än och 
det är kollektivets förhållande till 
omvärlden. Vi har tidigare diskuterat 
att kollektivhus har en tendens att 
bli väldigt avskärmande eftersom att 
öppenheten i huset ofta gör att det dras 
en tydligare gräns mot grannskapet. Ett 
av husen jag såg i Bologna hade aktivt 



återskapas så fanns det en diskussion 
huruvida man skulle använda ordet 
kollektivhus eller inte. Som jag mins 
det så beslöts det att vi inte skulle 
använda andra ord, utan att vi istället 
skulle återuppliva och återupprätta 
ordet kollektivhus.

BO: Hur skulle ni beskriva 
boendegemenskap?

Gunilla: Boendegemenskap uppfattar 
jag som mindre ideologiskt än 
kollektivhus. Att det snarare beskriver 
en praktisk organisation helt enkelt. 

Inga-Lisa: Men varför blir ordet 
kollektivhus ideologiskt präglat? 

Gunilla: För att man har någonting 
som man har gemensamt. En 
boendegemenskap har inte samma 
betoning på det gemensamma, 
möjligtvis att man organiserar 
gemensamt men inte att gemenskapen 
är ett mål i sig.

Ann: En sak som vi inte har nämnt 
hittills är att kollektivt boende är 
väldigt bra för resursanvändningen 
och att man mycket lättare kan dela på 
saker sinsemellan.

BO: Ja vi vill ju få in olika 
delningsfunktioner i det vi ritar. 

Ann: Dom kan ju också vända sig utåt. 

Kerstin: Vi på Färdknäppen lyckas 
tillexempel få ganska lite sopor eftersom 
vi beställer saker i stora förpackningar 
och slipper därmed alla små tråg.  

Ingela: Jag tänker också på det 
här med borrmaskinen, datorn och 
gångstavarna som ni har gemensamt.

Kerstin: Ja det finns kryckor där 
också. 

>> säger Kerstin och skrattar

Kerstin: Det är suveränt att ha 
tillgång till så mycket grejer. 

Gunilla: Man kan ju också köpa 
bättre kvalité om man går ihop flera. 

Kerstin: Och man kanske kan hitta 
ett sätt där de som faktiskt tycker att 
det är jättekul att ta hand om maskiner 
faktisk kan vara dem som gör det.

>> skratt och instämmande

Inga-Lisa: Men hörrni hur gör ni 
med badrum och toaletter och sånt där? 
För i stort sett så tycker jag att man har 
byggt för många och för stora toaletter. 
Jag var i en lägenhet där det på sin höjd 
kunde bo två personer och dom hade 
två badrum och jag tänkte; dom kan väl 
inte behöva duscha samtidigt! Det har 
varit väldigt lönsamt att sälja överdrivet 
välutrustade badrum och det syns. 

BO: VI har läst boverkets rapport 
om partiella hyreskontrakt och då 
tar dom upp den fråga och vi tänker 
att man ska ha delade badrum. Då 
kan man dessutom uppnå kraven av 
tillgänglighet utan att badrummet 
känns överdrivet stort. I rapporten har 
de skrivit att det ska finnas en toalett 
på 3 personer. Frågan är hur många 
toaletter man ska ha då? Om man 
t.ex. bor fem men ändå vill vara öppen 
för att var och en ska kunna ha en 
samboende, då blir det ju helt plötsligt 
10 personer och då är frågan ska man 
ha 4 toaletter då? Så vi har inte helt 
landat i frågan. 

Gunilla: Skulle man inte kunna göra 
så att det finns några gemensamma, och 
fantastiska, toaletter i huset. 

BO: Jo faktiskt! 

Inga-Lisa: Ja toalett är ju faktiskt 
viktigare än dusch, för dusch kan man 
ju faktiskt vänta med. Det kan vara 
svårare att vänta på toaletten. 

Gunilla: Man skulle ju kunna satsa på 
dom gemensamma toaletterna och göra 
dom jättefina. 

BO: Vi har också reagerat på att 
när man bygger så små lägenheter 

men ändå bygger med tillgänglighets 
anpassade toaletter att dom blir så 
abnormt stora i jämförelse med resten 
av lägenheten. Men att det såklart ändå 
är nödvändigt. Men vi tänker att om 
man delar på en sån toalett så blir det 
mycket mer rimligt.  

Kerstin: När ni har skrivit ert jobb så 
får ni skicka det till oss! 

BO: Absolut!

Gunilla: Det ska bli spännande att 
se er tolkning, för det har ju verkligen 
fattats en sådan version.  

Kerstin: Ja det är är spännande för ni 
kommer in på så många olika områden 
om hur man bor. 

BO: Ja det är väldigt kul.

Ann: Idag måste jag gå halv sex till 
mitt matlag. Jag bor inte kollektivt men 
jag lagar bl.a. mat tillsammans med 
några andra.

Kerstin: Okej men då är det dags att 
börja röra oss bort mot ingången för att 
träffa Gunnar.  
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bestämt sig för att vara en betydande 
del i grannskapet. De bjöd därför in 
till middagar, utställningar, konserter 
osv. Vilket såklart låter väldigt trevligt 
men att det också kan komma att gå 
emot idén om att detta faktiskt också 
ska fungera som någons utvidgade hem. 
För vissa passar denna typ av umgänge 
och för andra inte.       

Inga-Lisa: Jag tänkte på en annan 
sak, vi har haft en annan grupp där vi 
hade ett projekt som vi kallade för ’Nya 
vardagslivet’. Vi tänkte att socialismen 
inte bara kan finnas i ett enda hus så 
vi riktade in oss på gemenskaper inom 
bostadsområdet. Vi skrev en massa 
rapporter om detta som ni kan få om 
ni är intresserade av det. Men i vilket 
fall så har det blivit mycket svårare idag 
eftersom att barn inte nödvändigtvis 
längre går i skola eller på dagis där de 
bor. En helt annan sak, när jag började 
intressera mig för kollektivhus och själv 
ville bo så, så var det under perioden 
när jag hade barn. Men det var inte 
bara för det praktiska utan det var 
också, kanske mest för att jag tyckte det 
var viktigt för mina barn att lära känna 
andra vuxna och inte bara se dom på 
fester. Även om barnen har två föräldrar 
så tror jag att det är för lite, jag hade 
gärna velat att mina barn hade fått växa 
upp med fler vuxna.  

Ingela: Jag var med och skrev en 
bok om Hässelby familjehotell och då 
intervjuade vi många olika grupper 
och en av dessa grupper var barn som 
hade vuxit upp där och sedan valt att 
flytta tillbaka i vuxen ålder. Vi frågade 
givetvis vad som hade varit bäst med 
huset. Många älskade det på olika sätt 
men det var en kvinna som sa något 
som verkligen fastnade. Hon sa; ’ I 
det här huset hade jag vänner i mina 
föräldrars och farföräldrars generation 
som jag inte kände genom mina föräldrar. 
Jag kunde alltså som barn skaffa mig 
egna relationer och jag tycker att det är så 
himla viktigt.’ Ja för hur i helvete träffar 
man folk?! I postkön? Men den finns ju 
nästan inte den heller längre.   

Kerstin: Det behövs alltså olika nivåer 

av kollektivitet och gemenskap, inte 
bara den lilla lägenheten men också i 
husen och i grannskapet och så vidare 
och så vidare.  

BO: Ser ni något problem med… för 
vi har ju diskuterat om vi ska rikta in 
oss på unga eller ska man låta det vara 
öppet för alla? Vi har diskuterat just 
unga för det är svårt för många unga att 
komma in på bostadsmarknaden.

Gunilla: Det finns gamla som har 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden 
också. 

>> alla instämmer 

Gunilla: Framförallt ensamma gamla. 
I Blenda så var de väldigt glada att de 
hade en mormor i huset, jag tror att det 
kan vara ett plus.  

BO: Vi läste om kollektivhuset 
Stolplyckan och där hade de medvetet 
blandat åldrarna. Det beskrevs som 
något väldigt positivt eftersom att det 
då alltid var någon som var hemma 
och det blev växlande aktiviteter under 
dagen och att det därför blir lättare att 
alvlasta varandra eftersom att alla inte 
försvinner samtidigt. 

Gunilla: En erfarenhet och upplevelse 
från kollektivhuset på Vänersborgsgatan 
var att när man gick utanför dörren så 
var man ändå fortfarande hemma och 
när man kom ut på stan så var man 
fortfarande lite hemma eftersom att 
man mötte folk från det egna huset. 
Stan blev alltså befolkad med folk man 
kände. 

Kerstin: Så blev det lite för mig 
också efter att jag hade flyttat in på 
Färdknäppen. Jag började känna igen 
betydligt fler på gatorna.   

BO: Varför tror ni att många har en 
negativ association till ordet kollektiv? 
Tech Farm använder ju t.ex. inte ordet 
kollektiv i sin marknadsföring utan 
använder det engelska ordet co-living.

Inga-Lisa: Det är ett starkt ord. Vi 

använde ett tag ordet bogemenskap. 
Ann: Det är väl för att det finns den 
gamla kommuniststämpeln av kollektiv.

Inga-Lisa: Ja den finns ju kvar.
 
BO: Har det gått från 
kommuniststämpel till hippiestämpel? 

Ann: Nej det tror jag inte, jag tror 
att det är mycket mer normaliserat 
nu. Jag tror inte att det är det som är 
problemet. Men jag tror att det kan 
vara så att många är oroliga för sin 
integritet. De tror inte att de får vara 
själva och är kanske rädda för den där 
nidbilden som kommer från filmen 
Tillsammans. Jag har faktiskt aldrig sett 
ett sånt liv i en storfamilj, inte ens på 
70-talet.

Kerstin: Jag tänker på den där 
nidbilden av 70-talet. Vi besökte 
Hundra Blomster under 70-talet och då 
var det ändå så att man inte fick lämna 
huset under helgerna utan tillstånd! Det 
var så väldigt radikalt på något sätt.

Gunilla: Det har ju funnits kollektiv 
där alla tvingades in och man skulle äta 
sin egen moderkaka och sånt där. 

Inga-Lisa: Vi hade ett underbart 
recept på det… 

>> alla skrattar

Gunilla: Ja det kanske också kommer 
från att det har funnits en hel del 
kollektiv som faktiskt har varit ganska 
gräsliga. Där man har blivit intvingad i 
någon slags form som man inte vill vara 
del av. 

Kerstin: Men det är ju intressant att 
det här ordet kollektiv, som egentligen 
bara handlar om att samarbeta, ska vara 
så himla farligt. Om det är något det 
här samhället bygger på så är det ju att 
vi måste få det att funka tillsammans, 
men ändå låtsas vi som att vi är 
alldeles fria och självständiga. Det är så 
intressant! 

Ingela: När kollektivhus.nu skulle 



Vi har valt att presentera ett citat från Hélène Frichot’s och 
Helen Runting’s text ’In captivity- the real estate of co-living’. 
I denna text ställer de sig kritiska till utvecklingen att många 
kollektiva bostäder ritas med extremt små privata rum. Detta 
citat exemplifierar vad denna typ av boendeform kan få för 
typ av konsekvenser för de boende. 

’What can one do in a co-living cell? What kind of production 
and reproduction do these spaces make possible? What acts are 
possible in a nine-square-metre bedroom, with a single bed, 
in a KomBo apartment, or in a four-square-metre Flagship 
micro-apartment, or in a 10-sqaure-metre bedroom in an Old 
Oak ’twodio’, with your randomly allocated ’roomie’ not metres, 
but centimetres away? These are the contemporary conditions 
of confinement that we face, when a human cannot move or 
stretch or flex. What about sex and private discussion, relations 
that one wishes to limit to a given circle, relations one cannot, 
or simply does not wish to, extend to all members of the co-living 
community? The cell provides privacy for a prone body glued to 
a laptop or asleep, but if it cannot physically accommodate more 
than one body, the infrastructure as a whole cannot support 
intimacy. Any where.’ 
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Boende-
kollektiv

“Att många av dem som försökt sig på 
storfamiljsboendet fått göra avkall på sina 
visioner innebär emellertid inte att visionerna 
är orimliga, bara att det tar tid att förändra sig 
och att vänja sig vid ett annorlunda sätt att 
leva” 1

Karin Palm Lindén

Boendekollektiv är inte en ny företeelse och de verkar 
på senare tid fått ett visst uppsving på den svenska 
bostadsmarknaden. Kompislägenheter, co-living hus och 
ett växande intresse för bygg- och bogemenskaper är några 
exempel på den nya trenden som syns i bland annat media. 
Trots att denna boendeform för många varit en självklar del 
av vardagen ända sen slutet av 1960-talet saknas fortfarande 
kunskap och forskning kring ämnet. Ett av få försök till en 
omfattande undersökning av dessa boendekollektiv är Karin 
Palm Lindéns rapport ‘Att bo i storfamilj’ från 1982. 

Ett boendekollektiv eller en storfamilj, som Palm Lindén 
i sin rapport väljer att kalla det, är en benämning för den 
boendeform där flera vuxna (och kanske också barn) har 
valt att bo tillsammans. Det gemensamma boendet sker då 
oberoende av t.ex. släktskap, ålder eller kön. Det kan finnas 

en rad olika anledningar till att man väljer att bo tillsammans, 
t.ex. av praktiska, ekonomiska, eller ideologiska skäl. Palm 
Lindén understryker också att ett boendekollektiv endast kan 
kallas just det om de människor som bor tillsammans själva 
betraktar sig som ett kollektiv.2

Samtidigt som kollektivhusen fortsatte att erbjuda en 
alternativ boendeform på den svenska bostadsmarknaden 
under andra halvan av 1900-talet, kom även mindre enheter 
av kollektiva boenden, boendekollektiv, att introduceras i 
Sverige på slutet av 60-talet. Denna boendeform som från 
början växte fram i Danmark och andra västeuropeiska länder 
etablerades även inom kort i Sverige.3 Intressant att belysa 
är att dessa boendekollektiv för det mesta har uppstått av sig 
själva där tillfälle funnits, exempelvis när en lämplig lokal 
har blivit tillgänglig. Deras uppkomst har skett organiskt 
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utan att t.ex. kommuner eller företag har planerat för dem. 
Boendekollektiven har alltså vuxit fram och levt vidare i 
bostäder som inte varit ritade för ändamålet. Palm Lindén gör 
i sin undersökning ett försök till att granska livet i storfamilj 
samt den fysiska ramen kring boendet. Trots det omfattande 
arbetet där hon varit i kontakt med över 150 boendekollektiv 
är det svårt att få en övergripande bild över kollektivens 
utbredning i Sverige i stort. Det har aldrig tagits fram någon 
statistik för boendekollektiven och till följd av detta är det 
svårt att dra några slutsatser över hur utvecklingen sett ut från 
1960-talet fram till idag. 

Redan för snart 40 år sedan pekade Palm Lindén på den 
stora brist på forskning rörande den fysiska ramen, alltså 
själva bostaden, för boendekollektiv. Hon påpekar att 
denna kollektiva boendeform framförallt har undersökts ur 

ett sociologiskt eller psykologiskt perspektiv, då den setts 
som ett samhällsfenomen, snarare än ur en arkitektonisk 
synvinkel.4 I en tid då våra resurser inte längre räcker till för 
det sätt vi har vant oss att leva på, har den delade bostaden 
börjat lyftas fram som en av flera alternativa vägar att gå i 
framtida bostadsproduktion. För att dessa icke normativa 
bostadslösningar skall få en ärlig chans att visa sina 
möjligheter som ett komplement till dagens bostadsbestånd 
krävs både kunnighet och förståelse för boendeformen. Det 
kommer bland annat vara otroligt viktigt att de arkitekter 
som ritar dessa bostäder förstår kollektivboendets styrkor, 
men såklart också svagheter, samt hur den fysiska planeringen 
av bostaden kan komma att påverka möjligheterna för 
ett välfungerande boendekollektiv. En väl fungerande 
bostad kommer utöver ett funktionellt, ekonomiskt och 
hållbarhetsmässigt perspektiv även erbjuda en grogrund för 
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ett rikt socialt liv. De arkitektoniska besluten för var och en 
av dessa bostäder kommer vara avgörande för dess framtida 
funktionalitet och fortlevnad. 

Vad skulle det betyda för bostadsmarknaden i stort om man i 
större utsträckning började ta boendekollektiven på alvar?

Bild 1-3. Palm Lindén, K. Storfamilj E, F och G [Planritning]. 
I  Palm Lindén, K. Att bo i storfamilj. Rapport/ R2:1982. Lund: 
Institutionen för byggnadsfunktionslära, Arkitektursektionen, 
Lunds universitet. 1982. s. 129-130

1. Palm Lindén, Karin. Att bo i storfamilj. Rapport/ 
R2:1982. Lund: Institutionen för byggnadsfunktionslära, 
Arkitektursektionen, Lunds universitet. 1982. s. 188
2. Ibid s. 45
3. Ibid s. 21
4. Ibid s. 36
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Peter Hedegaard arbetar professionellt 
som affärsutvecklare på Veidekke 
Bostad men förvaltar även ett antal 
villor, vilka han hyr ut som kollektiva 
bostäder för studenter i Lund. På 
grund av hans professionella intresse 
för bostadsutveckling och privata 
erfarenheter av bostadsförvaltning valde 
vi att ringa upp honom för att diskutera 
kollektiva boendelösningar.  

Peter: Hej det är Peter!  

BO: Hej! Vad snällt att du kunde ringa. 
Vi tänkte höra om det är okej med 
dig om vi spelar in, så att vi sen kan 
sammanställa samtalet? 

Peter: Absolut, det går bra. 

BO: Då kanske vi ska börja med att 
berätta lite om vad vi gör...

>> Bo beskriver projektet

Peter: Spännande! Vi sysslar ju mycket 
med affärsutveckling här på Veidekke 
och dom här frågorna är ju ständigt 
aktuella. Vi var faktiskt precis på ett 
studiebesök i Schweiz där vi besökte 
olika kooperativ, vilket ju är en form av 
kollektiv. 
  
BO: Liknar dessa kooperativ de 
bogemenskaper som är vanliga i 
Tyskland? 

Peter: Ja det gör dom. Nu har jag inte 

besökt några i Tyskland, jag har bara 
hört talas om dem. Men det kan jag 
berätta mer om lite längre fram, så att 
jag inte stör er ordning. 

>> BO skrattar

BO: Ja vi har ju gjort en liten lista med 
frågor så vi kanske ska börja med dom 
och så får vi se sen var samtalet hamnar. 

>> En kortare paus

BO: Vi har genom en bekant fått höra 
att du förvaltar ett antal villor som du 
hyr ut som kollektiva studentbostäder, 
skulle du vilja berätta lite mer om det? 

Peter: Det stämmer och att det blev så 
kommer sig faktiskt av en tillfällighet. 
En tillfällighet som sedan har varit 
väldigt spännande att få utveckla. Det 
var så att vi byggde ett hus till oss 
själva i Lund, som det sedan visade 
sig att vi inte behövde. Istället för att 
sälja det valde vi att hyra ut det till 
studenter. Det var alltså ett helt nytt 
hus som också var ganska stort, då det 
var tänkt som ett generationsboende. 
Vi hade byggt en stor villa och ett 
gatuhus. Tanken var redan från början 
att sovrummen inte skulle vara så stora 
utan att vi istället skulle satsa på de 
gemensamma ytorna. Det visade sig 
passa väldigt bra när vi valde att hyra 
ut det på det sätt vi gör nu. De stora 
gemensamma ytorna har varit väldigt 
uppskattade hos de boende. Man har 
ju sett skräckexempel på boenden här i 
Lund där det bara finns ett litet pentry 
att dela på och då tycker jag att det 
nästan blir lite som ett fängelse. I de 
bostäder jag hyr ut ligger de privata 
rummen på ungefär 8-10 kvm men 
sammanslaget med de gemensamma 
ytorna så har de boende nästan 35 kvm 
per person. Det här konceptet visade 
sig fungera väldigt bra och när det då 
dök upp ytterligare ett objekt så satsade 
jag på ett till. Jag tror att stora objekt 
fungerar bäst för då kan man få ihop 
kollektiv på ungefär 7-8 personer.   
   
BO: Är det ungefär så många som bor i 
de fastigheter som du förvaltar? 

Ett samtal med
Peter Hedegaard
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Bild 1. My Newsdesk. Peter Hedegaard 
[foto] i.d. http://www.mynewsdesk.
com/se/veidekke_ab/images/peter-
hedegaard-affaersutvecklare-veidekke-
bostad-ab-275238 (hämtad 2018-10-11)

Peter: Ja precis. 

BO: Är det de två objekten som du har 
berättat om som du förvaltar just nu? 

Peter: Jag har ett till, så tre total, 
vilket ger bostad för 35 studenter. 

BO: När började du hyra ut det första 
huset? 

Peter: Det var hösten 2013, så det har 
gått en tid. Sen tillkom de andra två 
2015 och 2017. 

BO: Har det varit ett högt tryck på de 
rum som du hyr ut? 

Peter: Ja det har alltid funnits ett stort 
intresse. Många avrådde mig faktiskt 
initialt från att hyra ut huset som 
kollektiva studentbostäder, eftersom 
det var ett alldeles nytt hus och att 
det kanske skulle kunna ta skada av 
det. De kanske hade rätt till viss del, 
för det finns väl vissa baksidor av att 
ha ett kollektiv. Till exempel så sköts 
trådgården kanske inte på det sätt som 
om man hade skött den själv. Samma 
sak gäller också för ansvaret av vissa 
andra gemensamma saker.  

BO: Hur fungerar rekryteringen av nya 
medlemmar till kollektiven?  

Peter: Inledningsvis så var det jag som 
valde ut folk från blocket. Men nu, 
när vissa har valt att flytta, brukar de 
boende själva få lösa rekryteringen. Inte 
alltid men i de allra flesta fall. 

BO: Vi vill bara snabbt återkomma 
till frågan om slitage en stund; Har 
det visat sig vara så som folk sa, att det 
skulle bli ett stort slitage på huset, eller 
har det varit mindre än vad du tänkte 
dig?
 
Peter: Det har nog varit mindre. Det 
beror nog lite på karaktären av huset. 
Om det är ett gammalt hus så kan det 
lättare gå sönder och folk kanske inte 
bryr sig lika mycket om slitage om 
det redan ser lite slitet ut. Ett nytt hus 
håller bättre. Men det är helt klart lite 

pyssel med det. Det är inte som att äga 
en hyresfastighet där man kan lämna 
över ansvaret till en hyresförvaltning 
och glömma bort det. Nä, det blir lite 
mer personligt. Men för att svara på din 
fråga; jag är väl positivt överraskad om 
man ska jämför med de scenarion som 
beskrevs för mig. Det beror ju kanske 
också lite på hur man väljer ut de som 
bor där.   

BO: Vad har du för kontakt med dem 
som bor i dina fastigheter? 

Peter: Det är väl inte direkt personligt 
med jag vet vilka dom är och dom 
vet vem jag är. Vi hälsar på varandra 
och så. Jag kommer förbi ibland för 
att fixa någonting när det behövs. 
Många har bott där i 4-5 år och jag 
känner föräldrarna till vissa lite grann. 
Det här är ju inte professionellt på 
samma sätt som när jag arbetar. Jag 
jobbar professionellt med bostads- och 
affärsutveckling. Jag köper fastigheter 
för Veidekkes räkning, för att vi ska 
kunna producera kvalitativa boenden. 
Men det är ju intressant att även få göra 
det för egen räkning också, det ger en 
möjlighet att fundera lite på hur man 
vill bo och så.
 
BO: Skiljer sig de fastigheter du köper 
professionellt från de fastigheter du har 
köpt privat? Är det flerbostadshus som 
du köper för Veidekke? 

Peter: Ja det är flerbostadshus. Men 
det är spännande som ni beskrev det i 
början av samtalet; hur fler har börjat 
röra sig mot smarta kvadrat och att 
kvalitén i vissa fall kanske tummas på. 
Vi gör inte det, men däremot försöker 
vi vara väldigt effektiva i vår produktion 
och det kan i vissa fall faktiskt hämma 
gestaltningen, just för att få ihop det 
hela ekonomiskt. Denna frågeställning 
är ständigt aktuell; Hur ska man kunna 
utforma ett bra boende men till ett så 
lågt pris som möjligt?

BO: Är kollektiva bostäder någonting 
som ni pratar om på Veidekke? 

Peter: Inte jättemycket men jag sitter 

själv med i ett utvecklingsprojekt här i 
Lund där vi försöker vara innovativa. 
Vi ser till exempel att olika typer av 
sharing är aktuellt, vilket handlar om 
att försöka hitta saker och platser som 
kan delas av flera boende. Denna 
tanke förstärktes definitivt när vi var 
nere och kikade på hur man gjorde i 
de kooperativa bostäderna i Schweiz. 
Vi fick känslan av att sådana lösningar 
verkade vara relativt vanliga i både 
Schweiz och Tyskland, vilket har fått 
oss att diskutera om det beror på någon 
slags kulturell skillnad och att det 
kanske är därför som det inte är lika 
vanligt i Sverige? Lite schablonartat 
så tänker man ju ofta att det främst 
är studenter som bor tillsammans och 
tänker man på studenter så tänker 
nog många på studentkorridorer. 
Men under besöken i Schweiz var 
min känsla att det fanns ett mycket 
bredare åldersspann än så. Det var folk 
i åldrarna 25-50 som hade valt att bo 
tillsammans och i vissa fall även med 
barn.   

BO:  Har du själv några erfarenheter av 
kollektivt boende? 

Peter: Ja jag bodde i korridor under 
hela min studietid. Jag hade eget rum 
med toalett och dusch men jag delade 
kök. Ett koncept som man kanske 
skulle behöva utveckla lite, för det blev 
ändå så att alla satt på sitt rum och 
pluggade.
 
BO: Ja vi har diskuterat vad 
som händer i de fall där det finns 
gemensamma ytor men som inte 
används av de boende. Beror det på den 
arkitektoniska utformningen eller har 
det att göra med sammansättningen 
av de som bor där? Om man tar 
studentkorridoren som exempel så kan 
det ju vara så att denna boendeform 
är det enda alternativet som finns 
tillgängligt för den som studerar och att 
det kollektiva därför blir påtvingat. Då 
kanske samspelet mellan de boende inte 
blir lika bra? Ja vi funderar ju mycket 
på vad som gör ett kollektiv lyckat eller 
inte. 
  



och det finns väl egentligen inte så mycket som lagen skulle 
kunna lösa. I och för sig så har man ju rätt att vända sig till 
sin hyresvärd om man upplever att man har störande grannar 
och då kan hyresvärden ge en varning till den berörda 
grannen. Man skulle ju kunna tänka sig att den lagen, till viss 
del, skulle kunna tillämpas i ett sådant fall. Men det står ju 
inget i lagen om att Kalle inte har diskat…
 
>> BO skrattar

BO: Nä det är sant

Peter: Eller om någon skulle vara allmänt otrevlig eller så, 
det blir ju väldigt personligt när man bor tillsammans. Det 
blir väl kanske djungelns lag som får gälla istället, gissar jag.
 
BO: Ja vi har ju pratat mycket om hur sådana situationer 
skulle kunna lösas men du kanske har rätt i att en sådan 
situation löser sig själv på ett eller annat sätt. 

Peter: Vi ställde faktiskt den frågan när vi var nere i 
Schweiz, hur de valde medboende till deras kooperativ. 
De berättade att de har en förening för kollektivet som 
gemensamt väljer ut kandidater som de sedan intervjuar, 
och efter det väljer de den/dem som får flytta in. Jag tror 
att man med en sådan process hittar mer rätt än fel och att 
det förmodligen fungerar bättre än om en hyresvärd ska 
bestämma vem som får flytta in. Jag har ju gjort likadant i 
mina kollektiv och jag har också upplevt att det har fungerat.  

>>Det blir tyst en stund

Peter: I det här fallet använder dom faktiskt inte partiella 
avtal utan de har ett avtal som är upprättat mellan 
hyresvärden och kooperativets förening. 

BO: Så det är de boende som utgör föreningen och 
föreningen förmedlar de olika bostäderna? 

Peter: Ja precis. Och detta betyder att hyresvärden bara 
behöver vara i kontakt med en instans när det kommer till 
in- och utflytt. Om man överlåter ansvaret till hyresgäster 
med partiella avtal finns risken att det inte kommer in 
någon ny hyresgäst och då inte heller några intäkter för den 
andelen och då fungerar inte ekonomin. Jag har själv haft det 
problemet nån enstaka gång, så det kanske är baksidan av 
partiella hyreskontrakt. Men det kan säkert också regleras på 
något sätt.   

BO: Vad anser du är viktigt för att få ett kollektiv att 
fungera? 

Peter: Jag tror att de gemensamma ytorna ska vara generösa 
och att det ska finnas lite olika gemensamma rum. Det borde 
inte bara vara ett stort rum eftersom att det då kan vara svårt 

att dra sig undan om man vill det. Det är väl det första jag 
tänker på men sen så tror jag inte heller att det bör vara för 
många som bor tillsammans, jag tror på max 10-12 stycken, 
så att man kan få en överblick av dem som bor där. 

BO: I vår research har vi bl.a. stött på ett projekt med 
kollektiva lägenhetslösningar som kallas KomBo, vilket 
är ritat av Utopia Arkitekter. I detta förslag finns det bara 
ett gemensamt utrymme för de boende, där både kök och 
vardagsrum är kombinerat. Vi ställer oss kritiska till detta 
eftersom det, precis som du nämner, i sådana rum kan vara 
svårt att ägna sig åt flera aktiviteter samtidigt men också att 
det inte finns någon stans att dra sig undan. 
 
Peter: Ja men precis. Jag tror att det krävs minst två 
gemensamma utrymmen, vilket det finns i de hus jag hyr ut. 
Köket sitter visserligen ofta ihop med ett utav utrymmena, 
men jag har upplevt att det fungerar bra. Sen så tror jag också 
att de har de lyxigaste kollektiven i Lund. De har jättefina 
trädgårdar och ligger centralt. Jag tror att läget också är 
viktigt.  
  
BO: Det sa även de som bodde i TechFarms kollektiv. De 
trodde att konceptet fungerade just för att det låg i centrala 
Stockholm. 

Peter: Ja men det handlar ju såklart också om ekonomin 
och i Stockholm kanske det blir svårt att lösa. 

>> Peter är tyst en stund

Peter: Eller jo det kanske är just det som går att lösa 
eftersom folk kan gå samman med sina inkomster och därför 
faktiskt kan betala mer för boendet. Kanske kan det, för de 
med lite sämre ekonomi, bli en biljett in i det centrala, om 
man trivs med att bo kollektivt. 

BO: Ja det ligger nog något i det. 

>> Kort paus

BO: Jag tror faktiskt att du har svarat på de frågor vi hade, 
och mer där till. Det var väldigt intressant att få prata med 
dig. 

Peter: Ja men vad bra, det är alltid kul om man kan bidra 
med något. Jag har säkert lite mer tankar men detta var nog 
vad jag kunde komma på såhär på rak arm. Men lycka till 
med projektet, det är spännande frågor att diskutera.  
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Peter: Ja det är en jättebra fråga och jag funderade faktiskt 
på det innan det här mötet, men jag har ställt mig samma 
fråga innan dess också. Beror det på kulturella skillnader eller 
handlar det om att olika länder har olika ekonomiska klimat? 
Eller beror det på ett varierat intresse av att bo tillsammans? 
Det känns ju som att det finns en hel del frågor som det inte 
finns några konkreta svar på idag, men det borde utredas. Så 
som ni faktiskt har börjat göra nu. Det svåra är ju att många 
kanske inte vet vad de tycker.
 
BO: Många kanske inte heller ser kollektiva boendeformer 
som ett alternativ eftersom det är relativt ovanligt i Sverige? 
Att bo själv i en lägenhet tas ju ofta för givet men å andra 
sidan så var det, för bara 40 år sedan, nästan lite tabubelagt 
att bo ensam.
  
Peter: Precis, ja det ska bli spännande att se vad ni kommer 
fram till. Jag tror definitivt att det finns en genuin vilja av 
att vara tillsammans men jag tror också att man någon gång 
i livet kommer vilja ha något eget, kanske hör det samman 
med att flytta ihop med en partner?  

BO: Anser du att en nyproduktion av bostäder liknande de 
du hyr ut skulle vara intressant? 

Peter: Jag tror att om man ska göra det så måste man kunna 
visa på att det kommer gå ihop ekonomiskt, så att det finns 
ett ekonomiskt incitament. I alla fall när det ska introduceras 
på marknaden. Vi har funderat på om vi skulle kunna testa 
något sånt här i Lund. 

BO: Hur tror du att byggbolag skulle kunna lockas till att 
bygga något liknande? 

Peter: Svårt. Jag tror nästan att det krävs någon form utav 
eldsjäl som kan se det som ett slags experiment. Ett sådant 
projekt skulle innebära en hyfsat stor risk eftersom att man 
inte riktigt kan förutse hur det kommer sluta. Om man skulle 
kunna testa konceptet vid säljstart, alltså innan projektet är 
byggt, skulle man kunna se om det finns något intresse och 
om det gör det så kör man.
 
BO: Har du hör talas om projektet TechFram?

Peter: Ja visst är det något kollektivt projekt i Stockholm 
som folk har pratat om? 

BO: Ja vi besökte ett av deras hus igår. Vi kom bara att tänka 
på det nu när du sa experiment. För de har ju fått 10 miljoner 
av Vinnova för att kunna testa sitt koncept. 

Peter: Ja precis. För precis som i det projektet så handlar ju 
mycket idag om hur vi ska dela på saker. Denna tendens finns 
ju redan i traditionella projekt, att vi försöker identifiera vad 
som kan delas av flera. Tvättstugan kan ju nämnas som ett 

exempel på någonting som hyresgäster redan delar på. Men 
samtidigt så finns det också en motsatt trend där allt istället 
flyttas in i lägenheten. Det kan ju tryckas in hur mycket saker 
som helst i en lägenhet och om det går att sälja så betyder det 
att man kan få mer betalt. Men den trenden kan nog hålla på 
att ändras, jag tror att folk inte har råd att betala för sådant, 
nu när räntorna börjar stiga och så… 

BO: Ja vi vet ju redan att det finns ett rejält underskott på 
billiga bostäder. 

>>kort paus

BO: Vi har tagit del av en rapport som Boverket släppte 
2017 som handlar om partiella hyreskontrakt, vilket innebär 
att var och en av de boende har var sitt kontrakt som täcker 
en viss andel av lägenheten. Vi är nyfikna på vad du använder 
för kontraktsform för de fastigheter du hyr ut?

Peter: Det är partiellt. Det framgår i kontraktet vilket privat 
utrymme den boende hyr men också vilka ytor som delas 
med de andra boende. Det står även med att det råder ett 
kollektivt ansvar för de gemensamma ytorna, inkluderat viss 
möblering som jag står för. 

BO: Så var och en av de boende har alltså ett eget kontrakt 
med dig?

Peter: Ja   

BO: Har de boende något kontrakt sinsemellan, t.ex. 
rörande ansvar av de gemensamma ytorna eller framgår det i 
kontrakten som de har skrivit med dig?

Peter: Det framgår i kontraktet de har till mig, så det finns 
inga andra kontrakt. Det är kanske inte supergenomtänkt. 
Men jag har ändå valt att alla ska ha var sitt kontrakt. Det 
skulle bli ett alldeles för stort åtagande om en person skulle 
ansvara för ett kontrakt som gällde för alla medboende.
  
BO: Har du stött på några för- eller nackdelar med den 
kontraktsform du har?

Peter: Det kanske finns något juridiskt hål när det gäller det 
kollektiva ansvaret. Även om det står att de har ett ansvar för 
de kollektiva ytorna och möbleringen så tror jag inte att jag 
skulle få rätt i domstolen om något skulle gå sönder. Så det 
kanske man skulle kunna formulera på något annat sätt. 

BO: Har du varit med om att de boende någon gång har 
varit missnöjda med en medboende, te.x. att sex av sju 
boende vill att den sjunde personen ska flytta? Och hur skulle 
det i så fall kunna lösas juridiskt? 

Peter: Det har faktiskt inte hänt. Men ja, det är lite klurigt 



Gör inte några ingrepp i hyreslagen!

Många vill bo 
kollektivt.

Partiella hyreskontrakt 
inom nyproduktion kan 
vara ett bra komplement 
på bostadsmarknaden.

Bruksvärdeshyran för en 
delad bostad borde vara 
betydligt lägre än för en 
vanlig bostad.

Det sociala samspelet då?

Finns det inte en risk att det 
blir kategoribostäder? 

Vem bär ansvaret om 
något går sönder?

En viktig aspekt kring det kollektiva boendet är på vilket 
sätt de boende förfogar över sin bostad, alltså vilken 
upplåtelseform som är i bruk. Nedan följer en beskrivning 
av de upplåtelseformer som generellt används i Sverige idag, 
följt av en sammanfattning över hur olika upplåtelseformer 
kan appliceras på kollektiva bostäder. Vi tittar även 
närmare på fyra kollektiva lägenhetsprojekt och hur deras 
uthyrningspolicy skiljer sig åt. Avslutningsvis sammanfattar 
vi hur Boverket i en rapport från 2017 undersöker 
möjligheterna för partiella hyreskontrakt.

Hyresrätt
Hyresrätten är den upplåtelseform som erbjuder den boende 
en bostad utan krav på ägande, den hyrs istället varaktigt av 
en hyresvärd. Hyresvärden är i många fall en kommun eller 
ett företag men kan även vara en privatperson.1 Hyresrätten 
är ett bra alternativ för den som inte vill eller kan köpa en 
bostad. Det kostar ingenting att få tillträde till bostaden. I 
och med det tas inga ekonomiska risker, men som följd kan 
man heller inte göra några ekonomiska vinster på boendet. 
I en hyresrätt är hyresvärden ansvarig för bostaden, om 
någonting går sönder, t.ex. kylskåpet, så står hyresvärden för 
reparation eller byte.2

Bostadsrätt
Bostadsrätt som upplåtelseform erbjuder individen en 
chans till att själv investera i sitt boende, även om det är 
bostadsrättsföreningen som äger bostaden. För att kunna 
köpa en bostadsrätt behövs både pengar till kontantinsats 
och den resterande kostnaden för bostaden. Många 
finansierar sitt bostadsköp genom lån.3 Som medlem i en 
bostadsrättsförening äger man alltså en andel i föreningen, 
vilket motsvarar lägenheten som köpts. Genom att betala en 
månadsavgift till föreningen täcks gemensamma kostnader 
i fastigheten som ligger utanför de privata bostäderna, t.ex. 
underhåll av trapphus och fasad. Bostadsrättsägaren har 
betydligt mer frihet gällande bostaden än vad hyresgästen i en 
hyresrätt har. Om större ändringar inom bostaden skall göras 
krävs dock ett godkännande från föreningen. En bostadsrätt 
kan ses som en investering för individen men det finns såklart 
också en risk att ägaren måste sälja med förlust.4

Kooperativ hyresrätt 
Den kooperativa hyresrätten kan ses som ett mellanting 
mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ 
hyresrättsförening äger eller hyr in sig i en fastighet där 
föreningens medlemmar kan hyra en bostad. Då den boende 
flyttar in, till skillnad från en traditionell hyresrätt, betalas en 
avgift som sedan återbetalas när utflyttning sker.5

Upplåtelseformer
Hur blir det med 
brandskyddet?

Hur förmedlas 
lediga bostäder?

En ny kontraktsform 
skulle bara ställa till 
med problem.

Det skulle innebära 
en ökad trygghet.



som riktat in sig på kollektivt boende i lägenhetsform är 
Botkyrkabyggens KompisBo, Byggvestas Kompislägenheter 
för unga och JMs Alphyddan kompislägenheter. De 
lägenheter som dessa tre företag förvaltar hyrs ut som 
hyresrätter med varierande uthyrningspolicy. 

Botkyrkabyggen - KompisBo
Botkyrkabyggens KompisBo är ett delat boende i lägenhet 
för två ungdomar mellan 18 och 30 år. De två personer 
som delar lägenhet har varsitt avtal för det egna rummet 
samt del i de gemensamma ytorna så som kök, vardagsrum, 
hall, bad och wc. För att två kompisar skall kunna söka 
en KompisBo lägenhet måste de var och en fylla i en 
intresseanmälan på Botkyrkabyggens hemsida. När en 
lägenhet blir ledig publiceras denna på KompisBo-sidan på 
Facebook där först att kommentera i svarsfältet får första 
tjing på lägenheten. Om de två sökande uppfyller kraven 
och var först med att kommentera inlägget på Facebook 
så blir de kontaktade för visning av lägenheten. Om de 
två sökande omgående tackar ja till lägenheten genomförs 
kontraktsskrivning. Utöver de individuella hyreskontrakten 
behöver de boende även skriva under ett avstående av 
besittningsskydd. KompisBo-kontraktet är sedan giltigt i 
maximalt 4 år. Om en av de två kompisarna vill flytta ut 
säger Botkyrkabyggen upp lägenheten med tre månaders 
uppsägningstid. Om den kvarboende personen hittar en 

ny person att dela lägenheten med inom två månader från 
uppsägningen drar Botkyrkabyggen tillbaka uppsägningen 
av hela lägenheten. Den nya personen måste såklart uppfylla 
kraven för uthyrning. Det skrivs inget nytt avtal i och med att 
en ny person flyttar in, utan det ursprungliga avtalet fortsätter 
att gälla. Om den kvarboende personen inte hittar en ny 
medboende inom två månader träder uppsägningen i kraft.13 

ByggVesta - Kompislägenheter för unga
ByggVestas kompislägenheter för unga riktar sig till de mellan 
18 och 25 år. Lägenheterna är utformade för att delas av två 
personer som får varsitt sovrum och ett gemensamt rum för 
matlagning, studier och umgänge.14 För att teckna kontrakt 
för en av dessa lägenheter måste den bostadssökande vara 
mellan 18 och 25 år, dock finns inget krav på utflyttning när 
man passerat 25, man får alltså behålla lägenheten likt en 
vanlig hyresrätt. När man tecknar kontrakt för en av dessa 
ungdomslägenheter behåller man sina köpoäng i ByggVestas 
bostadskö. Det är endast en person som kan stå på kontraktet 
för en kompislägenhet, det krävs dock att det alltid finns en 
medboende i bostaden. Ett inneboendeavtal måste tecknas 
med den medboende personen som också måste vara mellan 
18 och 25 år och skickas till ByggVesta. Den sökandes 
månadsinkomst före skatt måste vara minst två gånger 
månadshyran, dock kan den medsökandes månadsinkomst 
medräknas.15

B2  ByggVesta: 3 rum & kök 43 kvm B3  JM: 4 rum & kök 65kvm

ekonomiska skäl, att ingen kan göra sig vinst på sitt boende 
och att ekonomiska motsättningar mellan hyresgäster därmed 
inte förekommer. 11

I rapporten ‘Att bo i storfamilj - En undersökning av 
storfamiljernas bostadsvanor’ skriven av Karin Palm 
Lindén (1982), framgår det att upplåtelseformen för de 
undersökta storfamiljsbostäderna, idag s k boendekollektiv, 
varierade mellan korttidsuthyrning, där olika typer av 
andrahandsuthyrning räknades in, vanlig hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt. Den vanligaste upplåtelseformen 
var hyresrätt och den i särklass ovanligaste var bostadsrätt. 
Palm Lindén spekulerar kring vad detta kan bero på och 
nämner att det kanske har att göra med den frihet som man 
får i och med en hyreslägenhet, att man helt enkel kanske 
inte vill binda sig för en längre tid. Möjligheten finns då att 
upplösa kollektivet om det inte fungerat som man tänkt sig. 
Palm Lindén tar också upp de juridiska svårigheter som kan 
uppstå när flera personer ska vara del av ett ägande.12

Det är idag svårt att hitta aktuell forskning eller stratistik 
rörande hur många människor som bor i boendekollektiv och 
det är där med svårt att ta reda på hur upplåtelseformerna 
idag fungerar för denna typ av boende. Men utifrån 
Palm Lindéns studie från 1982 kan det antas att 
upplåtelseformerna än idag varierar. Tre nybyggnadsprojekt 

Äganderätt
Äganderätten är den upplåtelseform där individen helt äger 
sin bostad. Den vanligaste formen av äganderätt är småhus 
och villor. Sedan maj 2009 är det nu även möjligt att äga en 
bostad i ett flerbostadshus som en äganderätt, men det kräver, 
likt en bostadsrätt, ett deltagande i en samfällighet som 
tillsammans sköter gemensamma utrymmen som trapphus 
och fasad.6 Äganderätt ger en total frihet för bostadsägaren 
som kan renovera, hyra ut och belåna bostaden utan tillstånd 
från någon.7

Upplåtelseformer för kollektiva boenden
I boken ‘Det lilla kollektivhuset - En modell för praktisk 
tillämpning’ tar bokens författare, BIG-gruppen, upp både 
för och nackdelar med olika upplåtelseformer i relation 
till kollektivhus. Deras slutsats gällande upplåtelseformer 
är att det ännu inte, år 1982, finns någon idealisk sådan 
för bogemenskaper i form av kollektivhus, men ser att 
hyresrätten har bäst förutsättningar för att fungera.8 

Gruppen finner vissa positiva egenskaper hos äganderätten 
så som att en grupp människor kan gå ihop för att planera 
och bygga ett område tillsammans, ett exempel på detta är 
de danska bofælleskaben. Projektet kan då planeras utifrån 
de boendes idéer och önskemål. Däremot ser de ett hot mot 
bogemenskapen då äganderätten vid försäljning säljs till 
högstbjudande. De ser en risk i att bostäderna inom samma 
gemenskap då kan komma att säljas för olika mycket pengar, 
vilket till följd ger de boende olika boendekostnader, samt 
att stigande bostadspriser kommer göra det svårt för de med 
sämre ekonomiska förutsättningar att flytta in.9 

Författarna lyfter fram bostadsrätten som en till synes 
idealisk upplåtelseform för kollektivhus då det ger de boende 
ett större långsiktigt inflytande, men belyser även i detta 
fall, likt för äganderätten, problemet med att de enskilda 
lägenheterna kan säljas till högstbjudande. Till följd av detta 
finns risken att de nyinflyttade, de som betalade mest för 
bostaden, i värsta fall helt saknar intresse eller abition för 
den kollektiva verksamheten och det arbete som skall utföras 
tillsammans. En annan situation som kan tänkas uppstå 
skulle kunna vara när vissa av de boende i en förening vill 
hyra ut de gemensamma lokalerna för andra ändamål, det 
skulle ge bostadsrättsföreningen en inkomst som då kan 
sänka månadskostnaden för de enskilda hushållen. En sådan 
situation skulle såklart hota den kollektiva verksamheten.10

I diskussionen kring hyresrätten som upplåtelseform framgår 
det även där att det finns vissa faktorer som kan hota 
bogemenskapen, ett exempel på detta är det otillräckliga 
besittningsskyddet för de gemensamma lokalerna. Trots 
det argumenterar BIG-gruppen för att hyresrätten inom 
allmännyttans ram är den upplåtelseform som bäst svarar för 
bogemenskapens grundtanke. De tyngsta argumenten rör 
ekonomiska frågor så som att ingen stängs ute på grund av 

B1  Botkyrkabyggen: 3 rum & kök 82 kvm



boendeformer som efterfrågades var mindre hushåll, 
alltså hushåll med färre medboende än i den traditionella 
studentkorridoren.20

Boverket konstaterar att det redan idag finns goda möjligheter 
för att hyra ut lägenheter i ett kollektivt syfte. Tidigare var 
det endast möjligt att hyra ut bostäder med delade funktioner 
så som kök eller badrum till studenter, men sedan 2016 är 
det även möjligt att göra det för ickestuderande.21 En möjlig 
modell för hur kontraktsformen skulle kunna komma att 
se ut för ett kollektivt boende bygger på att flera personer, 
som delar på samma lägenhet, var för sig har ett kontrakt 
med hyresvärden. Det skulle göra det möjligt för alla de 
boende att få besittningsskydd på sin del i bostaden. Boverket 
föreslår att kontraktsformen ska täcka ideella andelar av den 
gemensamma lägenheten. Kontrakten täcker alltså inte en 
specifik del, tillexempel ett rum i lägenheten, utan anger 
bara hur stor andel av den totala ytan som hyresgästen hyr. 
De ideella andelarna benämns i utredningen som partiella 
hyreskontrakt.22

Boverkets rapport från 2017 undersöker möjligheterna för 
denna nya kontraktsform och tar både upp för och nackdelar 
samt belyser områden som vidare måste undersökas. Ännu 
har inte något beslut tagits ifall partiella hyreskontrakt skall 
införas på bostadsmarknaden. 
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fem rum med fokus på att vara anpassade för ett kollektivt 
boende. Projektet riktar sig till en bred målgrupp, alltså inte 
bara till unga eller studerande. Var och en av de boende 
får tillgång till ett eget ljudisolerat och låsbart sovrum och 
utöver det delas gemensamma utrymmen så som vardagsrum, 
kök och badrum. Utopia arkitekter utreder för tillfället 
möjligheten att tillämpa en kontraktsform som gör det 
möjligt för varje hyresgäst att få ett eget kontrakt för sin del 
av lägenheten. Detta för att kontraktet inte ska behöva vara 
knutet till endast en av de boende.18

Partiella hyreskontrakt
I juni 2017 redovisade Boverket för Näringsdepartementet 
en utredning gällande partiella hyreskontrakt, vilket hade 
efterfrågats i 2017 års regleringsbrev.19 Bakgrunden till 
utredningen låg i dagens pressade bostadssituation och 
målet med rapporten var att utreda möjligheten till att göra 
det enklare för tillexempel unga, studenter och nyanlända 
att komma in på bostadsmarknaden genom kollektiva 
boendeformer. Ett av argumenten för att kollektiva bostäder 
skulle kunna underlätta inträdet för hushåll med begränsade 
resurser var sänkta hyreskostnader till följd av vissa delade 
ytor inom bostaden, till exempel kök och badrum. Dessutom 
visade en undersökning gjord av White arkitekter och 
Stockholms studentbostäder att efterfrågan på kollektiva 
boendeformer är stort bland studenter. De kollektiva 

JM - Alphyddan kompislägenheter
Alphyddan studentbostäder i Sickla erbjuder både ettor och 
tvåor till studenter, men också kompislägenheter på fyra 
rum och kök. Dessa större lägenheter har tre sovrum och ett 
delat utrymme för kök och vardagsrum.16 Uthyrningen sker 
genom vanliga hyreskontrakt via fastighetsägarna. Endast 
en person kan vara kontraktsinnehavare, det vill säga den 
person som lämnats som förslag av bostadsförmedlingen. 
Kontraktsinnehavaren måste vara student för att få tillgång 
till en av dessa kompislägenheter. Om personen inte längre 
är aktiv student eller inte klarar sina studiepoäng måste 
kontraktet sägas upp och lägenheten avflyttas. Detta gäller 
även de två medboende som då också måste flytta ut. JM 
ställer inte några krav på att dessa lägenheter måste brukas 
som kollektivboende. Om kontraktsinnehavaren önskar göra 
det får den personen själv ansvara för att hitta inneboende. 
JM har inga specifika krav mot de inneboende som 
kontraktsinnehavaren väljer, där gäller vanliga regler kring 
inneboende och kontraktsinnehavaren bär själv ansvaret.17 

Utopia Arkitekter - KomBo 
Utopia Arkitekter har i konceptet KomBo arbetat fram en 
modern kollektiv boendeform i hopp om att skapa nya, 
attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsbristens Sverige. 
KomBo-konceptet bygger på hyreslägenheter på tre, fyra och 

B4  Utopia Arkitekter: 5 rum & kök 
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Göteborg är en av de 
städer som ska ingå 
i projektet Sharing 
Cities Sweden, vars 
syfte är att utforska 
delningsekonomins 
potential att ta 
Sverige närmare 
hållbarhetsmålen.

Dela mera

Begreppet delningsekonomi kommer ofta på tal när det 
diskuteras hållbar utveckling, inte sällan som en lösning 
på problemet att vi inte kan att fortsätta konsumera varor 
på det sätt vi gör idag. I och med industrialisering och 
exploatering har varor, i alla fall för oss i västvärlden, kommit 
att bli extremt billiga att konsumera i relation till de resurser 
som har krävts för att framställa dem (både mänskliga och 
materiella).

Vårt ekonomiska system bygger på idén om att vi ska kunna 
äga allt vi behöver. Att resurserna för detta inte räcker till 
blir dock allt mer uppenbart. Filosofin bakom begreppet 
delningsekonomi adresserar just detta och propagerar för att 
vi, i allt större utsträckning, ska dela på varor och tjänster. Ett 
annat namn för företeelsen är gemensam konsumtion, vilket 
bygger på idén om att flera konsumenter kan nyttja samma 
vara. Istället för att alla t.ex. köper sig var sin slagborr, som 
dessutom kanske bara används någon gång per år, är idén att 
fler konsumenter ska kunna gå samman och dela på eller hyra 
samma verktyg. 

Att dela på saker är inte en ny företeelse och sker ofta 
organiskt mellan vänner och bekanta men i och med 
digitaliseringens frammarsch har detta kunnat effektiviseras, 
men framförallt också professionaliseras. Appar och sajter gör 
det möjligt för människor att dela tjänster och varor, utan 
att nödvändigtvis behöva känna varandra. Som exempel på 
detta kan man nämna två av de kanske mest framgångsrika 
delningsplattformarna Über och Airbnb. Dessa plattformar 
tillåter säkra betalningar och erbjuder garantiförsäkringar 
baserat på rating-system, vilket möjliggör ett i stort sätt 
säkert utbyte av tjänster mellan främlingar. Det Über och 
Airbnb också lyckas göra är att i många fall sänka kostnaden 
på den tjänst som erbjuds, eftersom den digitala plattformen 
kan koppla samman köpare och säljare direkt och därmed 
undvika extrakostnader från diverse mellanhänder. 

I många fall krävs det inget annat än den digitala plattformen 
för att utbyta varor och tjänster, men i fall där man delar 
på faktiska föremål krävs det fysiska platser. Vi ställer oss 
därmed frågan om vilken betydelse dessa platser kommer få i 
framtiden, men också vilken roll arkitekturen kommer att ha 
i skapandet av dessa?   

Sharing Cities Sweden
Sharing Cities Sweden är ett nationellt program, koordinerat 
av Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet, 
som ämnar att utforska delningsekonomins möjligheter 
och risker, samt göra Sverige till en internationellt ledande 
spelare i frågan. Delningsekonomins potentialer kommer 
att testas i fyra ’testbäddar’, vilka kommer att vara belägna i 
Malmö, Umeå, Göteborg och Stockholm. Delningstjänsterna 
kommer att utvecklas med digitala plattformar som grund 
och kommer att omfatta samutnyttjande av varor, ytor och 
tjänster. Syftet med projektet är se om detta tillvägagångssätt 
kan ta Sverige närmare de globala hållbarhetsmålen, men 
också för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt 
genom att vara i framkant rörande utvecklingen av nya typer 
av varor och tjänster. Projektet har fått 51 441 000 kronor i 
forskningsstöd från Vinnova.1 

Multifunktionella rum
Som ett svar på att (vissa) städer blir allt mer tätbefolkade 
kommer ofta diskussionen rörande hur vi ska kunna nyttja 
stadens ytor på ett effektivare sätt på tal, då många av de 
ytor som finns i staden periodvis är underutnyttjade. Under 
dagen står t.ex. våra hem ofta tomma för att vi under denna 
tid vistas på våra arbetsplatser och under natten står våra 
arbetsplatser tomma för att vi är i våra hem. I vissa städer 
resulterar detta i att bostads- och affärsområden växelvis 
är näst intill obefolkade. Detta kan dels skapa otrygghet 
i respektive område men det betyder också att många av 
stadens invånare använder ’dubbelt upp’ med yta. Det 
diskuteras ofta hur dessa typer av ytor skulle kunna fungera 
på ett effektivare sätt, t.ex. att en kontorslokal skulle kunna 
bli en plats för sömn under natten. 

Hoffice.nu är ett exempel på en organisation som har 
närmat sig denna fråga. Hoffice.nu är ett nätverk som ämnar 
att koppla samma yrkesverksamma människor utan fast 
arbetsplats, då de arbetar som frilansare eller dyl. Konceptet 
för Hoffice.nu är att skapa en plattform där dessa personer 
kan finna varandra och arbeta tillsammans under dagen, 
vilket ger dem det sociala utbyte som de hade fått om de 
hade arbetat på en traditionell arbetsplats. Ytterligare en 
aspekt som är speciellt med konceptet är att de gemensamma 
arbetsdagarna äger rum hemma hos någon av deltagarna. Om 
någon är intresserad av att öppna upp sitt hem under dagen 
skapar denne ett event, till vilket medlemmar i närheten 
kan anmäla sig. I och med detta lyckas Hoffice.nu, förutom 
att skapa en mötesplats för dess deltagare, också utnyttja en 
annars, under dagtid ofta outnyttjad yta, d.v.s. hemmet.2  

Att dela i hemmet
Att dela på saker när man lever tillsammans som en familj är 
sällan något som någon ifrågasätter, det är snarare något som 
tas för givet. Man är van vid idén att man inom familjen delar 
på vissa saker och inte på andra. Trots detta är det många 
som ställer sig frågan till hur en kollektiv boendeform, med 
flera vuxna medboende, skulle fungera: ’Hur vet man vad 
som är vems?’ Men precis som i den ’traditionella familjen’ 
måste saker givetvis förhandlas och ens privata gränser 
måste respekteras. Men att bo tillsammans underlättar ett 
gemensamt ägande av saker eftersom de kommer användas 
och befinna sig inom samma hushåll.  

Att dela med grannar
Tvättstugan är något som de flesta som bor i flerbostadshus 
är vana vid att dela. Den har länge funnits som ett kollektivt 
inslag i våra bostadshus och tas ofta för givet. I och med 
tvättmaskinens intåg går det snabbt att tvätta och behöver 
därför inte göras mer än under några timmar någon gång 
i veckan. Detta betyder att tvättmaskiner som bara nyttjas 
utav en person ofta står oanvända, vilket gör att denna 
aktivitet lämpar sig väldigt bra för att dela med andra. Den 
delade tvättstugan är dessutom ofta väl utrustad och kan i 

Bild vänster. Malin Aghed.  Cykelköket. [foto] https://
tidningensyre.se/goteborg/2018/nummer-93/goteborg-ska-
testas-nytt-projekt-delningsekonomi/ (hämtad 2018-10-19)



många fall erbjuda fler funktioner än den tvättstuga man 
kan rymma i sitt privata hem. Tvättstugan bokas ofta av de 
boende, vilket betyder att detta rum, för en kortare period, 
’tillhör’ individen som har bokat den. Detta system fungerar 
oftast utan problem även om tvättstugan i vissa fall kan 
vara ett område för konflikt grannar emellan. Om en delad 
tvättstugan är något som vi har lärt oss att ta för givet, vilka 
fler funktioner finns det i vardagslivet som skulle kunna 
flyttas ut ur den privata sfären och delas av de boende i ett 
flerbostadshus?

Denna fråga har sedan 1930-talet varit aktuell i Sveriges 
kollektivhusdebatt. Många inom denna har sett fördelarna 
med att delade faciliteter och tjänster kan dra ner på 
kostnader, arbetstid och materiell åtgång. Kollektivhuset 
Färdknäppen, som stod färdigt 1993, är ett exempel på hur 
detta har realiseras. I detta fall har de boende fullt utrustade 
privata lägenheter men delar utöver detta på flertalet andra 
utrymmen i resten av huset. Gemensamt har de ett storkök 
med tillhörande matsal, en verkstad med tillhörande verktyg 
och maskiner, takterass med biodling, gästrum, tvättstuga 
och ett media- och pysselrum. De boende uppger att detta i 
viss mån drar ner på deras individuella konsumtion eftersom 
att de själva t.ex. inte behöver köpa verktyg eller maskiner till 
trädgården, men det som framförallt främjas i denna bostad 
är det umgänge och den sammanhållning som uppstår mellan 
de boende.   

I Lund ritar LINK arkitektur ett flerbostadshus inom vilket 
det ska finnas flera delningsekonomiska inslag. Huset har 
fått devisen ’sharing is caring’ eftersom att det för grannarna 
ska vara lätt att dela saker med varan, just för att den privata 
konsumtionen ska kunna hållas nere. Det som prioriteras i 
detta projekt är att de boende ska ha tillgång till saker, istället 
för att själva äga dem. Ett exempel på de tjänster som ska 
finnas i huset är gemensamma bil- och cykelpooler. Inflytt i 
huset är beräknad till 2019.3  

Att dela i staden
Delar vi staden? Inom stadens funktioner finns det 
vissa uttalat kollektiva funktioner som kan användas av 
medborgarna, antingen gratis eller mot en mindre summa. 
Till dessa kan kollektivtrafik, bibliotek, parker, gator och 
torg räknas. Men för att kunna vistas i staden måste den i 
många fall också konsumeras, särskilt här i norr då det under 
vinterhalvåret är allt för kallt och mörkt att vara i stadens 
utemiljöer. Var hamnar de som inte har råd med detta och 
vem får då rätt till staden? 

Sociologen och socialforskaren Catharina Thörn lyfter 
fram att staden förr var en plats för produktion men att 
den idag är en plats för konsumtion. Detta innebär att 
stadens affärer, barer, caféer etc. är beroende av att vi som 
medborgare finns där och konsumerar vad dessa har att 
erbjuda. I förlängningen blir det även viktigt vem som 

konsumerar vad och var detta sker. Thörn beskriver det 
såhär; Om ett café lyckas locka till sig en grupp reklamare, 
som vi för exemplets skull får anse som eftertraktansvärda 
och coola personer, smittar lite utav deras image av sig på 
caféet. Caféet får därmed, utöver de tjänster de erbjuder, 
också ett symboliskt värde, det är ’inne’. Detta betyder att 
caféägaren inte bara kan ta betalt för det hen säljer men 
också för den image som medföljer, vilket gör att hen kan 
höja priserna på sina produkter. I andra änden betyder detta 
också att om ’fel’ personer kommer till caféet så kan det dra 
ner dess image, något som caféägaren inte vill, eftersom att 
det skulle betyda förlorade intäkter. Caféets image smittar i 
sin tur av sig på området och i området kan människor ha 
investerat stora summor, i t.ex. fastigheter. Det blir därmed 
även i deras intresse att imagen och priserna hålls uppe. De 
’oönskade’ individerna kan, enligt Thörn, uteslutas på ’mjuka’ 
eller ’hårda’ sätt. Det förstnämnda innebär att blickar och 
bemötande kan göra det otrevligt för personen att vistas på 
platsen och den väljer kanske därför att inte göra det. Eller 
så stängs de ute genom hög prissättning, vilket skapar en 
ekonomisk barriär för individen, vilket gör det omöjligt 
för denne att konsumera de varor eller bostäder som finns 
i området.4 Innerstäder tenderar att präglas av ett sådant 
system vilket gör att samhällets marginaliserade medborgare 
bokstavligt talat hamnar i stadens marginaler. Detta betyder 
att staden, så som den används idag, inte är till för alla. 

Eftersom delningsekonomier värderar andra värden än 
ekonomisk vinst och tillväxt finns det potential för detta 
system att främja ett mer demokratiskt och materiellt hållbart 
sätt att konsumera staden. Även denna form av konsumtion 
riskerar givetvis att hamna i samma fällor som kapitalismen, 
men möjligheten till förändring finns i alla fall där. Frågan 
huruvida detta kommer påverka stadens arkitektoniska 
utformning är svårt att förutspå men det kommer i vilket fall 
påverka hur vi använder våra hem och städer.

1. Vinnova. Sharing Cities Sweden. 2017. https://www.vinnova.
se/p/sharing-cities-sweden/ (hämtad 2018-10-19)
2. Hoffice. Hoffice.nu. okänt datum. http://hoffice.nu/sv/ 
(hämtad 2018-10-19)
3. LINK Arkitektur. LINK arkitektur skapar ny boendeform för 
Lund – hyresrätter blir del av delningsekonomin. okänt datum. 
https://linkarkitektur.com/se/show/pressrelease/1431265/LINK-
arkitektur-skapar-ny-boendeform-för-Lund-–-hyresrätter-blir-del-
av-delningsekonomin (hämtad 2018-10-19)
4. Hagberg, Mattias. Vem äger staden?. 2011. https://
stadsbyggnad.org/2011/840/ (hämtad 2018-10-19)
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Bygga BO

“Tidigt i projektet väcktes en 
idé om att skapa en planlösning 
som möjliggör för flera former av 
varande, fördelat som i lager runt 
varandra, likt en lök.”

Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad 
har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att 
skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag 
präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar 
nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Detta har gett 
upphov till en tendens där politiker och byggföretag i många 
fall förespråkar avsteg från de byggregler som finns, för att 
kunna bygga fler och billigare bostäder. Detta kan t.ex. 
ses i många av de små, nyproducerade bostäder som byggs 
där smarta kvadrat och multifunktionella ytor främjas. 
Lösningar som dessa kan vara nödvändiga för att kunna 
tillgodose fler med bostad, men det finns även en risk att 
detta kan komma att leda till en ökad bostadssegregation, 
där de med sämre ekonomiska förutsättningar tvingas bo 
under sämre bostadsförhållanden. Att omförhandla vårt sätt 
att bo är en nödvändighet, då resurser och plats inte räcker 
till, men hur ska det gå till? Som ett svar på denna fråga har 
man i detta projekt landat i en kollektiv boendeform med 
delningsekonomiska inslag. Detta möjliggör ett resurssmart 
byggande som inte gör avkall på god bostadskvalité eftersom 
ytor och resurser kan delas av flera. Denna kollektivhushybrid 
har inspirerats både av den klassiska ’storfamiljen’, där 
flera vuxna individer delar bostad och kollektivhuset, 
där man både värnar om det privata och närheten till 
det gemensamma. För att testa denna idé har konceptet 
implementerats på en tomt i Gröndal. Resultatet blev ett 
flerbostadshus där de boende har privata rum inom de delade 
lägenheterna. Utöver detta fås även tillgång till flera kollektiva 
ytor som delas av de som bor i huset men även av dem i det 
närmsta grannskapet.

Löken
Tidigt i projektet väcktes en idé om att skapa en planlösning 
som möjliggör för flera former av varande, fördelat som i 
lager runt varandra, likt en lök. 

Inspirerat av kollektivhusets typologi, där de boende har 
fullt utrustade privata lägenheter men utöver dessa dessutom 
delar på flertalet gemensamma ytor, har en drivkraft för 
konceptet varit att det privata är minst lika viktigt som 
det gemensamma. Huset har därför fått tre olika typer av 
varande; det privata, det delade och det kollektiva. Det 
privata omfattar ett eget rum med hall, förvarning och 
handfat. Dessa rum har ritats med ambitionen att vara stora 
nog för att kunna leva tillsammans med någon och att ha 
möjlighet att bjuda hem folk till sig. Handfatet i hallen 
tillför möjligheten att kunna göra sig i ordning, hämta 
vatten etc. om man för tillfället inte känner för att delta i 
det gemensamma. De delade ytorna, som omfattar badrum, 
kök och vardagsrum kan endast nås via de privata rummen, 
vilket skapar en mindre och överblickbar gemenskap inom 
den stora gemenskapen som utgör resten av huset. Just 
dessa funktioner har valts att vara delade eftersom att de 
inrymmer aktiviteter som med fördel delas med andra (inte 
toalett), men utan att tillhöra det kollektiva eftersom, att 

man gärna vill veta vem/vilka man t.ex. sömndrucket möter 
på morgonen när man ska äta frukost. Kök och vardagsrum 
ligger angränsande till varandra men är också något åtskilda, 
vilket möjliggör att flera aktiviteter kan pågå samtidigt utan 
att dessa stör varandra. 

De kollektiva ytorna är tillgängliga för alla i huset samt 
för de i det närmsta grannskapet. Dessa utrymmen finns 
till för att kunna erbjuda den typ av ytor som man annars 
kan gå miste om när man bor i lägenhet. De kollektiva 
ytorna utgörs av både programmerade rum så som verkstad 
och gemensamhetslokal och ett antal oprogrammerade 
ytor, belägna i förbindelse med den östra huskroppens två 
trapphus. Dessa ytor behöver inte en funktion för att fungera 
men de finns till förfogande för de boende att använda. 
Aktiviteterna som kan tänkas ta plats i dessa utrymmen 
kommer att skifta beroende på de boendes intressen, men de 
kommer alltid att finnas där som en möjlighet för de boende 
att göra något tillsammans.   

Att komma hem
Eftersom detta bostadsprojekt innefattar flera lager av varande 
väcker det även frågan om vad som är att komma hem? I 
många fall är ytterdörren symbolen för detta då det är denna 
som gör det fysiskt möjligt att ta sig in i hemmet och att det 
är på denna man t.ex. kan skriva sitt namn, hänga en krans 
etc. Men var finns markören för hem i detta projekt som är 
fyllt av ytterdörrar? Är det dörren nere i entrén, dörren in 
till det privata eller dörren ut i det delade? Förhoppningsvis 
kommer alla dessa dörrar att vara lika viktiga och tillgodose 
alla behov som hemmet kan rymma. 

I detta hus har den sedvänliga sekvensen av att komma hem 
förändrats. Vanligtvis går denna sekvens från det offentliga 
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intentionen att rita ett resurssmart boende har det inte varit 
prioritet att pressa kvadratmetrarna, då detta möjligtvis skulle 
göra avkall på de bostadskvalitéer som också har främjats. 
Men i och med att lägenheterna delas av flera så kan resurser 
och pengar sparas på t.ex. kök och badrum. Eftersom huset 
innehåller 72 privata rum kan man tänka att detta hade 
kunnat motsvara 72 små lägenheter. Detta hade inneburit 
72 fullt utrustade kök och badrum. Dessa har, i och med de 
kollektiva lägenheterna, kunnat reduceras till 36 badrum och 
21 kök. 

Kravet att bygga tillgänglighetsanpassade toaletter blir ofta 
absurt, i ett sammanhang som präglas av pressandet av 
kvadratmeter, då toaletten i relation till resten av boendeytan 
blir väldigt stor. Att bygga tillgänglighetsanpassat motiveras 
i och med ett kollektivt bostadsbyggande eftersom att dessa 
ytor, utöver att vara tillgängliga, dessutom kommer att delas 
av flera, vilket då i dubbel bemärkelse motiverar den större 
ytan. 

Hållbara val
En kollektiv boendeform erbjuder ett långsiktigt hållbart 
bostadsbyggande, både ur ett socialt och miljömässigt 
perspektiv. Att dela resurser och ytor möjliggör t.ex. att 
mindre material och yta används, men det erbjuder även 
mervärden för de boende. De delade lägenheterna är ett 

exempel på detta. De privata rummen och en andel i den 
gemensamma lägenhetsytan motsvara ungefär 40 m2 men 
den totala ytan som den boende har tillgång till uppnår hela      
99 m2, inom lägenheten. Fokus hamnar därmed i detta 
projekt på att ha tillgång till saker och yta, istället för att äga 
dem. Närheten och den personliga kontakten till de andra 
i huset gör det också lättare att t.ex. låna saker av varandra, 
men denna närhet erbjuder såklart också en social trygghet 
som kan vara ovärderlig. De kollektiva ytorna erbjuder också 
en umgängesform som inte kräver någon typ av konsumtion, 
vilket umgänge i det offentliga ofta annars gör. 

Att bygga miljömässigt hållbart har också varit en drivande 
ambition under projektets gång och en KL-stomme 
har därför valts till byggnadens konstruktion. Trä är ett 
fördelaktigt alternativ till t.ex. betong, då trä binder 
mer koldioxid än vad som frigörs vid framställningen 
av materialet. Trä är dessutom lättare att återvinna om 
byggnaden någon dag ska rivas.
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Våning 1

Våning 2

livet, in genom ytterdörren, förbi delade 
ytor, och slutligen in i det privata 
sovrummet. Men här möts man istället 
först av det kollektiva livet, genom 
vilket man passerar för att nå den 
privata sfären, genom denna kan man 
sedan nå de delade ytorna i lägenheten. 
Det privata blir därmed en passage in 
till det gemensamma vardagslivet. Idén 
om den egna ingången härstammar från 
något som arkitekten Kerstin Kärnekull 
en gång skämtsamt sa under ett besök 
i kollektivhuset Färdknäppen. ’ I vårt 
hus är vår gemensamma ytterdörr vår 
markör för hem, innanför denna är vi 
alla hemma. Men vi har även en liten 
bakdörr där man kan ta in gäster som 
man inte vill att alla i huset ska träffa’. 
Detta uttalande kan vid en första 
anblick te sig banalt, men denna dörr 
erbjuder individen en möjlighet att 
själv välja vilka man vill inkludera i det 
delade hemmet. 

Många lever idag självständiga och 
ganska upptagna liv och har därmed 
ett behov av stor personlig frihet, men 
saknar kanske också den vardagliga 
gemenskapen som uppstår när man 
bor nära andra. Kanske kan denna 

boendeform svara på båda dessa behov 
och därmed förhöja känslan av att 
komma hem.

Att flytta in
Projektet BO organiseras genom en 
boförening som blockhyr byggnaden, 
exempelvis av något av de allmännyttiga 
bostadsbolagen. Boföreningen ansvarar 
själva för uthyrningen av lägenheterna 
i huset. Uthyrningen av de privata 
rummen i de delade lägenheterna 

regleras genom en lägenhetskö helt 
fristående från bostadsbolagets 
egna bostadskö. En köavgift betalas 
årligen in för att behålla sin köplats 
i lägenhetskön. Människor i alla 
åldrar och med varierande bakgrund 
välkomnas ställa sig i lägenhetskön, 
det krävs dock att man har läst 
stadgarna och är införstådd med vad 
det innebär att bo kollektivt. Att ställa 
sig i lägenhetskön innebär inte ett 
medlemskap i kollektivhusföreningen 
och där med inte heller inflytande 
över huset, det fås först vid inflytt. 
Som kontraktsinnehavare till ett av de 
privata rummen fås utöver de delade 
ytorna i lägenheten även tillgång till 
de kollektiva ytorna i byggnaden. De 
boende i närområdet inbjuds också att 
gå med i kollektivhusföreningen för 
att få tillgång till dessa. För att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för ett 
kollektivt boende gäller inte någon regel 
om längsta tid i bostadskön, det är de 
kollektivboende som efter samtal med 
de sökande bestämmer vem eller vilka 
som skall erbjudas det lediga rummet. 
Partiella hyreskontrakt gör det möjligt 
för alla boende att få besittningsskydd 
på sin del av bostaden och bidrar 
därmed till en trygg och långsiktig 
bostad.

Gröndalsvägen
Tomten för projektet är belägen 
längs Gröndalsvägen i västra delen av 
Gröndal. I det natursköna området 
intill Ekensbergshöjden finns en 
varierad bebyggelse med både nya och 
ett äldre punkthus samt lamellhus i tre 
våningar. Lamellhusen i samma kvarter 
som den planerade tomten uppfördes i 
mitten av 1940-talet. I bottenvåningen 
i lamellhus direkt väster om tomten 
finns en mindre livsmedelsbutik och 
en pizzeria. Området beskrivs av 
Stadsbyggnadskontoret på följande sätt:

“Mycket av efterkrigstidens bebyggelse, 
främst området på och nedanför 
Ekensbergshöjden, ritat av arkitekt 
David Helldén, är goda representanter 
för nyrealismens och folkhemsmodellens 
stadsplanering och arkitektur. 
Planeringen visar stor hänsyn till befintlig 

terräng och växtlighet och husen har en 
väl gestaltad arkitektur med sparsmakade 
men uttrycksfulla utsmyckningar, 
inte minst portarna vilka har en 
särpräglad utformning. Området har 
karaktären av en begynnande, småskalig 
grannskapsenhet.” 1

Kollektivhushybridens två huskroppar 
på fyra respektive åtta våningar har 
anpassats för att volymmässigt passa in 
med områdets omgivande bebyggelse 
där den låga huskroppen svarar mot de 
intilliggande smalhusen och den högre 
mot områdets punkthus.

Ytor
Lägenheterna i bostadshuset bygger 
på idén om privata rum, åtskilda från 
varandra, runt en kärna av delade ytor 
så som kök, vardagsrum och toalett. 
I den låga huskroppen har lägenheter 
om två privata rum och delade ytor, 
samt fyra privata rum och delade 
ytor fördelats på tre plan. De privata 
rummen (inkluderat den privata hallen) 
har en yta på 21m2, de delade ytorna i 
de mindre lägenheterna är 49m2 och i 
de större 78m2. I den högre huskroppen 
har etagelägenheter om fyra privata 
rum och delade ytor fördelats på sex 
våningsplan. De privata delarna i 
dessa är 20m2 och de delade 78m2. 
De två huskropparna binds samman 
av den gemensamma bottenvåningen 
och de vertikala trapphusen. Dessa 
inrymmer utöver funktionsytor, 
så som tvättstuga, cykelrum, 
miljörum och förråd, kollektiva 
ytor på 490m2 som de boende samt 
kollektivhusförreningens medlemmar 
delar på. Dessa ytor omfattar 
verkstäder, gästrum, umgängesytor, 
samlingslokal, vinterträdgård med 
takterass och flertalet oprogrammerade 
ytor som står till förfogande 
för de boende och föreningens 
medlemmar. I bottenvåningens 
sydvästra del har en lokal för café- 
eller restaurangverksamhet placerats. 
Den öppnar upp sig mot den redan 
befintliga torgbildningen. 

Kök & badrum
Trots att detta projekt har drivits av 
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De kollektiva ytorna delas av alla 
i huset och av dem i det närmate 
grannskapet. Dessa ytor löper längst 
med husets hela båttenvånig och 
binder samman husets två delar. 

Det kollektiva

Det privata
De privata ytorna nås via de 
kollektiva delarna och har alla egen 
ingång. Lägenheterna omfattar fyra 
privata rum. Dessa har placerats 
i lägenhetens utkanter för att 
möjliggöra avskildhet i den delade 
lägenheten.  
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bor tillsammans i en lägenhet och 
är endast tillgänglig via de privata 
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En KL-trästomme har valts till husets konstruktion. 
Bottenvåningen och samtliga trapphus utförs i betong för 
att ge huset stadga och tyngd. De resterande våningarna 
utförs i KL-trä. Ur ett hållbarhetsperspektiv är KL-trä 
ett fördelaktigt alternativ till t.ex. betong då trä binder 
mer koldioxid än vad som frigörs vid framställningen 
av materialet. Trä är dessutom lättare att återvinna om 
byggnaden någon dag ska rivas. 

Ytterväggarna är välisolerade och beklädda med lockpanel 
i trä. 

De lägenhetsavskiljande väggarna, som även har 
använts till de privata rummen, är väl ljudisolerade och 
stomljudsdämpningen mellan vägg och bjälklag förhindrar 
att ljud färdas mellan våningsplanen.

De ickebärande innerväggarna konstrueras av KL-trä som 
bekläds av brandklassade gipsskivor på båda sidor. 

Bjälklagen har isoleringen på dess undersida, vilket 
möjliggör för dolda installationer i undertaket.    

KL-träkonstruktion
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brist

Förändrade 
hushållsstrukturer
Vad är det egentligen som har gjort oss 
svenskar till det mest ensamboende folket i 
världen och vilka historiska händelser har haft 
stor inverkan på hushållsstrukturerna genom 
tiderna?

B1

Inom spannet av 100 år har Sverige gått från att ha Europas 
sämsta boendestandard till att ha en utav de bästa. Under denna 
tid har bostadsmarknaden gått från att vara marknadsstyrd till 
statligt subventionerad, för att idag åter igen styras av marknaden. 
Ett problem som uppstod under dåtidens marknadsstyrda 
bostadsmarknad, men som även uppstår idag, var att det 
inte byggdes tillräckligt många lägenheter för de med lägst 
inkomster, vilket ledde till en utbredd trångboddhet och dåliga 
bostadsförhållanden. Vi ställer oss därmed frågan: Vad byggs idag 
för den ofta inte så köpstarka gruppen unga vuxna, samt vilken 
effekt har det som byggs på denna grupps boendestandard?

Mindre bostäder
- rätt väg att gå?

B9

B10

B11

1 kap. 2 §: ‘Det 
skall särskilt åligga 
det allmänna att 
trygga rätten till 
hälsa, arbete, 
bostad och 
utbildning samt 
att verka för 
social omsorg och 
trygghet’

Bostadsbristen har under en lång 
tid varit ett stort problem i Sverige, 
framförallt i storstadsregionerna. Men 
när bostadsbristen nu även breder ut 
sig i mindre tätbefolkade kommuner 
är detta ett problem som berör många. 
Enligt boverkets årliga enkät från 2018 
framgår det att över 90 procent av 
befolkningen bor i en kommun med 
bostadsbrist.1 Att tillgången till en fast 
bostad är avgörande för den enskilda 
individens livssituation är nog de flesta 
överens om och trots att rätten till en 
bostad är stadgad i svensk grundlag, 
är det ändå många som står utanför 
bostadsmarknaden. I regeringsformen 
1 kap. 2 § anges att: ’Det skall särskilt 
åligga det allmänna att trygga rätten till 
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt 
att verka för social omsorg och trygghet’.2 
Trots det kan Sveriges bostadsmarknad 
idag inte erbjuda bostadslösningar för 
alla som är i behov av det. Genom 
att belysa frågan ur ett ännu bredare 
perspektiv, alltså inte enbart ur den 
enskilda individens behov, finns tydliga 
kopplingar mellan en fungerande 
bostadsmarknad, arbetsmarknad och 
samhällets ekonomiska tillväxt.3

Enligt SCB’s (Statistiska Centralbyråns) 
senaste befolkningsprognos, från 2018, 
uppskattas att behovet av nya bostäder 
fram till år 2025 kommer att ligga på 
i genomsnitt 66 900 nya bostäder per 
år. Behovet under perioden kommer 
dock att vara något ojämnt fördelat. 
Under perioden 2018-2020 kommer 
behovet att ligga på drygt 93 000 nya 
bostäder per år, vilket medför ett något 
lägre behov, på 51 000 nya bostäder 
per år, för perioden 2020-2025.4 Att 
detta är en mycket kraftig ökning, 
särskilt för perioden 2018-2020 blir 
tydligt om det jämförs med att det 
vanligtvis produceras runt 25 000 - 
30 000 nya bostäder per år i Sverige. 
Det rör sig alltså om en tredubbel 
produktion under de nästkommande 
åren.5 SCB understryker dock att de 
beräkningar som presenteras endast 
är prognoser och att detta antal kan 
komma att ändras. Särskilt i och med 
faktorer som är svårare att förutse 
så som migration, immigration 

och förändringar i befolkningens 
hushållsbildningsmönster.6 
Anledningen till detta markant ökade 
behov beror dels på att Sveriges 
befolkning förväntas att kraftigt 
öka men också på att det under de 
senaste åren inte har byggts så många 
bostäder som det har funnits behov 
för. Det betyder att de bostäder som 
produceras nu inte bara ska täcka för 
det samtida behovet utan också för ett 
efterhängande underskott från tidigare 
år.7 Behovet av nya bostäder är således 
mycket stort, Boverket gör jämförelsen att 
det under de tre kommande åren kommer 
behöva byggas bostäder för motsvarande 
ungefär ett nytt Uppsala. Sådana mängder 
har inte varit aktuella sedan tiden då 
miljonprogrammet byggdes.8

Vilken slags bostäder är det då som 
behöver byggas? För att sammanfatta 
sin rapport ‘Behov av nya bostäder 
2018-2025’ lyfter Boverket fram 
två aspekter som de anser kommer 
vara extra viktiga att se till under de 
kommande åren. De belyser att det har 
funnits en tendens att nyproduktionen 
av bostäder har riktat sig till det 
övre marknadssegmentet, men att 
det snarare är människor med sämre 
ekonomiska förutsättningar som 
kommer att vara i störst behov av 
bostäder de kommande åren. För att 
nyproduktionen ska vara tillgänglig 
för denna denna grupp menar de att 
de bostäder som byggs framöver måste 
rikta sig till denna målgrupp samt att 
byggvolymerna måste hållas uppe.9 

Hyresgästföreningen drar samma 
slutsats i sin rapport ‘Hinder för 
bostadsbyggande’ vilken baseras på en 
enkätundersökning bland byggbolag 
och hyresvärdar. I strävan att dra ner 
priserna på de bostäder som byggs och 
därmed göra dem tillgängliga för ett 
lägre marknadssegment pekar de på 
att konkurrensen inom byggsektorn 
kommer ha en betydande roll, men 
även att de bostäder som produceras 
måste göras både effektivare och till 
lägre kostnad.10 Frågan är givetvis hur 
detta ska göras utan att tumma på 
bostadskvalitén för de boende? 

Det kan vara intressant att tillägga 
att även nyproducerade lägenheter 
som riktar sig till det övre 
marknadssegmentet också kan bidra till 
att de i det lägre marknadssegmentet 
får tillgång till bostäder, vilket Reinhold 
Lennebo tar upp i sin rapport ‘Hem- 
vägar till en bättre bostadspolitik’. 
Lennebo påpekar att om det 
produceras nya bostäder som det övre 
marknadssegmentet vill ha så kommer 
det göra att vissa ur denna grupp flyttar 
till de nyproducerade bostäderna, vilket 
skulle ’frigöra’ bostäder ur det befintliga 
beståndet. Eftersom nyproducerade 
bostäder sällan kan vara lika billiga som 
existerande bostäder så ter sig detta som 
en relativt logisk lösning, men för att 
det ska fungera förutsätter det att det 
finns väl fungerande flyttkedjor, vilket 
det på många platser i landet inte gör 
idag.11

En flyttkedja är det ’flöde’ som 
eftertraktas på en fungerande 
bostadsmarknad. En individ 
förväntas ha behov av olika typer 
av bostäder under sitt liv och om 
bostadsmarknaden fungerar som önskat 
ska individen ha möjlighet att flytta till 
olika typer av boendeformer under sin 
livstid och därmed göra en så kallad 
’bostadskarriär’. Som det ser ut idag 
så saknas denna möjlighet för många, 
vilket till störst del beror på att det inte 
finns tillräckligt många tillgängliga 
bostäder. 

Om för få billiga bostäder är en del av 

Sverige är idag det land som har flest ensamhushåll i 
hela världen och ensamboendet är idag den vanligaste 
boendeformen i landet. Enligt statistik från HSB är närstan 
40 procent av hushållen idag just ensamhushåll. Om en 
tillbakablick i historien görs, är det tydligt att ensamhushållet 
inte alltid varit den självklara boendeform som den är idag. 
Det är framförallt sedan början av 90-talet som andelen 
ensamhushåll varit så hög som den är idag, dock med mindre 
upp och nergångar i statistiken.1 Men vad är det egentligen 
som har gjort oss svenskar till det mest ensamboende folket i 
världen och vilka historiska händelser har haft stor inverkan 
på hushållsstrukturerna genom tiderna?

Förindustriell tid samt industrialiseringen och 
inflyttning till städerna
Under mitten av 1800-talet, när industrialiseringen 
kom igång i Sverige, förändrades många människors 
boendesituation. Mellan år 1850 och 1900 fördubblades 
befolkningen i landets städer. För många av de arbetare 
som flyttade till städerna väntade en svår bostadssituation. 
Bostäderna var dåliga och trångbodda och sjukdomsspridning 
var ett av många problem. Under tidigare delen av 1800-talet 
hade bostaden oftast varit kopplad till arbetet, på landet 
bodde tillexempel drängar och pigor tillsammans med 
gårdens ägare, bonden och hans familj.2 För arbetarna i 
städerna under den senare delen av 1800-talet blev bostaden 
istället individens egen angelägenhet. Det saknades vid denna 
tidpunkt myndigheter som tog ansvar för bostadsfrågan i 
stort och arbetarklassens bostadssituation. Arbetsgivare så 
som fabriksägare försåg inte heller sina arbetare med bostad.3 
Hos adels- och borgerliga familjer i städerna bodde inte sällan 
tjänstefolk och släkt i hushållet. Arbetare och ogifta var ofta 
inneboende hos andra familjer eller bodde tillsammans med 
andra i samma situation, då det var mycket svårt för dem att 
hitta en egen bostad.4 

Författaren och samhällsdebattören Gustaf af Geijerstam 
gjorde år 1894 en undersökning av arbetarklassens bostads- 
och levnadsförhållanden i Stockholm. Den, liksom andra 
undersökningar under samma tidsperiod, visade på en 
ohållbar situation för arbetarna och deras familjer. Den 
vittnade om dåligt byggda bostäder, höga hyror, osäkra 
kontraktsformer och om små rum som ofta beboddes av 
sex till åtta personer. I statistikern Gustav Sundbärgs artikel 
“Ett rum och kök” som publicerades i början av 1900-talet, 
fastställdes att en fjärdedel av Stockholms befolkning bodde 
i denna typ av bostäder, där sängar delades eller de boende 
tvingades sova i skift till följd av trångboddheten. Artiklar 
som denna belyste verkligheten för många av stadens invånare 
och de politiska intresset kring bostadsfrågan kom att öka.5

Kärnfamiljen i centrum
Under 1900-talets första årtionden förblev bostadssituationen 
mycket dålig för arbetarklassen i landets städer. Situationen 
förvärrades ytterligare under krigsåren och många hundratals 

familjer tvingades bo i undermåliga nödbostäder.6 
Bostadsbyggandet ökade efter krigets slut men precis som 
tidigare var människor beroende av privata husbyggare. 
Många tvingades fortfarande att bo under mycket dåliga 
förhållanden för att över huvud taget få tag på en bostad. 

Till följd av den fortsatt svåra situationen, för framförallt 
de ekonomiskt svaga i samhället började myndigheter ta 
ett större ansvar i bostadsfrågan. Egnahemslån var en av 
de statliga åtgärder som delades ut till mindre bemedlade 
familjer under åren 1905-1948 för att göra det möjligt för 
dem att bygga sitt eget hus.7 En ytterligare reaktion på den 
rådande situationen var den kooperativa bostadsrörelsen. 
Den gjorde det möjligt för stadens invånare att själva få ett 
större inflytande över sin egen bostadssituation. Både SKB, 
som grundades år 1916 och HSB, som grundades år 19238 
hade som mål att öka boendestandarden för människorna och 
inkluderade både sparande, byggande och boende för sina 
medlemmar.9

Trots nya möjligheter med egnahemslån och kollektiva 
föreningar förblev bostadsförhållandena under 1900-talets 
två första årtionden mycket bristfälliga, framförallt för de 
fattiga och barnrika familjerna. Det stod klart att marknaden 
inte kunde bygga tillräckligt med bostäder till de som var 
i behov av det och staten beslutade därför att ta ett större 
grepp om bostadsfrågan. År 1935 beslutades det att stöd för 
uppförandet av så kallade barnrikehus skulle ges. I Stockholm 
gavs statliga tomter till de som skulle uppföra barnrikehus.10 
Stockholms stadsfullmäktige bildade tillsammans med 
HSB Aktiebolaget Familjebostäder år 1936.11 Samtidigt 
fick den funktionalistiska rörelsen sin start i Sverige och 
bostadsidealen förändrades. Barnrikehusen, som till en början 
uppfördes av Familjebostäder, blev lösningen för många av 
de barnfamiljer som tidigare haft svårigheter att hitta en fast 
och långsiktig bostad. De nya lägenheterna i de tidstypiska 
smalhusen, oftast på två eller tre rum, tilldelades ekonomiskt 
svaga familjer med tre eller fler barn. Lägenheterna var 
moderna och ljusa, om än fortfarande relativt trångbodda 
och hyran subventionerades till viss del av staten.12 Det 
minskade barnafödandet under 1900-talets början låg bland 
annat till grund för de politiska åtgärder som genomfördes 
under 1930-talet. Barnrikehusen var ett av dessa exempel. 
Åsikterna gick i sär vilken anledningen till de minskade 
födelsetalen var, men det fanns ett hopp om att kunna 
stimulera barnafödandet igen genom att öka den sociala och 
ekonomiska ställningen för just barnfamiljen, precis som i 
andra delar av Europa.13 Folkhemmets vision växte sig stark, 
staten tog på sig ansvaret för bostäder och boendeideal och 
kärnfamiljen hamnade i fokus från och med 1930-talet och 
fram till 1970-talet.14

Bild 1. KW Gullers. Trångboddhet. Bostad i Huvudsta, Solna, på 1 
rum och kök; sju familjemedlemmar, varav fem här i varsin säng. 
1949. Nordiska museets fotografiska samlingar 3, Nordiska 
museets förlag, 2016. ISBN 978-91-7108-590-0

Att bygga mindre har under de senaste åren kommit att 
bli ett sätt för byggföretag att kunna erbjuda unga vuxna 
bostäder till överkomliga priser. I storstadsregioner och 
studentstäder, där bostadsbristen ofta är akut för denna grupp 
har litet blivit synonymt med att fler kan erbjudas bostad, 
men också till ett lägre pris då färre kvadratmeter generellt 
sett betyder billigare hyra. De små lägenheter som byggs 
verkar dessutom tendera att bli ännu mindre. Denna tendens 
kan t.ex. ses i Boverkets regeländring gällande storlek på 
ensambostäder från 2014. I och med denna är det nu möjligt 
att bygga fullt utrustade ensam- och studentbostäder på 21 
respektive 16 kvm och ändå uppfylla boverkets riktlinjer.1 
Hur liten den lilla bostaden kan vara är fortfarande under 
förhandling. Ett exempel på detta är utvecklingsprojektet 
BoKompakt i Lund.  

BoKompakt
BoKompakt riktar sig till studenter och är byggt med 
ambitionen att erbjuda så resurseffektiva och ändamålsenliga 
bostäder som möjligt, till lägsta möjliga hyra. I BoKompakts 
boendeinformation skriver de att en mindre bostadsyta 
genererar lägre produktionskostnad och därmed även lägre 
hyra.2 I den utvärdering som har gjorts av projektet menar 
dock Elisabeth Dalholm Hornyánszky, att det inte finns 
något direkt samband mellan en billig produktionskostnad 
och lägre hyra, utan att det snarare är genom hög upprepning 
av få lägenhetstyper som priserna kan hållas nere. Dalholm 
Hornyánszky menar dock att det BoKompakt lyckas 
åstadkomma med de små bostadsenheterna är att erbjuda 
mycket resurseffektiva lägenheter.3       

För att kunna experimentera med bostädernas storlek 
beviljades projektet dispans från boverkets byggnadsregler. 
Resultatet blev 16 enrummare, 4 tvårummare, 1 trerummare 
och 1 fyrarummare, där boendeytan per boende, i alla 
varianter, inte överstiger 10 kvm4. Den lilla ytan till trots 
har ambitionen varit att inte göra avkall på någon utav 
bostadens funktioner. Därför har boverkets standarder istället 
kompenseras med innovativa lösningar.5 Lägenheternas 
storlek förhindrar dock möjligheten för rullstolsburna att 
bo där. Rullstolsburna besökare som behöver låna toalett 
hänvisas till en gemensam RWC som är belägen i ett av 
husens bottenvåningar. AF Bostäder, som ligger bakom 
projektet, lyfter fram att lägenheter likt de i BoKompakt inte 
ska ses som en lösning på bostadsbristen utan snarare som ett 
komplement till andra existerande och framtida utbud.6

I utvärderingen av projektet har de boende intervjuats 
rörande hur den lilla bostadsytan har påverkat dem. Den 
allmänna slutsatsen var att de boende generellt sett var 
nöjda med sitt boende och att de var överseende i fall där 
de var tvungna att kompromissa med vissa bekvämligheter. 
Den låga hyran, genomtänkta designen och att bostaden 
är förhållandevis resurssnål vägde för många över i dessa 
fall. Vissa boende uppgav dock att den lilla ytan gjorde att 
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brist på bostäder. Bostädernas storlek motiveras också för att 
SSM hävdar att deras målgrupp ’morgondagens urbaniter’ 
förväntas leva ett socialt och utåtriktat liv där mycket av 
tiden därför kommer att tillbringas utanför bostaden. Här 
är det intressant att stanna upp och reflektera över huruvida 
detta är sant eller om detta är en bild som SSM vill måla 
upp för att motivera lägenheternas storlek för sina framtida 
konsumenter. Lägenheternas begränsade storlek förutsätter 
också att detta är en plats som bebos av en person, eventuellt 
med en partner eller mycket nära vän, vilket understryker 
att denna bostadssituation bara förväntas vara under en viss 
period i livet. För att de boende senare ska kunna flytta vidare 
förutsätter det att det finns lediga större bostäder, vilket det i 
nuläget är väldigt ont om.  

Verksamheter så som gym, caféer, restaurang och takterass 
lyfts fram som starka säljargument.  Det är intressant att lyfta 
fram likheterna mellan dessa rum och de delade ytor som 
erbjuds i så kallade kollektivhus, så som gemensam matsal, 
vardagsrum och verkstäder. Det är dock spännande att 
ordet gemensamt inte nämns i marknadsföringen för Tellus 
Towers. Den kollektiva prägeln tvättas bort i och med att de 
aktiviteter som erbjuds på något vis måste konsumeras och att 
de boende själva inte behöver ta något ansvar för dessa.   

Om små bostäder med en viss inbyggt temporäritet verkar 
vara en tendens som blir vanligare och vanligare, så är det 
även intressant att lyfta fram hur annorlunda detta kan te 
sig för olika typer av grupper, något som bl.a. Marie Ekblad 
lyfter fram i sitt examensarbete ’Urbana nomader: Likheter 
och ojämlikheter på en rörlig bostadsmarknad’ från 2018. 
Det finns en tydlig skillnad i hur den lilla bostaden framställs 
beroende på vem det riktar sig till. När den riktar sig till en 
mer utsatt grupp så som unga, studerande och nyanlända 
verkar den mer som något nödvändigt ont (även om utfallet 
kan bli mycket lyckat) medans det, när det riktar sig till 
en målgrupp med mer pengar kommer att handla mer om 
image. Här vägs det lilla upp med dyra inredningsdetaljer, 
central läge och löften om ett urbant liv.17 

Något som ovan nämnda exempel visar på är att vissa 
kompromisser av bostadskvalitén görs för att kunna erbjuda 
bostäder till ett rimligt pris. Frågan är om detta är rätt väg att 
gå i tider med ett skriande behov av bostäder, eller kommer 
liknande lösningar enbart leda till en ökad bostadssegregation? 

Bild 9. YouTube. Upprepad stillbild från filmen: Gert Wingårdh 
beskriver Tellus Towers [illustration] 2014 https://www.youtube.
com/watch?v=HmVOeXjKwG0 (hämtad 2018-10-09)

Bild 10. Fastighetsvärlden. Tellus Towers [illustration] 2016 
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/klart-har-byggs-78-
vaningar-hoga-tellus-tower/ (hämtad 2018-10-09)

Bild 11. SSM. Tellus Towers [illustration] i.d. https://www.
ssmliving.se/vara-bostader/tellus-towers/ (hämtad 2018-10-09)

Bild 12. Popup House. okänd titel [illustration] i.d. http://www.
popuphouse.se (hämtad 2018-10-09)
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I denna publikation vill vi diskutera bostadsutvecklingen 
i dagens Sverige och utforska möjliga vägar framåt för 
ett hållbart bostadsbyggande. Vår diskussion tog fart i ett 
gemensamt intresse rörande den rådande bostadsbristen, vi 
hade innan projektets början en stark vilja att förstå varför 
bostadssituationen i Sverige ser ut som den gör idag. Tidigt 
i våra efterforskningar märkte vi av tendensen att politiker 
och byggföretag förespråkar avsteg från de byggregler som 
finns, detta för att kunna bygga fler och billigare bostäder. Vi 
såg att denna tendens har påverkat de lägenheter som byggs 
idag, där smarta kvadrat och multifunktionella ytor främjas. 
Vi ser att lösningar som dessa kan vara nödvändiga för att 
kunna tillgodose fler med bostad, men ser också riskerna i att 
detta kan komma att leda till en ökad bostadssegregation, där 
de med sämre ekonomiska förutsättningar tvingas bo under 
sämre bostadsförhållanden. Vi inser att vi måste omförhandla 
vårt sätt att bo, då resurser och plats inte längre räcker till, 
men ställer oss kritiska till utvecklingen där bostaden i många 
fall blir mindre, mindre och mindre. Detta gjorde att vi ställde 
oss frågan: Hur kan man bygga bostäder som inte gör 
avkall från boverkets byggregler men samtidigt svarar på 
samtidens behov av resurssmarta bostadslöningar?

En kollektiv boendeform blev vårt svar på denna 
frågeställning, då vi ser potentialen i att ytor och resurser 
i den kollektiva bostaden kan delas av flera. I denna 
publikation utforskar vi detta ämne genom artiklar, 
intervjuer, samtal och reportage för att ta reda på mer 
om varför vi bor som vi gör idag. Vi undersöker också 
den kollektiva bostadens historia och möjligheter. Vi 
kommer under den senare delen av projektet presentera ett 
arkitektoniskt förlag baserat på den studie vi gjort, med den 
kollektiva lägenheten i fokus.

problematiken så finns det flertalet andra faktorer som också 
påverkar, vilket visar på att frågan är mycket komplex. Som 
ett exempel på detta kan de äldres boendesituation nämnas. 
Många äldre bor ofta kvar i den villa de levde i när deras 
barn bodde hemma. Vissa vill givetvis bo kvar men i många 
fall finns det en önskan om att flytta till något mindre t.ex. 
när en partner har avlidit eller när krafterna börjar tryta. De 
hinder en äldre person möter när den är redo att byta bostad 
sammanfattas väl av Lennebo som skriver att det finns:

’…för få lediga hyresrätter, för få äldreboendealternativ, för 
långa förmedlingsköer till hyresrätt, för höga boende kostnader 
vid köp av bostad, amorteringskrav och bolånebegränsningar 
för köp av bostad samt hög reavinstskatt vid försäljning av ägd 
bostad.’.12 

I många fall tjänar den äldre inte på att flytta till något 
mindre, då denne ofta bor i ett redan avbetalt hus med 
mycket låga brukskostnader. I dagens äldre generation så 
har t.ex. gruppen äldre kvinnor med avlidna makar väldigt 
begränsade ekonomiska förutsättningar, då det har varit 
vanligt att de inte har varit yrkesverksamma under sina liv, 
vilket betyder att de lever på en mycket liten pension och har 
helt enkelt inte råd att byta bostad. 
 
Varför är det viktigt att äldre flyttar från sina större boenden 
till något mindre? Att äldre har möjlighet att flytta till något 
mindre är viktigt för att få igång väl fungerande flyttkedjor. 
För om de äldre flyttar till en mindre bostad frigör det en 
stor mängd större bostäder, vilket gör att det inte behöver 
produceras lika många nya sådana för t.ex. de familjer med 
barn som finns idag. Och om de barnfamiljer som finns 
idag kan flytta betyder det att de kommer frigöra sina 
mindre bostäder som då istället kan nyttjas av t.ex. en yngre 
målgrupp och så vidare. Om det skulle fungera på detta vis så 
skulle vi ha välfungerande flyttkedjor.13

I andra änden av flyttkedjan finns istället problematiken att 
utsatta grupper, så som unga, arbetslösa, låginkomsttagare, 
nyanlända etc. har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Problemet är även här att det inte finns tillräckligt med 
tillgängliga bostäder till ett överkomligt pris, vilket gäller 
både hyres- och bostadsrätter. Behovet av nyproducerade 
bostäder för unga beräknas vara 221 000 stycken till och med 
år 202514. I Hyresgästsföreningens rapport ‘Unga vuxnas 
boende’ från 2017 uppges att 213 000 unga vuxna i nuläget 
är ofrivilligt hemmaboende. De lyfter även fram att unga 
vuxna i åldrarna 20-27 befinner sig på en bostadsmarknad 
som för dem präglas av bostadsbrist och osäkra villkor. 
Rapporten visar även på att de som har det sämst ställt 
också har det svårast att göra någonting åt sin situation. En 
situation som denna medför bl.a. att unga kanske väntar med 
att påbörja önskade utbildningar, flytta till orter där de vet att 
de kan få jobb eller skjuter upp familjebildning.15 I städer där 
det råder stor brist på tillgängliga bostäder medför det även 

en ökad handel av otillåtna andra- eller tredjehandskontrakt.16 

Otillåtna kontrakt kan bidra till att kostnaderna för de 
boende blir avsevärt högre än vad de borde vara. I Sveriges 
storstadsregioner ligger medianboendekostnaden för 
andra- och tredjehandskontrakt på 7500 kr i månaden, 
vilket kan jämföras med en medianboendekostnad på 
5400 kr för ‘vanliga’ hyresrätter.17 En otillåten andra- eller 
tredjehandsuthyrning medför givetvis också en osäkerhet för 
den boende eftersom att bostadskontraktet kan komma att 
upphöra så fort den olovliga uthyrningen upptäcks.  

För få och för dyra bostäder är givetvis grunden till att unga 
har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, men ytterligare 
ett hinder in på bostadsmarknaden kan vara de tillträdeskrav 
som ställs av fastighetsägarna som hyr ut lägenheter. Det 
finns inga undersökningar som direkt pekar på hur detta 
samband, men Lennebo tar ändå upp det som en möjlig 
bidragande faktor som kan försvåra tillträde för många. 
En ekonomiskt utsatt situation kan göra det svårt för den 
bostadssökande att visa att den kan betala den hyra som 
krävs. I och med stöd i äganderätten har fastighetsägare rätt 
att välja vilken hyresgäst som ska få tillträde till lägenheten. 
De krav som ställs på hyresgästen ska givetvis vara rimliga och 
inte gå emot diskrimineringslagstiftningen, men som nämnts 
tidigare kan otillräckligt uppfyllande av inkomstkraven vara 
en anledning till att nekas en bostad. Många hyresvärdar 
ställer schablonmässiga inkomstkrav som kräver att 
bruttoinkomsten ska motsvara minst tre årshyror, vilket 
kommer från en norm om att ett hushålls boendekostnad 
inte bör vara höre än 40 % av inkomsten. Det har dock blivit 
vanligare att hyresvärdar istället ser till dagens inkomst och 
inkomsten de kommande sex månaderna, just för att det kan 
vara svårt för hyresgästen att uppfylla de mer schablonmässiga 
inkomstkraven. Det har även blivit vanligare att ha lägre 
inkomstkrav för unga, studerande och på annat sätt utsatta 
grupper, något som Lennebo pekar på som en mycket viktig 
aspekt för att underlätta deras inträde på bostadsmarkanden18.  

Hur kommer det sig att vi över huvudtaget har hamnat 
i en situation där det produceras för få bostäder och 
att de som produceras är för dyra för merparten av 
landets invånare? En av anledningarna till detta, menar 
Hyresgästföreningen, är att Sverige har gått från att ha 
en statligt finansierad bostadsmarknad till att, från och 
med 1990-talet, ha en mer marknadsstyrd sådan. Det har 
haft konsekvensen att antalet nyproducerade bostäder 
har sjunkit dramatiskt. När marknaden inte tillgodoser 
bostadsbehovet menar Hyresgästföreningen att det borde 
ses som ett marknadsmisslyckande och att det även visar 
på att en markandsstyrd bostadspolitik inte fungerar. De 
menar dessutom att det inte heller är rimligt att tro att 
små förändringar inom systemet skulle kunna ändra på 
situationen, utan att en förändring endast kommer ske 
om staten kliver in och återigen tar ett stort ansvar. För 
varför skulle en hyresvärd vara motiverad att bygga fler och 

billigare bostäder som skulle pressa kostnaderna på ett redan 
befintligt bestånd, i vilket de förmodligen är investerade i? 
Hyresgästföreningen menar även att villkoren mellan olika 
upplåtelseformer måste jämnas ut. Att ränteavdragen t.ex. 
inte försvann i samband med att det statliga subventionerade 
lånen avvecklades är idag en av anledningarna till att det 
är ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter än 
hyresrätter. Och så som det ser ut idag så kommer de minst 
bemedlade, vilka också till störst utsträckning hyr sina 
bostäder, alltid vara dom största förlorarna, vilket i längden 
kommer att förstärka redan existerande inkomstklyftor. Då 
tillgång till bostad precis likt andra samhälleliga resurser så 
som sjukvård, utbildning och infrastruktur har en mycket 
positiv påverkan på samhället i stort, så bör kanske bostäder, i 
alla fall till viss del, finansieras via skattemedel.19  

Avslutningsvis kan det konstateras att bostadsmarkaden står 
inför en hel del utmaningar de kommande åren, där en av de 
större frågorna kanske just är den samma som vi ställer oss: 
Hur kan bra, billiga och hållbara bostäder byggas för dem 
som står utanför bostadsmarknaden, utan att det tummas på 
kvalité och byggnadsstandard?  
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Förändrade hushållsstrukturer
Under 40-, 50- och 60-talet ökade byggnadskvalitén och 
bostäderna blev allt större. Samtidigt som boendeytan 
ökade blev också familjerna mindre. Staten hade under 
denna period ett stort inflytande på bostadsmarknaden 
och det kulminerade under 60-talet då bostadsbristen helt 
skulle byggas bort i och med miljonprogrammet.15 Under 
rekordåren var Sverige det land i världen som byggde flest 
bostäder, 1967 blev det år då man för första gången uppförde 
fler än 100 000 bostäder under en ettårsperiod.16 

Miljonprogrammet kom att kritiseras hårt under kommande 
årtionden, många ifrågasatte de storskaliga bostadsprojekten 
som varit lösningen för att bygga bort den fortfarande 
rådande bostadsbristen.17 1970-talet kom som en brytpunkt 
där de statliga subventionerade lånen började avvecklas. År 
1992 togs de tillslut helt bort och Sveriges återgick igen till en 
marknadsstyrd bostadspolitik.18

Under 1900-talets senare del har hushållsstrukturerna i 
Sverige genomgått en stor förändring. Från att kärnfamiljen 
varit i centrum har ensamhushållet kommit att bli den 
vanligaste boendeformen. Enligt Boverkets rapport ‘Bra 
Bostadsutformning’ fördubblades antalet ensamboende 
mellan åren 1960 och 1990. Som tidigare nämnt är Sverige 
idag det land med flest ensamhushåll i hela världen.19 I ett 
samhälle där välfärden växt sig stark, där individen inte längre 
är beroende av andra och där självförverkligandet idealiseras 
har den egna bostaden blivit en självklarhet för många. 

Sociologen Eva Sandstedt belyser i sin rapport, 
‘Hushållsstrukturens Förändring och Enboendets 
Betydelse’, en rad möjligheter som kan ligga till 
grund för de förändrade boendemönstren. Den ökade 
individualiseringen nämns som en viktig del i förändringen 
av hushållsstrukturer. Kvinnofrigörelsen som gav kvinnor 
både politisk och ekonomiskt makt, var en annan mycket 
viktig del i förändringen. Då mannen tidigare hade varit 
hushållets huvudsakliga försörjare gick Sverige mot en 
tvåförsörjarnorm. I och med en ökad frihet för kvinnorna 
ökade både giftemålsåldern och skillsmässorna. Färre barn 
och en bättre barnomsorg gjorde skilsmässor enklare och 
hushållssplittringen innebar allt fler och mindre hushåll. 
Sandstedt lyfter även fram ökade reallöner och ett utbyggt 
pensionssystem som en bidragande faktor för ensamboendets 
utveckling.20

Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University 
beskriver i en intervju för den populärvetenskapliga 
tidskriften ‘Forskning & Framsteg’ hur unga människors 
steg ut i vuxenlivet tidigare togs i och med giftermålet, idag 
tas samma steg genom en första egen bostad. Han nämner 
även hur teknikutvecklingen förändrat situationen för många 
ensamboende. När radion och telefonen introducerades 
behövde den ensamboende inte längre vara isolerad och i 

dagens samhälle är det lätt att vara social, genom internet och 
sociala medier, även om man bor för sig själv.21 

Även Eva Sandstedt intervjuas för artikeln i ‘Forskning 
& Framsteg’ där hon gör en analys över vad som hänt 
sendan 1990 då hon skrev sin rapport ‘Hushållsstrukturens 
Förändring och Enboendets Betydelse’ samt sitt arbete ‘Att 
bo ensam. Om enboendeliv i Sverige.’ Sandstedt beskriver en 
förändring i hur samhället i stort ser på ensamhushåll. Om 
det runt 1990 fortfarande ansågs vara lite skamligt att bo 
själv, är det idag ett tecken på frihet och styrka hos individen. 
Detta kan ses som ett tecken på att ensamhushållet har 
normaliserats.22 

Att allt fler människor vill och väljer att bo själva har 
självklart påverkar bostadsmarknaden då efterfrågan 
på bostäder har förändrats. I tider då bostadsbristen är 
hög, framförallt på billiga bostäder, är det inte för alla en 
självklarhet att hitta en egen bostad. Frågan är då, kan denna 
situation frambringa nya hushållsstrukturer eller kommer 
idealet om ensambostaden att bestå?
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Bild 2. Jonsson, K. och Skog, H. Ett rum och kök 2000-tal. 2018. 
Originalbild: KW Gullers. Trångboddhet. Bostad i Huvudsta, 
Solna, på 1 rum och kök; sju familjemedlemmar, varav fem 
här i varsin säng. Nordiska museets fotografiska samlingar 3, 
Nordiska museets förlag, 2016. ISBN 978-91-7108-590-0
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Snabba Hus
Ett annat exempel på små och billiga bostäder för unga är 
Snabba Hus. Idén till Snabba Hus kom från organisationen 
jagvillhabostad.nu, en politiskt obunden organisation för 
unga som är trötta på bostadsbristen.8 Organisationen hade 
under flera år funderat på hur temporära bygglov skulle 
kunna fungera som ett bra eller helt enkelt nödvändigt 
komplement till permanenta lösningar. Resultatet av detta 
tankearbete blev Snabba Hus. 

Snabba Hus byggs på tidsbegränsade bygglov, vilka kan 
gälla upp till 15 år. Snabba Hus är konstruerade för att 
kunna demonteras, vilket möjliggör att de kan flyttas när 
bygglovet går ut. Lägenheterna är beräknade att klara av 
två flyttar och förhoppningen är att ett permanent bygglov 
har hunnit upprättas tills dess. Snabba Hus bygger på en 
modulär princip där varje modul motsvarar en lägenhet. 
Lägenheterna produceras i fabrik och transporteras sedan 

de kände sig tvungna att ofta lämna lägenheten för att inte 
känna sig instängda.7 Det är också intressant att tillägga att de 
gemensamma ytor som har byggts för de boende är belägna 
utomhus, vilket göra att användningen av dessa blir beroende 
av säsong.    

Bild 1. Svenskt Trä. BoKompakt [foto] i.d. https://www.svenskttra.
se/trapriset/trapriset_2016/foreslagna-objekt/mindre-
byggnader/bokompakt/ (hämtad 2018-10-08)
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Bild 2-4. Open Studio. Bokopakt 1a-4a_axo [illustration] i.d. 
http://openstudio.se/projekt/bokompakt/index.html (hämtad 
2018-10-08)

Bild 5-7. Fowelin, J. Snabba Hus Västberga, planritningar 
[illustration] i.d. https://www.archdaily.com/875086/snabba-hus-
vastberga-andreas-martin-lof-arkitekter (hämtad 2018-10-08)

Bild 8. Fowelin, J. Snabba Hus Västberga, fasad [foto] i.d. https://
www.archdaily.com/875086/snabba-hus-vastberga-andreas-
martin-lof-arkitekter (hämtad 2018-10-08)

till tomten. Väl på plats placeras de i en betongstruktur, 
specifikt utformad för platsen. Sedan ansluts alla moduler 
till vatten, avlopp, el, bredband. Byggnaden kompletteras 
slutligen med loftgångar och trapphus. De små lägenheterna 
uppfyller tillgänglighetskraven och gör inga övriga avsteg 
från boverkets byggregler.9 Det första och senast färdigställda 
projektet omfattar 278 lägenheter och är beläget i Västberga. 
Hyran för en lägenhet på 33 kvm ligger på 4900 kr/mån.10 
Lägenheterna erbjuds till personer i åldrarna 18-30 år via 
Stockholms bostadsförmedling. Fördelningen av lägenheter 
baseras på ett system där den första lägenheten ges till 
någon som är 18 år, nästa till någon som är 19 år o.s.v. De 
har valt detta system för att möjliggöra att även yngre som 
förmodligen har färre ködagar än någon som är äldre också 
ska ha en chans till ett förstahandskontrakt. De boende i 
Snabba Hus behåller dessutom sina ködagar och fortsätter att 
samla på sig fler under tiden som de bor där.11  

Popup House
Ett liknande projekt som också bygger på en modulprincip 
med temporära bygglov är de 38 bostäder som företaget 
Popup House har uppfört i Huddinge kommun. I detta fall 
är grunden till modulerna fraktcontainrar, vilka har byggts 
om till små lägenheter på 13 kvm. Den lilla ytan har, enligt 
företaget själva, kompenserats med en smart planlösning 
och uttänk design. I detta fall riktar sig lägenheterna 
till nyanlända som också ofta har svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden.12 

Den lilla bostaden framställs i många fall som en lösning på 
bostadsbrist och dyra hyror, men kan den lilla bostaden också 
ha kommit att bli en eftersträvansvärd boendeform? 

Tellus Towers
Ett hett debatterat projekt, som ännu inte har fått klartecken 
för byggstart är Tellus Towers. Projektet planeras att byggas 
ovanpå Telefonplans tunnelbanestation och kommer bestå 
av två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett 
lamellhus i 7 våningar och ett punkthus med 17 våningar.13 
Totalt kommer det röra sig om 1250 nya bostäder där 95 
procent av dessa är små ettor och tvåor.14 Den högsta av 
skyskraporna kommer bli Stockholms högsta bostadshus på 
237 meter. Byggföretaget bakom projektet är SSM och de 
beskriver projektet som något unikt. De har tydligt valt att 
rikta in sig på en specifik målgrupp som de själva kallar för 
’morgondagens urbaniter’. Uttrycket syftar till människor 
med en urban livsstil, men baserat på det som presenteras i 
deras marknadsföring skulle det också, lite hårddraget, kunna 
översättas till unga vuxna utan barn15. De ettor och tvåor 
som finns i projektet är väldigt små. Varje våning i tornen har 
fyra lite större hörnlägenheter och sex mindre lägenheter.16 
Den begränsade ytan gör att lägenheterna mer liknar ett 
hotellrum än en traditionell bostad. Den lilla bostadsytan 
motiveras av SSM för att den möjliggör att det får plats fler 
lägenheter i projektet och i förlängningen att fler därför kan 
erbjudas ett förstahandskontrakt. Det kan dock påpekas att 
detta argument enbart är hållbart eftersom att det finns en 
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Kollektivets 
terminologi
Boende
Verksamheten att bo.

bo`ende substantiv ~t
bo·end·et
• det att (stadig varande) bo på visst sätt el. i 
viss form *

Bostad
Den fysiska ramen för boende.

bo`stad substantiv ~en bostäder
bo| stad·en
• hus eller lägenhet eller rum att (stadig
varande) bo i *

Bogemenskap
En praktisk organisation kring ett 
kollektivt boende. Bogemenskap kan 
uppfattas som ett mindre ideologiskt 
präglat uttryck än kollektivhus. 

bo verb ~dde ~tt, pres. ~r
• ha (viss plats) att stadig varande befinna sig 
på bl.a. för att äta, sova och koppla av *

geme´nskap substantiv ~en
ge·men·skap·en
• (känsla av) positiv sam hörighet *

Boendekollektiv
Ett boendekollektiv omfattar en 
grupp människor som varaktigt bor 
tillsammans. Boendet sker frivilligt och 
på eget initiativ och sammansättningen 
av de boende är helt oberoende av 
släktskap, kön eller ålder.1 Anledningen 
till att dela en bostad med andra kan 
t.ex. vara av praktiska eller sociala skäl.

bo`ende substantiv ~t
bo·end·et
• det att (stadig varande) bo på visst sätt el. i 
viss form *

kollektiv [i´väv.kål´, kål`] substantiv ~et, 
plur. ~, best. plur. ~en
kol·lekt·iv·et
1 grupp personer som betraktas som 
en samman hållen helhet på grund av 
gemensamma intressen, inre sam arbete, 
samman hållning ut åt etc.

2 grupp personer som är samlad kring ngt 
gemensamt t.ex. ngn verksamhet el. ngt 
intresse *

Byggemenskap
En byggemenskap är en grupp 
människor som tillsammans går ihop 
för att planera, bygga och bo i ett 
bostadshus. I och med det tar gruppen 
i fråga en större kontroll över både 
byggprocess och det färdiga resultatet, 
då de själva tar över rollen som 
byggherre.2 

bygg`a verb byggde byggt, pres. bygger
bygg·er
• ibl. med partikel, särsk.upp, utan större 
betydelse skillnad fram ställa (komplicerat 
före mål) genom att foga samman delar 
främst med avs. på (del av) hus, men äv. 
far tyg, for don etc. *

geme´nskap substantiv ~en
ge·men·skap·en
• (känsla av) positiv samhörighet *

Co-living
Det engelska uttrycket coliving 
beskriver en växande typ av kollektivt 
boende, oftast i städer, som kretsar 
kring den urbana livsstilen. Syftet med 
denna typ av boendeform är dels att 
skapa en inspirerande boendemiljö för 
att främja de boendes kreativitet och 
aktivitet i dagens globala samhälle. 
Coliving ämnar också att möjliggöra 
en hållbar livsstil genom delning och 
effektiv användning av resurser och 
ytor. 

co`living
co·liv·ing
1 shared housing designed to support a 
purposedriven life.
2 a modern, urban lifestyle that values 
openness, sharing, and collaboration.3

Delningsekonomi
Delningsekonomi bygger på filosofin 
om att man i större utsträckning bör 
dela på varor, tjänster och ytor för att 
minska vår materiella konsumtion.

de`lning substantiv ~en ~ar
del·ning·en
• sönderläggning i begränsat an tal mindre 
bitar konkret el. abstrakt *

ekonomi´ substantiv ~n ~er
eko·nomi·er
• (system för) an skaffning, förvaltning och 
an vändning av materiella värden särsk. i
sam band med kostnader och in täkter *

Klusterlägenhet
Den fysiska ramen för ett 
boendekollektiv i lägenhetsformat. 

klus´ter substantiv klustret, plur. ~, best. 
plur. klustren
klustr·et
1 grupp av nära liggande toner som spelas 
i hop
2 an hopning av (vanligen) lika dana atomer 
eller molekyler
3 an hopning av viss typ av språk ljud särsk. 
konsonanter (i ett ord); ofta med tanke på 
uttalssvårigheter
4 an samling av före tag som på ett fruktbart 
sätt kompletterar var andra *

lä`genhet substantiv ~en ~er
läg·en·het·en
• bo stad i flerfamiljs hus *

Kooperativ
En kooperativ verksamhet är en 
företagsform där kooperativets 
medlemmar tillsammans äger företaget. 
De bidrar var och en på ett rättvist 
sätt till kooperativets kapital och den 
enskildes del betalas normalt tillbaka 
när medlemskapet sägs upp.4 

kooperati´v substantiv ~et, plur. ~, best. 
plur. ~en
ko·op·er·at·iv
• kooperativt organiserad (arbets)enhet *

Kollektivhus
Ett kollektivhus är ett lägenhetshus med 
vanliga lägenheter. Utöver dessa privata 
bostäder delas vissa gemensamma 
ytor för t.ex. matlagning, umgänge 
och hobbyverksamheter. I många 
kollektivhus är matlagningen den 
gemensamma kärnan av verksamheten.5 
Ofta täcker en viss del av hyran som 
de boende betalar för sina lägenheter 
kostnaderna för de gemensamma 
ytorna.6

kollekti`vhus substantiv ~et, plur. ~, best. 
plur. ~en
kol·lekt·iv| hus·et

Att bo tillsammans i större gemenskaper, utanför kärnfamiljens 
ramar, är inte ett nytt påfund. Att organisera sig i flock, grupper och 
samhällen är en smart överlevnadsstrategi och var gissningsvis på 
det sätt mänskligheten först valde att organisera sig. Men i och med 
den moderna västerländska historiens betoning på kärnfamiljen, och 
i förlängningen även organisering av bostaden kring denna enhet, 
så har kollektiva boendelösningar kommit att bli en relativt ovanlig 
företeelse i dagens samhälle. Vissa gemenskaper är vi dock vana vid 
och tar för givet. Staden kan nämnas som ett sådant exempel. Inom 
denna organiserar vi oss gemensamt och lever oftast under något så 
när lika premisser där ytor och tjänster delas av invånarna. Men att 
dela på bostaden och livet vi lever i denna, med andra personer än 
de inom den närmaste familjen, är för många inte lika självklart.

Balkhed, T. Fest i trapphuset [foto] I Pedersen B. 
Kollektivhuset Stolplyckan, 1991. s. 22

Sverige & kollektivet

Kollektivet K9 och Hus 24, Sveriges två 
första co-living hus, drivs av Tech Farm 
som riktat in sig på att hitta nya sätt 
att bygga bostäder. Fastighetsbolaget 
grundades av Lisa Renander och Fredrik 
Forss år 2015 och har som mål att starta 
upp 100 stycken så kallade co-living 
fastigheter världen över. Konceptet 
är en kollektiv boendeform med 
små privata enheter, sovpoddar, som 
kombineras med gemensamma ytor 
så som vardagsrum, kök och retreat-
avdelning. Idén bygger på en princip 
där delningsekonomin står i fokus. År 
2016 beviljades projektet 10 miljoner 
svenska kronor i forskningspengar från 
den statliga myndigheten Vinnova, 
Sveriges innovationsmyndighet. 
Tillsammans med tio andra aktörer och 
forskarteam, bland annat Karolinska 
Institutet och Stockholms universitet, 
ska de undersöka om det går att minska 
bostadsytan med 60 procent och 
på samma gång öka livskvalitet och 
välmående för individen.1 

Vi var nyfikna på att veta mer om 
projektet och tog därför kontakt med 
Maja-Stina Skarstedt, operativ chef på 
Tech Farm, för en intervju. 

Vad inspirerar dig mest med 
Tech Farms bostadsprojekt?
Att vi utvecklar en ny typ utav 
boendeform, det är alltid spännande 
att göra något nytt och att vara i 
ständig utveckling, dessutom när 
det gäller något som det finns en 

efterfrågan av. Jag tilltalas också av 
hela idén med yteffektivisering, vår 
satsning på sociala gemensamma ytor 
och att delningsekonomin får vara i 
fokus. Jag tror att vi mår bra av att 
minska onödiga ytor och saker i vårt 
konsumtionssamhälle idag.

Sverige har, sedan 1930-talet, 
en historia av att bygga 
kollektivhus där vissa sysslor 
så som tvätt och matlagning 
sköts av personal för att avlasta 
de boende. Har ni haft dessa 
historiska exempel i åtanke när 
ni utvecklat ert koncept?
Nej det har vi inte, men det finns ett 
annat historiskt ursprung. Lisa ville 
återskapa den där “bykänslan” och 
samhörigheten som fanns i byar på 
landet förr, där grannar hjälptes åt och 
man delade på saker, där det skapades 
en form av naturlig trygg gemenskap. 
Det har vi haft med oss i skapandet av 
det nya, men nu har vi velat skapa en 
modern tappning av det, så att denna 
känsla också kan finnas i storstäder. 
Vi har sett behovet då det är så många 
som bor själva. Sverige är utnämnt till 
just ett av de mest ensamma folken i 
statistiska undersökningar. Men ja, det 
finns likheter med historiska exempel, 
men inget specifikt sådant. Vi har 
upptäkt att det har gjorts många bra 
projekt under åren. 

Tech Farms kollektivboenden 
riktar sig till en specifik 
målgrupp, “the millennial 
generation”. Tror ni att den 
kollektiva idé som ert projekt 
är uppbyggt kring kan vara 
en lösning även för andra 
målgrupper?
Ja, vi tror absolut att det går att 
tillämpa på fler målgrupper. Vi utgick 
från den här målgruppen då vi ser att 
millenniegenerationen kommer ha det 
här behovet och efterfråga denna typ 
av boende. Nu ser vi en efterfrågan 
även från andra målgrupper, äldre 
tillexempel. Vi tror även att det skulle 
passa barnfamiljer, vilka är i fokus nu 
när vi ska utveckla konceptet.

Intervju
Tech Farm

B1

Bild 1. Tech Farm. Maja-Stina Skarstedt 
[Fotografi]. i.d. https://www.techfarm.life/
contact (Hämtad 2018-10-04)
Bild 2. Tech Farm. Bunk Room [Fotografi]. 
i.d. https://www.techfarm.life/copy-of-
team-1contact (Hämtad 2018-10-04)
Bild 3. Tech Farm. Zen Room [Fotografi]. 
i.d. https://www.techfarm.life/copy-of-
team-1contact (Hämtad 2018-10-04)
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• flerfamiljs hus som drivs kollektivt av de 
boende *

Kollektiv
En övergripande term som oftast 
används för att beskriva en kollektiv 
boendeform, t.ex. boendekollektiv eller 
kollektivhus. 

kollektiv [i´väv.kål´, kål`] substantiv ~et, 
plur. ~, best. plur. ~en
kol·lekt·iv·et
1 grupp personer som betraktas som 
en samman hållen helhet på grund av 
gemensamma intressen, inre sam arbete, 
samman hållning ut åt etc.
2 grupp personer som är samlad kring ngt 
gemensamt t.ex. ngn verksamhet el. ngt 
intresse *

Kompislägenhet
En lägenhet som arkitektoniskt 
planerats för att hyras ut för två eller 
flera personer. Varje person har sitt eget 
privata rum, samtidigt som resterande 
ytor delas, så som kök/vardagsrum och 
bad.

kompis [kåm´] substantiv ~en ~ar
komp·is·en
• kamrat vard. *

lä`genhet substantiv ~en ~er
läg·en·het·en
• bo stad i flerfamiljs hus *

Storfamilj
En äldre benämning av boendekollektiv. 
För beskrivning av boendekollektiv se 
ovan. 

sto`rfamilj substantiv ~en ~er
stor| fam·ilj·en
• familj som består av (betydligt) fler 
personer än två föräldrar (eller en förälder) 
och deras (hans/hennes) barn *

1. Palm Lindén, Karin. Att bo i storfamilj. Rapport/ 
R2:1982. Lund: Institutionen för byggnadsfunktionslära, 
Arkitektursektionen, Lunds universitet. 1982. s. 9
2. Föreningen för byggemenskaper. Om byggemenskaper. i.d. 
http://byggemenskap.se/byggemenskaper/ (Hämtad 2018-10-
18)
3. Coliving.org. Coliving. i.d. http://coliving.org (Hämtad 2018-
10-18)
4. Svensk kooperation. Om kooperation. i.d. https://
svenskkooperation.se/om-kooperation/ (Hämtad 2018-10-18)
5. Kollektivhus NU. Vad är ett kollektivhus? i.d. http://
kollektivhus.se (Hämtad 2018-10-18)
6. Sangregorio, Inga-Lisa. Kollektivhus i dag. Stockholm: 
Byggforskningsrådet, 2000. s. 7
*  Svenska Akademiens Ordböcker. Sök i treordböcker på en 
gång. i.d. https://svenska.se/tre/?sok=&pz=1 (Hämtad 2018-10-
18)
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eftersom de boende i stor utsträckning möts i de större 
gemensamma ytorna har de mindre rummen omvandlats till 
vardagsrum med olika karaktär som används av alla i huset. 

De boende ansvarar själv för fastighetens skötsel, vilket 
resulterar i att de varje år får 100 000 kr i gengäld från 
fastighetsbolaget. Dessa pengar har hittills främst använts för 
gemensamma investeringar inom bostaden. Varje våningsplan 
turas dessutom om att ha hand om matlagningen en vecka i 
taget.   

Både byggherren, Familjebostäder och hyresgästföreningen 
anger själva att de är väldigt nöjda med hur Prästgården 
fungerar. De boende berättar att det förmodligen har att 
göra med det inflytande, den så kallade ’kärngruppen’, 
hade i utformningen av bostaden. De uppger också att det 
gemensamma förmodligen fungerar så bra eftersom denna 
grupp tillsammans länge hade planerat hur verksamheten 
skulle skötas, vilket gjort det lätt för nya hyresgäster att 
ansluta till arbetssättet.23    

Färdknäppen, 1993
Färdknäppen är ett kollektivboende för den andra halvan 
av livet. Byggnaden stod färdig 1993 med 43 lägenheter om 
1-2 rum på 36-56 kvm. De kollektiva ytorna är lokaliserade 
på entrévåningen samt på husets översta våning. De 
gemensamma lokalerna upptar ca 13 % av fastighetens yta.24 

Bostäderna utformades gemensamt av Familjebostäder 
och den förening som hade gått samman för att bygga 
bostadshuset. Det betydde att de framtida hyresgästerna hade 
möjlighet att påverka den arkitektoniska utformningen för att 
passa just deras behov.25 

Bo i gemenskap - kornet, 2006
Kornet är ett exempel på ett relativt nyproducerat 
kollektivhus som riktar sig till alla åldrar. Huset stod färdigt 
2006 och består av 44 lägenheter om 1-3 rum. I detta hus 
ligger betoningen på gemenskapen mellan de boende och 
de beskriver själva att den gemensamma matlagningen 
är ett utav de viktigaste inslagen i huset. De boende kan 
äta tillsammans från måndag till fredag. Maten tillagas 
gemensamt av hyresgästerna, vilka turas om att i olika matlag 
laga maten var 6:e vecka.26  

KomBo, ännu ej realiserat 
KomBo är ett kollektivt bostadskoncept som lanserades av 
Utopia Arkitekter 2014. I och med lanseringen adresserade 
Utopia Arkitekter att den rådande bostadsbristen i 
Stockholmsområdet kommer att kräva nya sätt att tänka 
kring vårt sätt att bo, för att kunna bygga prisvärda bostäder. 
Konceptet bygger på en idé om kollektiva lägenheter där 
varje hyresgäst har ett privat rum i en större lägenheten där 
resterande ytor så som kök, vardagsrum och badrum delas 
med de andra boende i bostaden. De privata rummen är 

relativt små, ca 10 kvm, men ämnas vara väl ljudisolerade för 
att garantera en känsla av avskildhet, när det önskas. 

De privata rummen är placerade jämte varandra längst med 
ena sidan av huskroppen. Tanken bakom detta är att husen 
därmed ska kunna placeras på platser som i andra fall har 
klassats som för bullriga. I och med att alla privata rum 
kan vändas bort från bullret så möjliggör det att husen kan 
placeras på ännu ej exploaterade men attraktiva lägen, helst i 
nära förbindelse till kollektivtrafik. 

Idén har ännu inte realiserats och Utopia Arkitekter är 
noga med att poängtera att det inte är ett typhus som de 
presenterar utan ett koncept, vilket kommer att anpassas och 
ritas specifikt just för de tomter de kan tänkas att byggas på.27   

Att se på kollektivhusets utveckling genom historien skvallrar 
även om vilka problem och nya utmaningar varje epok stod 
inför. I många fall har kollektivhuset presenterats som en 
lösning eller alternativ till ohållbara levnadsformer. Frågan är 
nu vilka aspekter som sam- och framtidens kollektivbostäder 
kan komma att svara på.
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Även om kollektiva boendeformer är och har varit en 
något marginaliserad boendeform så har det genom 
historien funnits flertalet exempel när politiker, arkitekter, 
samhällsdebattörer etc. har lyft fram kollektiva lösningar 
som ett alternativ till samtida sätt att organisera samhället. 
Anledningarna till varför kollektiva boendeformer har lyfts 
fram har varit många. Vissa har hävdat att kollektivet är 
en metod för rationalisering av hemlivet, andra har lyft 
fram kollektivet som en väg till kvinnlig frigörelse, medans 
det för vissa har varit viktigast att betona den gemenskap 
som kollektiva boendeformer kan medbringa. Motiven har 
varit många och i denna text ska vi diskutera kollektiva 
boendelösningars utveckling i Sverige, från tidigt 1900-tal till 
idag.

Hemgården Centralkök, 1909
En utav de första varianterna av kollektivhus som byggdes 
i Sverige var Hemgården Centralkök, vilket stod färdigt 
1909. I huset fanns 60 lägenheter på 2-5 rum utan kök. I 
källaren fanns ett stort centralkök, vars verksamhet skulle 
tillgodose alla boende med mat. Maten distribuerades via 
12 mathissar, i vilka måltider och disk kunde skickas mellan 
köket och bostäderna. Idén till denna typ av hus kom sig 
av att det under denna tid rådde tjänarbrist. På 1800-talet 
förväntades borgerliga familjer ha tjänstefolk och i med en 
växande medelklass, som också aspirerade på detta, ökade 
efterfrågan på tjänstefolk markant. Detta ledde dels till brist 
på tillgänglig arbetskraft men också till att kostnaderna 
för att ha tjänstefolk kraftigt ökade. För att komma kring 
dessa problem föddes idén att flera familjer skulle kunna 
gå samman och dela på tjänstefolk, en idé som realiserades 
i Hemgården Centralkök. Några fler hus liknande detta 
byggdes inte i Sverige men idén om att rationalisera hemlivet 
kom efter detta att vara fortsatt diskuterat.1 

Acceptera, 1930
Under 1920-talet byggdes flertalet kollektivt organiserade 
bostäder i Sovjet. Lite förenklat skulle det kunna sägas 
att dessa projekt ämnade att undersöka hur vardagslivet 
i bostaden, drastiskt, skulle kunna effektiviseras och 
rationaliseras. Denna strömning tog sig även till Sverige och 
i början av 1930-talet användes begreppet ’kollektivhus’ för 
första gången. Idén om den kollektivt organiserade bostaden 
anammades av funktionalisterna, vilka vände sig emot gamla 
stilideal och istället propagerade för en rationalisering av 
bostadsarkitekturen genom standardisering och industriell 
produktion. I funktionalisternas manifest ’Acceptera’, 
1930, förutspåddes kollektivhuset bli en utav framtidens tre 
boendeformer, den utöver hyreshuset och den privata villan.2

Alviksprojektet, 1932
Den 5 december 1932 höll Yrkeskvinnors klubb ett möte 
som skulle behandla frågan ’… om en radikal omläggning av 
familjelivet enligt kollektivhushållningens principer’.3 Under 
mötet presenterade Sven Markelius ett arkitektoniskt förslag 
där faciliteter så som barnpassning, restaurang och tvätteri 
skulle ingå i bostadshuset och delas kollektivt av de boende. 
Projektet som presenterades kallades för Alviksprojektet. 
Detta projekt var frukten av ett långt gående samarbete 
mellan flertalet inflytelserika personer. Denna grupp 
intresserade sig för hur kollektiva boendelösningar skulle 
kunna rationalisera hushållsarbetet och genom detta frigöra 
den yrkesverksamma kvinnan ur hushållsslaveriet. Det är 
intressant att tillägga att ett delat ansvar av hushållsarbetet 
mellan man och kvinna inte verkade vara på tapeten.4     

På de ritningar som gjordes av projektet visas tre, parallellt 
ställda 10-våningshus. Alla lägenheter var riktade åt söder, 
vilket skulle garantera att alla boende fick tillgång till lika 
mycket solljus. Gruppen bakom projektet hade långt gående 
planer och hade därför valt Alvik som plats, eftersom att 
det där skulle finnas utrymme att bygga vidare på det första 
förslaget och expandera ytterligare.5

Bild 1. Hagström, G. och Ekman, F. Hemgården Centralkök 
[illustration] I Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 4
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Gruppen bakom Alviksprojektet
Arbetet bakom projektet som presenterades 
på Yrkeskvinnors klubb var långt framskridet 
och flertalet inflytelserika personer hade varit 
med i tankearbetet bakom det. Här presenteras, 
med bild och namn, de personer som anges ha 
deltagit sedan starten. 

Källa till bilderna 2-15 presenteras på 
artikelns sista sida. 
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Illustration, Alviksprojektet

Illustration, Alviksprojektet

John Erikssonsgatan 6, 1935
Projektet i Alvik realiserades aldrig då detta ansågs alltför 
radikalt av Stockholms stad. Men idén om kollektivhuset 
kom att förverkligas på en annan, dock mycket mindre tomt, 
på Kungsholmen i kvarteret Fågelbärsträdet. De problem som 
detta typ av boende ansågs kunna lösa summerades i en kort 
och kärnfull text, skriven till utställningen ’Standard 1934, 
för bostad och bohag’.6 

’Individuell kultur genom kollektiv teknik.
1. många tusen gifta kvinnor och mödrar måste ha ett 
yrkesarbete för att bidraga till familjens uppehälle, detta är en 
nödvändig följd av våra nuvarande samhällsförhållanden.
2. många tusen gifta kvinnor och mödrar vilja ha ett yrkesarbete 
på grund av intresse och anlag eller vilja till ekonomiskt 
oberoende, mot detta kan inte invändas, om vi vilja godkänna 
principen om mannens och kvinnans sociala likställighet. 
3. men med vår nuvarande organisation av hemmet och 
bostaden uppstår en konflikt mellan detta yrkesarbete och 
hemmets intressen. 
4. denna konflikt kan endast lösas genom en annan bostadsform, 
som förenklar allt arbete i hemmet- kollektivhuset.
5. centralköket övertar hushållsarbetet i den utsträckning ni själv 
önskar. 
6. barnavdelningen ger barnen rationell vård och förnuftig 
ledning då ni själv är bunden av ert eget arbete.
7. genom detta kan er lediga tid mera odelat än förr ägnas åt 
samvaro med familj och barn, åt eder egen personliga utveckling, 
vilja och förströelse.7

Huset bestod ursprungligen av 57 lägenheter i storlekar om 1, 
2 och 4 rum. De kollektiva ytorna låg i husets bottenvåning 
och källarplan. Likt Hemgården Centralkök fanns där ett 
storkök och ett system med mathissar, via vilket måltider 
och disk kunde skickas till och från köket. Där fanns även 
en restaurang där de boende, och allmänheten, kunde äta 
tillsammans. Utöver detta fanns det en takterrass, tvätteri 
och en  barnavdelning, där barnen kunde stanna även över 
natten.8   

YK-huset, 1939
Många ställde sig initialt kritiska till kollektivhusidén då den 
på många sätt utmanade rådande normer om familjebildning 
och kvinnlig frigörelse, men efter att bostäderna på John 
Erikssonsgatan 6 hade använts ett tag och flertalet positiva 
berättelser om bostadslivet där började sprida sig fick 
kollektivhusdebatten ett uppsving. Efter detta följde, 
under 1930-50-talet flertalet projekt med olika varianter av 
kollektiva lösningar, vilka kunde rikta sig till barnfamiljer, 
ensamstående eller par utan barn. De projekt som realiserades 
var oftast privata initiativ, då kollektivhusidén ännu inte 
hade fått genomslag hos de svenska myndigheterna.9 
Många av projekten drevs istället på och initierades 
av olika organisationer för yrkesverksamma kvinnor. 
Kollektivhusen verkade kunna svara på de svårighet som 
fanns för yrkesverksamma kvinnor, som utöver arbete utanför 
hemmet också förväntades ansvara för hemmets vård och 
omsorger. Kollektivhusen fick dock ett rykte om sig att vara 
dyra och därmed endast tillgängliga för en övre medelklass. 
Utredningar som gjordes kring detta under 70-talet, när 
kollektivhusdebatten återigen blommade upp, har dock visat 
att så inte behövde vara fallet. Stora organisationer, så som 
socialdemokratiska kvinnors förbund, ställde sig positiva till 
kollektivhusidén. Men eftersom byggbranchen då, precis som 
nu, dominerades av män, vilka inte har haft samma dubbla 
ansvar rörande hem- och yrkesliv, prioriterades inte idén om 
kollektivhuset.10     

Ett exempel på ett kollektivhus som realiserades av en 
grupp yrkesverksamma kvinnor är YK-huset. 1939 fick 
Yrekskvinnornas Klubb till stånd ett kollektivhus på Gärdet 
i Stockholm. Huset bestod av 62 lägenheter om 1- 4 rum. 
Även här fanns det ett centralkök och ett system med 
mathissar, men varje lägenhet hade också fullt utrustade kök. 
Initialt drevs alla inrättningar av YK-föreningen själva.11 YK-
husets lägenheter uppläts till akademiskt utbildade par med 
barn. Den service som kunde erbjudas i huset var ämnad att 
avlasta kvinnan i hemarbetet så att båda föräldrarna skulle 
kunna förvärvsarbeta.12 

Bild 16-17. Markelius, S. Illustrationer av Alviksprojektet 
[illustration] I  Caldenby, C. och Walldén, Å. Kollektivhus, 1979. 
s. 179
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Bild 18. Ateljé Wahlberg. Interiör från daghemmet [foto] I B.I.G. 
Det lilla kollektivhuset, 1982. s. 14

Bild 19. Stark, A. och Svedberg, H. Planer YK-huset [planritning] I 
Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 10
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Hässelby familjehotell, 1951
1951 förverkligades ett omfattande projekt på 330 
lägenheter om 1-5 rum, med en betoning på ett rum och 
kök. Lägenheterna var fördelade på fyra punkthus om 9-10 
våningar och 13 hus om 3-4 våningar. Alla huskroppar 
sammanbands av ett omfattande korridorssystem. De 
kollektiva tjänsterna bestod av städning, daghem, restaurang, 
reception, fritids, kvällsöppen butik, sjukhjälp för äldre, 
cafeteria, hobbylokaler och stor festmatsal.13 

Likt många andra kollektivhus lades så småningom tvätteri- 
och städservicen ned då detta var något som de boende 
ansåg att de kunde ta hand om själva, men när matsalen 
hotades av att stängas bemöttes det med högljudda protester. 
Den gemenskap som de boende hade funnit kring de 
gemensamma måltiderna ville de inte gå miste om. Efter flera 
vändor stängdes dock matsalen. En grupp hyresgäster tog 
då själva över matlagningen och serverade därefter dagligen 
mat till ungefär 100 personer. Detta fortgick under tre år, 
fram till 1979, då den dåvarande hyresvärden tillslut jagade 
ut hyresgästerna ur restauranglokalen med polisens hjälp.14 
Matverksamheten har dock återupptagits och idag serveras 
mat fyra dagar i veckan.15  

Sollentuna Servicehus, 1972
Många av de kollektivhus som byggdes under 1930-talet 
hade så småningom kommit att avkollektiviseras, något som 
myndigheter ofta lyfte fram som ett misslyckande i debatten 
rörande huruvida kollektiva satsningar skulle göras eller inte, 
trots att många hus hade fungerat kollektivt i runt 30 år. 
Det kollektivhusdebatten dock hade lyckats belysa, och även 
fått ett brett genomslag för, var att många boende beskrev 
sig sakna en viss typ av social service kopplat till bostaden. 
Den tenderade motviljan till kollektivhus, blandat med 
insikten om att det behövdes mer social service för de boende 
resulterade i ett koncept som kallades serviceområden. Inom 
dessa inkluderades daghem, sjukvård, kulturellt utbud och 
butiker i närområdet, men dock inte i bostadshusen. Flera 
sådana projekt byggdes i Sverige, men vi kommer inte att gå 
in på några utav dessa här.16  

En hybrid av serviceområdet och kollektivhuset utvecklades 
så småningom och kom att kallas för servicehus. Ett exempel 
på ett sådant var Sollentuna Servicehus, vilket färdigställdes 
1972. Huset kom att innefatta inte mindre än 1250 
lägenheter, vilka dessutom kompletterades med ett fristående 
hus för de gemensamma serviceanläggningarna. Detta 
innefattade flera daghem, restauranger, hobbylokaler, läkare, 
tandläkare, reception, frisör, bank, sjukgymnastik, cafeteria, 
ungdomsgård och ett 20-tal butiker. Service så som tvätt och 
städ inkluderades inte då det ansågs kunna tas om hand av 
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Bild 20. Hesselmark, L. Matsalen, Hässelby familjehotell [foto] I  
Vestbro, D. U. Kollektivhus i Sverige, 1979. s. 15

de boende själva. Många utav de 1250 lägenheterna var ettor 
ämnade som ’genomgångslägenheter’ för personer med olika 
typer av missbruk. Det fanns även många hemlösa ungdomar 
som sökte sig till huset. Detta, kombinerat med att de boende 
hade svårt att få en överblick över vilka som faktiskt bodde 
i huset, p.g.a det stora antalet lägenheter, skapade tyvärr en 
otrygg känsla hos de boende och korridorerna fick patrulleras 
av säkerhetsvakter om nätterna. Huset hade länge ett mycket 
dåligt rykte men 1975 blev det dock bättre ordning.17    

Stacken, 1980
Många kollektivanhängare ansåg att det hade funnits en 
alltför stor betoning på service i de tidiga kollektivhusen 
och de menade att vuxna människor rimligtvis borde kunna 
ta hand om tvätt och städ själva. Detta var också den typ 
av service som oftast först hade upphört i de kollektivhus 
som tidigare hade byggts i Sverige. Fokus kom nu istället att 
hamna på den gemenskapshetskänsla som kolletivet kunde 
medbringa. Mat och barnpassning blev aktiviteter kring vilka 
de flesta kommande kollektivhus centrerades kring.18 

Med ambitionen att återskapa en del av ’bysamhällets 
sociala liv’ i staden tog ett 80-tal personer, år 1980, över ett 
60-tals hus och bildade där Stacken. Här ville de skapa en 
engagerad, självstyrande och resursmedveten kollektivbostad. 
Gemensamt tog de hand om fastigheten, lagade mat och åt 
tillsammans samt drev ett föräldrakooperativt daghem i huset. 
Det arbete som utfördes gjordes i mindre arbetslag medans 
beslut rörande fastigheten togs under så kallade stormöten.19   

Kollektivhuset Stolplyckan, 1982
Stolplyckan är ett kollektivhus om 184 bostäder, vilka 
innefattar både ’vanliga’ och service lägenheter. Projektet 
initierades och förverkligades av Linköpings allmännyttiga 
bostadsbolag, vilket gjorde Linköpings kommun till den 
första kommunen i landet att satsa på en kollektivbostad med 
integrerad socialomsorg. I och med att kommunen var med 
från början, säkerställdes den sociala omsorgens plats i huset 
och kunde fortgå utan krav på ekonomisk vinst.

Idén för Stolplyckan bygger på fyra ideologiska hörnstenar. 
Först och främst så skulle de bostäder som byggdes hyras ut 
till ett sådant pris att alla samhällsklasser skulle ha möjlighet 
att hyra dem. Den andra hörnstenen byggde på idén om att 
Stolplyckan skulle vara en plats på vilken de boendes sociala 
interaktion skulle främjas. Den kollektiva boendeformen 
kunde möjliggöra detta genom att erbjuda gemensamma 
lokaler, i vilka de boende själva skulle kunna organisera 
gemensamma aktiviteter och initiativ. Den tredje hörnstenen 
vilade på en socialpolitisk grund. Stolplyckan skulle formas 
på ett sådant sätt att personer, som vanligtvis har haft 
behovet av att bo i särskilda servicebostäder, skulle kunna bo 
gemensamt med andra som inte har samma särskilda behov. 
Detta kunde möjliggöras i och med att kommunal service 
fanns inom huset. Vissa av de särskilda lokalerna som krävdes 

för detta kunde sedermera användas av de övriga boende 
under kvällstid. Den fjärde hörnstenen byggde på idén 
om att underlätta vardagslivet för de boende. Till skillnad 
från många tidigare kollektivhus, där vardagslivet hade 
underlättats genom tvätt- och städservice, låg tyngdpunkten 
för Stolplyckan på de gemenskaper kollektivhuset kunde 
erbjuda. Därför prioriterades faciliteter såsom gemensam 
matsal, daghem och omsorg för handikappade och äldre.20  

I enlighet med BIG’s modell för det lilla kolletivhuset ritades 
de enskilda lägenheterna något mindre än vanligtvis, närmare 
bestämt 10% mindre, och den ‘insparade’ bostadsytan 
disponerades istället till de gemensamma lokalerna. Huset 
i sig behövde därmed inte nödvändigtvis bli större än ett 
’vanligt’ flerbostadshus. Byggnaden hålls samman av ett 
omfattande korridorssystem, inom vilket de boende kan röra 
sig fritt mellan de gemensamma utrymmena, utan att behöva 
gå utomhus. På vissa ställen vidgas korridoren och bildar 
större samlingsplatser. Byggnaden är dessutom indelad i olika 
trapphus, vilka också fungerar som mindre sociala enheter i 
den större gemenskapen.21 

Utöver de fyra hörnstenarna, så fanns där även en idé om 
att blanda de boendes åldrar. Detta gjordes för att säkerställa 
kollektivhusets fortlevnad. Om alla som flyttar in har samma 
ålder riskerar verksamheten att dö ut när merparten av de 
boende blir äldre och ev. inte har möjlighet att hjälpa till 
med de gemensamma sysslorna. Åldersspannet och de olika 
sysselsättningarna dessa medför bidrar också till att det alltid 
är någon form av aktivitet i huset under alla tider på dagen.22  

Prästgårdshagen, 1984
Prästgårdshagen omfattar 31 lägenheter om 1- 4 rum och 
kök. På entrévåningen finns gemensamma lokaler så som 
storkök med anslutande matplats och vardagsrum. På varje 
plan finns det även ett lite mindre vardagsrum, vilket var 
ämnade för de boende på respektive våningsplan, men 
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Bild 22. Utopia. Kombo 4 [illustration] i.d. http://www.utopia.se/
se/projekt/kombo (hämtad 2018-10-05)

Bild 23. i.d. Planritning [illustration] I  Pedersen, B. 
Kollektivhuset stolplyckan, 1991. s. 8

Bild 24. Lindahl, J. Kvarteret Stolplyckan [foto] I  Pedersen, B. 
Kollektivhuset stolplyckan, 1991. s. 5

Bild 26. Urban, D. U. Okänd titel [foto] I Lundahl, G. och 
Sangregorio, I-L. Femton kollektivhus, 1992. s. 30

Bild 25. i.d. Okänd titel [illustration] I Lundahl, G. och 
Sangregorio, I-L. Femton kollektivhus, 1992. s. 28

Bild 27. Utopia. Kombo 5 [illustration] i.d. http://www.utopia.se/
se/projekt/kombo (hämtad 2018-10-05)

Bild 21. i.d. Dagisbarnen med föräldrarna [foto] I Lundahl, G. 
Sangregoria I-L. Femton Kollektivhus, 1992. s. 14



Hur går processen till när 
ni väljer nya boende till era 
boenden?
Folk ansöker till Hus 24 och K9 genom 
vår webbplats. Vi har inte marknadsfört 
oss speciellt mycket men har blivit 
väldigt omskrivna ändå och det är 
tacksamt när det är en ny spännande 
idé. I våras hade vi 700 sökande och 
det tyder på att det finns en efterfrågan. 
Personen som ansvarar för rekryteringen 
på K9 träffar och intervjuar de som 
söker, visar runt och informerar vad det 
innebär att bo där. Hus 24 har bara 12 
platser så där är det inte lika frekvent 
rekrytering men det är en del som 
flyttar ut och in där också. K9 och Hus 
24 letar båda efter en mix av människor 
för att få en bra balans. Personligheten 
hos de sökande är det absolut viktigaste, 
det är ju en ny typ av boendeform och 
det passar inte alla. Det gäller att ringa 
in vad människan som ska flytta in har 
för behov och det spelar inte någon 
roll vad man jobbar med. Vi har en 
väldig mix av yrkesroller i K9, det är 
allt från läkare till en balettdansös. Det 
är verkligen brett kring vad man har 
för bakgrund, just nu bor där personer 
från hela världen, för närvarande 25 
olika nationaliteter. Är det färre kvinnor 
vid ett specifikt tillfälle är just kvinnor 
prioriterade vid rekryteringen, så att 
man får den balansen också. 

Hur länge brukar de boende bo 
i era hus?
I K9 har några bott sen öppning medan 
andra bara bott några månader. Det 
är en del i konceptet, att man ska ha 
vissa platser som är för långtidsboende 
och några för kortare perioder så att 
folk kan komma och bo när de är i 
Stockholm under några månader. Det 
ska finnas både och.

Ni nämner på er hemsida 
att Tech Farms kollektivhus, 
förutom boende, är en plats 
för självutveckling. Vad är 
tankarna bakom den idén och 
hur realiseras det?
Alla som flyttade in i K9 från 
starten hösten 2016 fick utbilda sig 
regelbundet under ett halvår i ett 

Tech Farm. Reduce Space & Increase Wellbeing 
[Omslagsbild]. i.d. https://www.techfarm.life/properties 
(Hämtad 2018-10-04)

I ert nya förslag Family Eco-
Villages riktar ni er till en 
bredare målgrupp, har denna 
idé alltid funnits eller har den 
växt fram ur ett behov som 
kommit på tal i era befintliga 
projekt?
Idén har alltid funnits men den har 
förstärkts genom efterfrågan i våra 
befintliga hus och från andra håll, 
dessutom är både jag och de som 
grundade Tech Farm föräldrar och ser 
att detta skulle vara ett superbra boende 
för småbarnsfamiljer, barnen har nära 
vänner och föräldrarna har också det 
sociala nära. Då kan man också dela på 
tjänster som barnpassning, kock och 
transporter, det tror vi på.

Ser ni Tech Farms 
bostadsprojekt som ett 
komplement till det befintliga 
bostadsbeståndet eller som en 
bredare strategi med målet att 
bli den nya bostadsnormen?
Rent realistiskt så ser vi det som ett 
komplement, då lägenheter och hus 
kommer att vara det vanligaste sättet 
att bo på, men vi tror att co-living är 
ett viktigt komplement för kommande 
generationer. Efterfrågan finns redan 
och vi tror att den bara kommer bli 
större. Vårt mål är att påverka för att 
få fram en ny standard för hur man 
bygger bostäder. Regelverket är idag 
både krångligt och fyrkantigt. Vi 
fokuserar mest på co-living, men vi 
kan se att det kan behövas omarbetas 
i andra delar också. Vi har en löpande 
dialog med Boverket, främst rörande 
vårt forskningsprojekt.

program för välmående, skapat av 
företaget SelfLeaders. Det är en del av 
vårt forskningsprojekt med Vinnova. I 
forskningsprojektet, som avslutas nu vid 
årsskiftet, är vår tes att man kan minska 
boendeytan med 60 procent och ändå 
behålla ett välmående bland de boende. 
Utbildningen var en viktig del i att 
träna sig i att få en kontakt med sig 
själv, men även hur man behandlar 
andra. Det uppskattades mycket av de 
boende och nu utvärderar vi vilken typ 
av liknande utbildningar som kan vara 
aktuella för kommande fastigheter.

Utifrån att ha läst om era 
bostadsprojekt på Tech Farms 
hemsida får man känslan 
av att miljön där främjar 
entreprenörskapet, finns det 
någon baksida med en sådan 
bostadsmiljö, tillexempel 
utbrändhet?
Vi är högst medvetna om det. Det är 
väldigt många högpresterande som 
söker till eller bor hos oss. Vi jobbar för 
att man bör varva ner och hitta balans. 
Våra sociala ytor så som vardagsrum 
och kök, men även vårt retreatrum 
hjälper till för att göra det. Syftet är att 
skapa en plats där människor känner sig 
trygga och kan vara sig själva. Det har 
varit väldigt stort fokus på det.

Vad tror ni att det finns för 
förutfattade meningar kring 
kollektivt boende?
Det vi stöter på är att man tror att det 
är som dåtidens kollektiv, som i filmen 
Tillsammans, lite flummigt med hippies 
och sånt. Vi kanske inte direkt säger 
att det är ett kollektiv och vi använder 
ordet co-living istället, just för att 
kollektiv har den stämpeln. Det är ju 
inte så vi tänker oss att det ska se ut 
idag.

Finns det något svenskt ord 
som motsvarar co-living eller 
måsta man ta till engelska för 
att hitta ett bra benämning?
Vi har inte hittat något bra alternativ 
utan känner att co-living är det bästa. 
Jag tror också att det beror på att man 
pratar så mycket engelska i husen, då 

blir det naturligt. Man får ofta förklara 
det, vad det innebär, för att det är så 
pass nytt. Om jag skulle förklara det på 
svenska så skulle jag nog ändå använda 
ordet kollektiv, en ny modern form av 
kollektiv. Jag skulle kanske lägga till 
att man inte är beroende av varandra 
i co-living, som man kanske var i 
dåtidens kollektiv där man hade en 
mer betydande roll. Självklart ska man 
känna sig trygg och veta att man är 
viktig i huset, men inte att man ska få 
några förpliktelser i det. 

Har ni märkt några 
arkitektoniska aspekter som är 
viktiga för att det ska fungera 
att bo ihop eller beror det mest 
på samarbetet mellan de som 
bor där?
Det hör ihop, vi har utvecklat 
sovpoddar, alltså yteffektiva rum, där 
har arkitekturen en väldigt stor roll för 
att allt ska få plats. Det finns viktiga 
parametrar till hur man utformar 
kök och vardagsrum för att folk ska 
vilja vara där, det ska tillexempel vara 
tillräckligt stort. Eftersom vi startade 
upp K9 i en gammal fastighet på 
Östermalm, så fick vi anpassa oss en 
hel del. Nu när vi tittar på kommande 
projekt där vi kan rita själva, har vi 
större frihet och kommer också göra en 
del justeringar utifrån vad som fungerat 
och inte i K9. Vi har tillexempel bara 
ett stort kök i K9 och där behöver man 
ha fler i framtida hus. Vi tror också 
att det är väldigt viktigt att ha en bra 
entré där co-living huset integreras 
med området på ett bra och naturligt 
sätt, men att ju högre upp i huset man 
kommer desto mer hör lokalerna till de 
boende i Tech Farm.

Vad är era strategier för 
långsiktigt och hållbart 
bostadsbyggande?  
Vi tycker att det är viktigt att bygga 
smarta boenden som håller över tid, 
som lätt kan förändras om eller när 
behovet ser annorlunda ut för de som 
bor där. Det är viktigt att familjer kan 
bli större eller mindre och att ytor ska 
kunna byta skepnad på ett smart sätt. 

BO 8. oktober 2018

1. Tech Farm. About us. i.d. https://www.
techfarm.life/about-2 (Hämtad 2018-10-
04)

Ingela: …men så visade det ju sig att 
det inte var så. 

Kerstin: Ja för när vi sen kom ut 
och hälsade på dom visade det ju sig 
att alla vara glada och att alla liksom 
hade hittat sitt sätt att omsätta idéerna, 
alla hade lite olika stämningar och 
betoning. Vi kunde ge ramen men sen 
hade alla gjort det till sitt. Jag tänkte 
också på det här med barnen. Jag mins 
en gång när jag var på besök i ett hus i 
Uppsala och jag gick förbi ett rum där 
det var några tonåringar, vilka uppgivet 
stönade och sa att bo här var som rena 
rama slummen. Så dom tyckte inte om 
det just då. 

BO: Vår infallsvinkel till den kollektiva 
bostaden kom sig av att vi till en början 
ville förstå mer av bostadssituationen 
i Sverige idag. Vi såg tidigt, och hade 
det väl också på känn, att det är 
väldigt svårt för den som står utanför 
bostadsmarknaden att ta sig in. Vi såg 
även att lösningen på detta i många fall 
är att bygga mindre ensambostäder, 
ibland även av sämre kvalitét. En känsla 
vi fick var att det som byggs bara blir 
mindre och mindre och att man snart 
inte kommer få plats i bostaden längre. 
Som en motreaktion till detta tänkte vi, 
vad händer om man skulle bygga större? 
För att motivera en större bostadsyta 
kom vi in på den kollektiva bostaden, 
eftersom att man i en sådan kan dela 
på vissa ytor med andra och på så sätt 
använda ytan på ett resurssmartare sätt. 
Som vi har förstått det så är det främst 
kollektivhus som har byggts i Sverige 
men vi är nyfikna på den kollektiva 
lägenheten. Att bo som kollektiv i en 
lägenhet är inget nytt, det händer ju 
hela tiden, men vi är nyfikna på att se 
hur en lägenhet kan se ut om den ritad 
för att avsiktligt delas av flera vuxna 
individer. Och vi undrar såklart vad ni 
ser för potential och eventuella problem 
i en sådan lösning.    

Ingela: Då borde ni ta och kolla upp 
kollektivhuset i Sofielund, i Malmö. 
Där finns det stora kollektivlägenheter i 
kollektivhuset. 

BO: Vi har faktiskt redan ett besök 
inbokat där

Ingela: Ja men då så, ni får gärna 
berätta sen hur det var.

Ann: Jag tänkte på när vi var i Holland 
och besökte ett hus där man bodde 
lite som man gör i en studentkorridor. 
Varje kollektivmedlem hade ett eget 
rum men ingen hade eget badrum 
eller kök. Jag tyckte att det var väldigt 
spännande, särskilt eftersom att alla 
familje medlemmar kunde ha sitt eget 
rum. 

Gunilla: Så var det i Hundrablomster 
också, som vi var och tittade på i 
Danmark, i våras. Det är en gammal 
grosshandlarvilla som de har övertagit 
och utvidgat. 

Inga-Lisa: Tarja bodde där ett tag.

Gunilla: Det var spännande för att 
man kunde välja lite olika grader av 
kollektivitet. 

Kerstin: Det verkar dessutom som att 
kollektivrörelsen i Danmark verkar få 
ett uppsving igen.

Ingela: Familjebostäder bygger 
ett hus om 33-35 lägenheter ute 
i Hägerstensåsen. Jag är med i 
planeringen av det. På varje trapplan 
finns det 5 lägenheter och dom hade 
idén om att göra några större lägenheter 
som skulle kunna fungera som kollektiv 
i kollektivet men det föll bort. Jag vet 
dock inte riktigt varför. I vilket fall 
så ska en utav de två tvåor som finns 
på varje våningsplan vara gjorda för 
två vuxna personer som inte lever 
tillsammans som ett par. De har därför 
ritat de båda privata rummen så att de 
går att nå på olika sätt i lägenheten och 
att de är så pass stora att de rymmer lite 
mer än en säng. Jag tycker att denna typ 
av lägenhet också är ett uttryck för att 
man ska kunna bo tillsammans på lite 
olika sätt.

BO: Ja vi har ju sett att det verkar bli 
vanligare med denna typ av lösningar, 

exempelvis kompislägenheter. Men vi 
har reagerat på att det som ritas på detta 
sätt ofta har ganska små privata rum. 
Utifrån det vi har undersökt så tror vi 
att vi har landat i en tanke om att det 
privata måste vara lite större, dels för att 
man genom att dela på vissa ytor med 
andra på ett sätt kompromissar bort 
något, men också att det privata ska 
vara så pass stort så att man inte känner 
sig tvingad att vara i det kollektiva hela 
tiden. 

Ingela: Jag tänkte på en annan bit, 
på det här med maten eller vad det nu 
är som man har bestämt att man ska 
göra tillsammans. Det finns en italiensk 
arkitekt i Bologna som har skrivit en 
del om co-housing och då finns det 
något som han kallar för den svenska 
modellen, alltså kollektivhus med delad 
mathållning. Delad mathållning är 
egentligen ingen självklarhet. Jag kom 
i vilket fall att tänka på en diskussion 
som kom upp i Slottet. Det bodde inte 
så många småbarn där utan de flesta 
barnen var tonåringar och då uppstod 
det in diskussion huruvida dessa borde 
hjälpa till med matlagningen eller inte. 
De var stora nog för att göra det men 
hade inte, likt sina föräldrar, valt att 
bo på detta sätt. Det slutade med att 
de inte behövde delta. Lite skämtsamt 
så benämndes det som att Slottet var 
ett kollektivhus för vuxna men ett 
servicehus för tonåringar.  

Gunilla: Det roliga med kollektivhus 
är ju att alla dom här frågorna kommer 
upp och ställs på sin spets och blir 
tydliga. Vad tycker vi och vad bryr vi 
oss om? 

BO: Ja det är fint.

Kerstin: Järntorget ska ju bygga 
Utopias kollektivlägenheter KomBo.

BO: Har det bestämts att de ska 
byggas? 

Kerstin: Ja det pratas i alla fall om 
att det ska byggas. Det är ju ungefär 
5 rum och en gemensam del med kök 
och vardagsrum och delad toalett och 

BO: I ’Det lilla kollektivhuset’ beskriver ni att er grupp var del 
av en större kollektivhusrörelse som fanns runt tiden då ni 
skrev boken och att det alltså inte var ni som kom på själva 
idén om kollektivhuset, men vi undrar hur det kom sig att 
det var just ni som valde att skriva ner dessa idéer och varför 
just då? 

Kerstin: Ja, varför just vi och varför just då? 

Ingela: Det fanns ett missnöje bland kvinnliga arkitekter 

>> alla instämmer

Ingela: Det var väl en av startpunkterna.

Kerstin: Men egentligen så hade vi varit engagerade i ’Bygga 
och bo på kvinnors villkor’ redan innan dess?

>> ingen instämmer

Ingela: Näe det var efter! 

Kerstin: Var det 1979? 

Ingela: Ja men vi pratar om 1970 nu

Kerstin: Okej fel, då börjar vi om…

Inga-Lisa: Det var du Kerstin som hade ordnat ett möte…

Kerstin: Ja just det, på Sveriges Arkitekter.

Ingela: …för kvinnliga arkitekter.

Kerstin: Det var så att Karen Söderberg och möjligen 
Rebecka Tarschys, båda två var på DN då, hörde av sig och 
ville ha ett möte med kvinnliga arkitekter rörande frågan 
huruvida kvinnliga arkitekter borde ägna sig åt annat än 
de manliga, om kvinnorna själva fick bestämma? Detta var 
alltså ett tidigt uppror och eftersom jag jobbade på Sveriges 
Arkitekter och hade tillgång till möteslokaler så tog de 
kontakt med mig. Jag bjöd in kvinnliga arkitekter till detta 
möte, eller ja arkitekter i första hand i alla fall…     

Ingela: Det var ju lite löst folk också. 

>> säger Ingela och blinkar till Inga-Lisa

Kerstin: Till det här hör att vi tillsammans tidigare hade 
ordnat, eller ja inte Ann då för hon var ju så liten då…

>> alla skrattar och kollar på Ann 

Kerstin: …vi hade tidigare ordnat en kväll, för Stockholms 
arkitektförening, som handlade om boende ur tjejvinkeln. 

På det mötet lyfte vi fram statistik som visade på hur olika 
det var att leva tillsammans som kvinna och man. Det var 
jag och en annan kvinnlig arkitekt, Karin Hörlén, som hade 
varit väldigt engagerade i denna fråga. Karin och jag satt i 
styrelsen för Stockholms Arkitektförening vid den tiden. 
Vi var dessutom väldigt argsinta. Mårten Larsson, som var 
ordförande då, han tyckte tillslut att vi skulle få hålla den där 
kvällen. Då bjöd vi bland annat in Inga-Lisa eftersom några 
utav oss hade hört henne prata så intressant om boendefrågan 
på Åse gymnasium den 8:e mars. Inga-Lisa var jätteintressant 
och vi bjöd därför in henne till den här temakvällen som 
handlade om boende. Ett av utfallen av denna kväll blev bl.a. 
Gudrun Linds arbete om städning. Fanny Ambjörnsson har 
också skrivit om städning men när Gudrun sökte och fick 
forskningspengar för att undersöka underhåll av badrum och 
toaletter så blev hon så hånad. Fastän det var ett så viktigt 
jobb hon gjorde. Men det fick i alla fall sin upprinning under 
kvällen och det blev ett par artiklar i AT som Gunilla, som är 
på väg hit, publicerade. På mötet kom som sagt också Gunilla 
som skrev om kollektivhus och Ingela och Sonja som skrev 
om ombyggbarhet och lite löst folk som Inga-Lisa som skrev 
om kvinnofrågor…

>> Kersin blinkar åt Inga-Lisa

Kerstin: …och ett 20-tal kvinnliga arkitekter. Men det blev 
en ganska tråkig diskussion.      

Inga-Lisa: Ja det handlade mest om att kvinnliga arkitekter 
fick bära ritningar och sånt där. Det var inte så intressant för 
den som inte var arkitekt. 

Kerstin: Nä precis, det handlade om att det inte var så lätt 
eller roligt att vara kvinnlig arkitekt, man blev inte sedd, inte 
uppmärksammad och man fick inte betalt. 

Ingela: Jag ska bara lägga till här; Maria var med på det 
mötet.

>> de andra fyller i: ‘Alltså Ingelas dotter’

Ingela: Maria är född 1970 så hon var ungefär 8 år då. Hon 
satt med på mötet men sov lite grann och vaknade ibland. 
Morgonen efter så var hon ganska trött eftersom det hade 
blivit lite sent men så plötsligt så satte hon sig upp i sängen, 
alldeles klarvaken, och sa ’Men mamma vad var det dom sa 
på det där mötet igår? Att tjejer jobbar mer än killar med får 
mindre betalt?!’ 

>> alla skrattar 

Ingela: Och då tänkte jag ’You’ve got it babe!’ 

Kerstin: Ja i alla fall så blev det här mötet inte så bra. Det 
blev mest gnäll. Men vi var några som sa att vi skulle mötas 

dusch. Det blir spännande att se hur 
det blir, det behövs uppföljning hela 
tiden.

Gunilla: Vi diskuterade lösningar för 
30 hushåll i ’Det lilla kollektivet’ men 
att diskutera hushåll om fem är också 
relevant och det kanske är dags för en 
sån diskussion nu. Det har ju mest 
handlat om halvstort heller jättestort 
och den här typen måste också 
undersökas. Jag upplever också att det 
här med familjen, vi utgick ju från en 
ganska konventionell familj, att det inte 
längre är lika aktuellt och att man måste 
hitta nya vägar. 

Ann: Hur tänker ni att folk ska hitta 
dit? För det var ju en grej som jag 
tyckte var så fantastisk med att flytta 
till studentkorridor. Jag behövde inte 
känna nån av dem som jag skulle flytta 
ihop med. Det var ett sätt att lära känna 
nya människor. Om man bara har fem, 
hur blir det då? Ska det vara kompisar 
som flyttar ihop?

BO: Vi har tänkt mycket på det för vi 
tycker det är väldigt viktigt att man ska 
kunna välja sina medboende. Vi ser en 
viss problematik med studentkorridoren 
just för att man t.ex. kan bli ihoptussad 
med folk som dels kanske inte vill bo 
kollektivt men också folk som man inte 
tycker om. Men vi tycker det är viktigt 
att man ska kunna ta in andra som man 
inte redan känner t.ex. genom någon 
slags kö eller förmedlingssystem och 
att man utifrån denna kan bjuda in till 
intervju. 

Kerstin: Precis som vi gör i 
Färdknäppen. 

BO: Och att man ev. har en förening 
som man måste bli medlem i för att 
få stå i kön. Om man måste betala 
medlemsavgift så kanske man kan 
undvika att få in folk som egentligen 
inte vill bo kollektivt utan bara är i 
behov av bostad.

Inga-Lisa: Det är faktiskt ett 
problem. Inte minst i de kollektivhus 
som har bostadsrätt som form. Att 

ha rätt att sälja till högstbjudande är 
faktiskt förödande för kollektiviteten. 
Men på tal om storleken så tror jag mer 
på lite större än 30, snarare än mindre, 
för när det blir mindre så blir det så 
vansinnigt känsligt. Om det finns en 
riktigt kuf så kan man klara av det om 
det finns 50 andra hushåll än om det 
bara finns några få andra personer. 

Gunilla: Jag tänker mig att om man 
har den här kollektiva lägenheten så ska 
det inte bara vara en i huset, utan att 
det kanske ska vara 10. På så sätt kan 
man flytta inom huset. Jag tror också 
att det är viktigt att det finns någon 
annan lokal i huset som alla delar på.

BO: Vi har bestämt oss för att rita på 
en tomt i Gröndal. Det ska byggas 75 
små studentlägenheter där och vi har 
tänkt att vi ska få plats med lika många 
på tomten men att vi istället för att rita 
små studentlägenheter ritar kollektiva 
lägenheter. Det ska bli spännande om vi 
kan få in 75 personer på ett hållbart och 
smidigt sätt.  

Ingela: Ja vad kul! 

BO: Vi har också kommit in på 
diskussionen om vilka övriga funktioner 
som ska finnas i huset. Ska man t.ex. ha 
ett storkök eller ska man inte ha det? 
Vad tror ni är viktigt för huset? Det blir 
ju kollektivt inom lägenhetens väggar 
så då är frågan hur mycket kollektiv 
verksamhet som man ska lägga utanför 
den delade lägenheten. 

Kerstin: Det är självklart att ni måste 
ha något som är gemensamt för alla 
också. Jag var för länge sen i Danmark 
på studiebesök i ett, på den tiden, av 
Danmarks värsta bostadsområden. I 
vilket fall så hade de i alla gemensamma 
lokaler, och de hade många, alltid 
ett kök. Till och med i den stora 
gymnastik- och sport hallen kunde man 
rulla in ölvagnar.  

>> skratt

Ingela: Ja det var ju i Danmark det…  

Kerstin: Ja just det var väl kanske 
väldigt danskt. Nä men jag tycker ni ska 
ha ett gemensamt utrymme med kök, 
så att man kan göra saker ihop. 

Gunilla: Jag tycker att ni ska ha en 
stor vedeldad bakung.

>> skratt

Kerstin: Och som i Finland med 
en bastu på taket. Nä men det måste 
ni absolut orka med, att göra något 
gemensamt mellan alla lägenheter. 

Ann: Vi har ett gudbarn som bor i en 
studentlägenhet i Roslagstull. Där har 
dom ettor som ligger i korridorer men 
det finns ingeting gemensamt och jag 
tycker det är jättesynd. 

Kerstin: Överhuvudtaget skräcken 
för gemensamma ytor som bankerna 
driver på bara för att de vill att alla 
ytor ska betalas för. Bara för att de är 
gemensamma betyder det inte att de 
inte kan betalas för. Men bankerna är 
inte kloka anser jag! 

BO: Om ni får tänka fritt kring den 
delade lägenheten, vad tror ni är 
viktigast för att den ska fungera?

Inga-Lisa: Att köket är ritat så att det 
är lätt att samarbeta när man lagar mat. 
T.ex. att man har två vaskar.

Gunilla: Lite skämtsamt men ändå 
allvarligt; att det ska finnas plats för 
julgranen så att den inte behöver flyttas 
runt. 

>>skratt

Ann: Men också, precis som ni har 
beskrivit er idé, att man ska ha ett 
ganska stort privat rum så att man kan 
ta dit folk och inte bara behöva sitta på 
sängen.

Inga-Lisa: För man kommer ju ha 
sina egna vänner också.

Kerstin: Att man har genomtänkta 
förråd och förvarning för det 

en gång till för att prata om något 
som vi skulle kunna göra tillsammans. 
Det var Ingela, Amelie Tamm, jag och 
någon mer.

Inga-Lisa: Och jag! 

Kerstin: Ja det kanske var vi fyra 
som sågs ja. Då när vi sågs igen så 
kom vi fram till att det vi var riktigt 
intresserade av var att bo bra och att 
bo på ett lite annorlunda sätt, vilket vi 
bestämde oss att jobba för. Vi skulle 
jobba för något som vi själva ville ha! 

Ingela: Mitt minne är att vi redan den 
där första kvällen kom fram till en idé 
om ett boende som innefattande den 
egna bostaden, som vi inte ville göra 
avkall på, men att vi utöver denna också 
ville ha gemensamma ytor så att vi 
skulle kunna göra saker tillsammans. 

Ann: Gunilla bodde i kollektivhuset på 
Wennerbergsgatan, vilket betydde att 
hon hade egen erfarenhet av att bo på 
det viset.  

Kerstin: Och du bodde väl i storfamilj 
Ann? 

Ann: Ja det gjorde jag säkert.

BO: Innan vi går vidare; skulle vi 
kunna göra en snabb presentation av 
vilka ni är?

Ann: Okej, jag kan börja. Jag 
heter Ann Norby och jag har varit 
journalist hela livet, och jag jobbade på 
arkitekttidningen när BIG grundades. 
Jag har också skrivit om andra frågor 
men jag har alltid varit med i BIG. 

Ingela: Jag heter Ingela Blomberg och 
jag är arkitekt och jag har arbetat med 
och forskat om varsam ombyggnad. 
Det gjorde jag till en börja ihop med 
Eva Eisenhower och senare med Sonja 
Widén, som tyvärr inte är här idag 
eftersom att hon har krossat höftleden. 
Tillsammans ledde vi en forskargrupp 
på arkitekturskolan, BOOM-gruppen, 
som vi drev i 30 år eller något sånt där. 

Inga-Lisa: Ja jag har lite svårt att 
presentera mig eftersom att jag har gjort 
så väldigt många olika saker. Ett tag 
så var jag ju Sveriges enda arbetslösa 
byrådirektör men det är faktiskt 
preskriberat nu. 

>>skratt

Inga-Lisa: Nä men så länge jag har 
varit vuxen kan man väl säga att jag 
har varit intresserad av den kollektiva 
idén. Mycket för att jag själv fick barn 
och kände hur vansinnigt praktiskt 
det skulle vara. Jag kände folk som 
t.ex. bodde i Hässelby familjehotell 
och såg hur praktiskt det verkade vara. 
Min man är från Italien och jag är från 
Helsingborg. Detta gjorde att vi inte 
hade några släktingar eller så som vi 
kunde få hjälp utav, vilket gjorde att jag 
tänkte; ’gud vad bra det hade varit att bo 
i kollektivhus’. Och jag har varit med i 
BIG-gruppen från början och vi är en 
väldigt bra grupp! 

>> alla instämmer

Inga-Lisa: Jag har varit med i många 
kvinnogrupper, jag har t.ex. länge varit 
med i Grupp 8. Men jag känner just att 
BIG är en grupp som jag litar på. För 
vissa kvinnogrupper man har varit med 
i… det finns ju sånna där övningar när 
man ska visa att man litar på varandra 
genom att falla bakåt, det är inte alltid 
jag har litat på att dom skulle ta emot 
en…  

>> alla skrattar 

Inga-Lisa: Men BIG vet jag skulle 
göra det! 

>> alla skrattar igen

Kerstin: Här kommer Gunilla!

Gunilla: Hej, allesammans! 

>> alla hälsar 

Inga-Lisa: Men på senare tid så har 
jag gjort en hel del andra saker. Jag 
har skrivit flera böcker, den förrförra 

handlade om dödshjälp och den 
senaste handlar om pensionen och den 
ekonomiska utvecklingen de senaste 
åren. 

>> Kerstin vänder sig till Gunilla

Kerstin: Vi håller på att presentera 
oss.

BO: Du får också jättegärna presentera 
dig. 

Gunilla: Ja jag heter alltså Gunilla och 
jag har intresserat mig för kollektivhus 
sedan 1950-talet. BIG-gruppen var ett 
sätt att fördjupa detta intresse. Innan 
dess har jag arbetat på tidskrifter som 
Form och Arkitekttidningen. Jag har 
försökt att skriva så mycket som möjligt 
om kollektivhus och nu är jag bara glad 
att jag kan vara med i BIG-gruppen, 
där vi kan fortsätta att samla material. 
Ibland drar jag mig in i andra former 
av kollektiva projekt. Jag tycker det är 
roligt att vidga begreppet. I våras höll 
jag i ett bakprojekt, vilket handlar om 
att skapa platser för gemenskap där 
man gör saker tillsammans, i detta fall 
bakar. Just nu gör jag detta i Tensta. 
Det finns också någonting som heter 
Tensta kvinnocenter och de har en 
avdelning som de kallar för K.Ö.K., 
kvinnor önskar kollektivitet. Där är jag 
också lite verksam.  

Kerstin: Och så har du ju gjort lite 
annat också. 

Gunilla: Ja jag jobbar också med 
utställningar och skriver också. 

Kerstin: Ja och så jag då…  Det 
började nog för mig när jag flyttade 
till Stockholm från en gård. Jag blev så 
himla förvånad över hur det var i stan, 
framförallt för barnen. Jag hamnade i 
Täby, i samma område som Inga-Lisa, 
med punkthus, berg i dagen och tallar. 
Det var en väldigt absurd miljö och 
det fanns ingenting för att kunna göra 
någonting tillsammmans med andra. 

Inga-Lisa: Och inga daghem.

Kerstin: Nä och inga daghem! 
Och det demonstrerade vi för i Täby 
centrum. Men efter det öppnades det 
ett daghem, lite sådär lagom till att det 
var dags för mig att börja jobba. Jag 
jobbade sedan hos en landskapsarkitekt 
och funderade mycket på vad man 
gör tillsammans utomhus? Och jag 
funderade på hur barnen hade det och 
varför det var 800 kvinnor i Hägernäs 
som inte umgicks med varandra? Jag 
tänkte på att det inte fanns några 
platser på vilka man naturligt kan stöta 
på varandra. Det kanske inte var just 
800 men vi var rätt många som gick 
runt där och drog våra barnvagnar. Jag 
kom så småningom till SAR. Innan dess 
hade jag arbetet på HSB’s riksförbund, 
där jag arbetade med stadsplanering 
och frågor rörande vad människor kan 
göra om de har en förening tillsammans 
och hur de gemensamma lokalerna kan 
se ut där man har en förening. Frågan 
förvandlades sedan till att handla om 
varför de gemensamma lokaler som 
fanns med i planeringen försvinner 
innan det har blivit byggt? Vad är det 
som händer på vägen? Vad händer 
mellan programmet och de goda 
idéerna och den trista verkligheten som 
blir byggd? Det var frågor som jag hade 
med mig när jag kom till SAR. På SAR 
arbetade jag som projektsekreterare. 
Det var väldigt roligt eftersom man 
liksom fick uppfinna jobbet lite själv 
och för att det gällde att få arkitekter 
att vara engagerade på fritiden och 
bidra till samhällsdebatten. Visst låter 
väl det pampigt? Och sen kom det 
där telefonsamtalet från Rebecka och 
på den vägen är det. Och BIG växte 
ju. Vi hade lokaler på SAR och där 
fanns ett kök och jag gjorde soppa. Vi 
träffades varannan vecka. In i gruppen 
kom så småningom Tarja Kronberg 
som är som ett slags levande nordiskt 
samarbetsprojekt, i en enda person. 

>> alla skrattar

Kerstin: Tarja är född i Finland och 
har jobbat i USA, men hon bodde och 
doktorerade här och sen så flyttade hon 
till Danmark och doktorerade en gång 
till, för säkerhets skull. 

Kerstin: Tarja var den som hade näsa 
för finansiering. 

>> säger Kerstin och ler

Inga-Lisa: Vilket var väldigt bra för vi 
har ju liksom alltid jobbat gratis, aldrig 
fått ett öre för nått. Men tack vare Tarja 
fick vi i alla fall så att det räckte för våra 
omkostnader. 

Ingela: Man kan ju också flika in 
att det vi kom fram till under dessa 
diskussioner var, i grova drag, de 
idéer som kom att utgöra ’Det lilla 
kollektivhuset’. Vi kom inte omedelbart 
fram till att man skulle laga maten 
själv, en halvtidsanställd kokerska eller 
liknande fanns länge med i planerna. 
Men det skippade vi sen. Men det 
viktiga var att det vi kom fram till var 
något som faktiskt skulle byggas.  

Inga-Lisa: Och att där skulle vi bo! 

Ingela: I och med detta insåg vi att 
det fanns en massa saker som måste 
undersökas för att möjliggöra detta, 
t.ex. hur fattas beslut, hur stot ska 
det vara, ska det vara hyres- eller 
bostadsrätt? Det fanns en hel del frågor 
som vi var tvungna att undersöka 
innan vi kunde dra igång med vårt 
eget bygge, som ju egentligen var det 
vi skulle göra. Det var då idén kom 
upp, om att man skulle kunna söka en 
liten slant av byggforskningsrådet för 
att kunna göra utforskningsarbetet. Sen 
så blev det ju så att det stannade vid 
utforskningsarbetet.  

Kerstin: Nämen, vi har väl inte gett 
upp än? 

>> alla skrattar

Kerstin: Ja vi råkade gå in på lite 
stickspår med skrivande och föredrag 
och studieresor och en massa annat. 

Inga-Lisa: Vi påverkade ju många 
av de hus som byggdes då. Flera 
gånger har jag varit på ställen där de 
har sagt att det var efter att jag hade 
varit där som de satte igång med sina 

kollektivhus. Så de bor i ett kollektivhus 
men jag har bara pratat om det. 

>> alla skrattar

Gunilla: Jag bodde i ett kollektivhus 
när BIG-gruppen bildades men det 
höll samtidigt på att avvecklas. Det 
fanns alltså kollektivhus i Stockholm 
men de flesta höll på att läggas ner 
under den tiden, vilket var väldigt 
tragiskt eftersom jag tyckte att det var 
alldeles förtjusande och fantastiskt och 
underbart att bo i kollektivhus. Jag 
förstod inte inte hur andra människor 
kunde leva utan sådana.   

BO: Vi är nyfikna på att höra vilka 
frågor som ni anser att kollektivhuset 
svarade på när ni skrev ’Det lilla 
kollektivet’ men också vad ni tror att 
kollektivhuset kan svara på idag? 

Gunilla: Det händer så himla mycket 
idag, runt om i världen. Det finns 
många exempel som handlar om att 
utsatta människor får hjälp. Man 
bygger gemensamma kök i Brasilien 
och forskar om enkökshus och Tyskland 
har en fantastisk utveckling. Det pågår 
en rörelse och den vidgar sig.   

Ann: Det är också spännande att 
nämna att när vi började så fanns det 
fungerande kollektivhus men att det 
fanns dom som drog öronen åt sig när 
det kom på tal. Det fanns en idé om att 
alla inte skulle kunna bo på det sättet 
och varför skulle då någon få bo så? 

Ingela: Just det, den helt hopplösa 
inställningen.

Ann: Att det var en kvinnosaksfråga 
gjorde ju inte det hela mindre 
komplicerat. Vi gav oss in på frågor 
som män var helt ointresserade av. De 
behövde ingen avlastning i hemmet, de 
hade ju fruar. 

Ingela: För dem stod ju maten där 
på bordet när de kom hem från jobbet 
ändå. 

Inga-Lisa: I grupp 8 så diskuterade vi 

Ett samtal med BIG

Den 15:e oktober fick vi följa med nästan hela BIG-gruppen 
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gemensamma, så att det slipper bli en 
onödig konflikt, t.ex. att det ska finnas 
plats för julgranen. 

Gunilla: På ett väldigt personligt plan 
så tror jag att det inte bara är ett skämt 
det där med julgranen. Jag tror att det 
måste finns plats för att uttrycka sig 
själv utan att störa de andra eller att 
man kommer i konflikt kring det och 
att rummen tillåter det. Så att det inte 
blir en fråga om att dra sig tillbaka utan 
att man faktiskt kan blomma ut. 

BO: Jag tror att vi också ser en 
möjlighet till att kunna ’sprida ut sig’ 
i den kollektiva bostaden. Mycket 
av det som byggs idag har designats 
med en idé om smarta kvadrat och 
att samma rum ska inrymma flera 
funktioner. Men vi tänker att sådana 
lösningar inte passar så bra om man 
bor flera tillsammans. T.ex. om kök 
och vardagsrum är i samma rum så kan 
det bli störande om någon lagar mat 
samtidigt som någon kollar på TV. Vi 
ser därför att det nog är viktigt att, på 
olika sätt, skilja olika aktiviteter och 
rum åt, vilket medför att man kan dra 
sig tillbaka och sitta lite mer avskilt 
även fast man är i det gemensamma.     

Kerstin: Intressant.

Gunilla: Jag har precis vistats en vecka 
i ett franskt kök, som ett exempel på 
hur bra det kan fungera när många 
människor är i köket samtidigt. I det 
här fallet så var köket huvudrummet 
men det fanns också en öppning till 
ett angränsande allrum rum där det 
fanns brasa och tv. Detta gjorde att man 
kunde vara väldigt mycket tillsammans 
men ändå dela upp sig, vilket kändes 
fint.  

Inga-Lisa: Ljudisolering! Skulle jag 
vilja tilläga.

>> alla instämmer

Kerstin: Grundläggande.

Ingela: Och rymligt, högt i tak.

BO: För att börja runda av lite, vad 
tycker ni är bäst med att bo kollektivt? 
Vad vinner man på det? 

Ann: Det beror väldigt mycket på 
vilken situation man befinner sig i. Är 
man ensamstående utan familj så är 
det vardagskontakten som är en utav 
de viktigaste sakerna. Jag är den som 
är senast pensionerad, jag har en man, 
men jag trodde att jag skulle sakna det 
här kaffemaskinspratet som man har på 
jobbet. Det gör jag inte…

>> skratt

Ann: …konstigt nog. Jag har många 
vänner som är ensamstående som är 
oroliga för att känna sig ensamma och 
som därför fortsätter att arbeta. Den 
sortens problem, eller vad man ska kalla 
det, löser sig ofta i ett kollektivt boende. 
Det tycker jag är en utav de viktigaste 
sakerna, att man kan välja om man vill 
dra sig undan eller delta och umgås 
med andra.

Kerstin: Ja jag bara instämmer. Jag 
tänkte på det imorse när det var som 
det var i mitt hus, jag gick ner och åt 
min frukost och först satt Henrik där 
och sen kom Gerd och sen var det 
väldigt mycket städning som pågick. 
Det var mycket liv av olika slag och det 
var så roligt. Väldigt korta ordväxlingar 
kring nästan ingenting men ändå 
väldigt värdefullt, jag känner mig rik 
idag! 

BO: Fint! 

Ann: En annan sak; man lär sig så 
mycket av varandra. 
 
Ingela: Precis! 

Ann: Det kan ju vara allt från att 
lära sig att göra en bechamelsås eller 
att någon drar med en på en resa eller 
föreställning. 

Kerstin: Som när jag blev medbjuden 
till berättarfestivalen på teater Pero. 
Tack vare någon i huset kan man helt 
plötsligt hamna på något som man inte 

alls har tänkt gå på och oftast är det 
fantastiskt roligt. 

Ann: Den vardagskontakten är svår 
att uppnå i vanliga små lägenheter. 
Bor man själv måste man ha så himla 
mycket vänner.

>>skratt

BO: Och det kan ju vara lite jobbigt!

Ingela: Och långt bort kan dom bo 
också…

>> skratt igen

Kerstin: Jag tror att många länge 
trodde att alla hade så mycket kontakter 
och var så upptagna med sitt att det 
därför inte behövdes några närlokaler 
eller platser att träffas på där man bor. 
Jag tror verkligen att man behöver se 
varandra och gå förbi varandra. Jag blir 
bara mer och mer övertygad om hur 
grundläggande det är att man kan stöta 
på varandra… 

BO: Och att det finns gemensamma 
ytor som man kan använda utan att 
behöva spendera pengar. Det har jag 
tänkt mycket på sen jag flyttade till 
Stockholm, det är så himla dyrt. Om 
man ska träffa kompisar så ses man ju 
ofta ute och då köper man kanske något 
att äta eller en öl och det blir mycket i 
slutändan.

Kerstin: Det är oanständigt att vad 
man än gör så ska det kosta pengar. 

BO: Det blir kanske också extra 
påtagligt när man bor i ett land som 
är så kallt på vintern, eftersom att man 
inte kan sätta sig i en park året om. 

Ingela: Jag tänkte på en annan sak 
som vi inte har pratat om än och 
det är kollektivets förhållande till 
omvärlden. Vi har tidigare diskuterat 
att kollektivhus har en tendens att 
bli väldigt avskärmande eftersom att 
öppenheten i huset ofta gör att det dras 
en tydligare gräns mot grannskapet. Ett 
av husen jag såg i Bologna hade aktivt 

ofta bostadsfrågan. Jag tror att det var 
där jag träffade Elly Berg. 

Det var flera i Grupp 8 som bodde 
i Hässelby Familjehotel. Framförallt 
ensamma mödrar där boendet kom att 
bli förutsättningen för att dom faktiskt 
skulle kunna leva. 

Kerstin: Det är som du säger att 
det händer en massa olika saker nu. 
Allt från sånna där lyxkollektiv på 
Östermalm för unga framgångsrika… 

>> inga-lisa fyller i ’entreprenörer’ och 
skrattar lite

Kerstin: …och urbana nomader. Men 
det finns också fler sociala projekt, sånt 
fanns inte på samma sätt när vi började.

Inga-Lisa: Ja den typen höll ju på att 
läggas ner under den tiden. 

Gunilla: Ja det fanns ju någon slags 
idé om att det fanns ett misslyckande 
i den typen av projekt men det 
berörde främst storskaliga projekt som 
omfattade runt 2000 boende. Den 
typen fungerade inte och kollektivhuset 
i stort kom att kopplas samman med 
dessa. Många tyckte därför att det var 
fel med denna typ av boende.

Ingela: Det var också projekt som 
hade anställd personal. Det bör också 
påpekas att det BIG baserades på var 
primärt privata önskemål och att det 
vore en ideal boendeform just för oss. 
De flesta av oss hade barn. Det fanns 
inga överord om gemenskap och så, 
det var egentligen bara väldigt, väldigt 
praktiskt. 

>> alla instämmre

Ingela: Mycket praktiskt var basen för 
hela vårt projekt.

Inga-Lisa: Vilket också var vår styrka. 
Ibland finns det utopiska idéer om att 
kollektivhuset ska lösa alla problem 
men vi tänkte inte så. Nej vår styrka var 
att det var så praktiskt.

Kerstin: Ja absolut. Och med insikten 
om att många av oss levde tillsammans 
med någon annan, vanligen man, 
och om vi skulle få med dem på det 
här så var det tvunget att vara väldigt 
praktiskt. Min man hade t.ex. aldrig 
flyttat in i en kollektivbostad med flera 
andra hushåll. Han hade kanske flyttat 
med om jag hade flyttat och om det 
hade funnits ett tillfälle när jag hade 
kunnat övertala honom. Men i och med 
det så blev BIG också lösningen på min 
äktenskapliga situation.  

>> skratt

Inga-Lisa: Ja vi var ju redan då 
för gamla för att bo sådär som det 
porträtteras i filmen Tillsammans.  

Ingela: I Danmark låg mycket utav 
fokuset för kollektivhusdebatten kring 
barnens bästa. Det fanns en idé om 
att ett barn behöver hundra föräldrar. 
Basen var alltså barnens bästa och det 
handlade inte om att effektivisera eller 
spara arbetskraft. Man kan ju flika in 
att i princip alla barn som vi har stött 
på och som har vuxit upp i denna typ 
av boende har varit fruktansvärt glada 
över att ha fått göra det. Nu senast 
när jag var i Italien besökte jag två 
kollektivhus varav ett utav dem hade 
18 lägenheter med en åldersgräns vid 
inflytt på 35 år. I huset fanns det 7 
barn. En tonåring som var med på ett 
möte jag var på berättade att de snart 
skulle ha sitt 8:e barn. Och jag tyckte 
att det var så talande, för det har vi sett 
är att i kollektivhus föds det barn. I alla 
hus där det finns familjer föds det barn 
och i husen för andra halvan av livet så 
dör folk inte.     

>> alla skrattar

Kerstin: Ja, så det blir för mycket barn 
i ena ändan och i andra ändan så lever 
vi för länge!

Ingela: Ja det bara komplicerar allt. 

Inga-Lisa: Så det där att kollektivhus 
skulle vara bra för miljön är ju inget 
argument.

>>skratt igen 

Kerstin: Om man ska säga någonting 
om när vi skrev den där första gula 
boken. Läser man den noga så hittar 
man inte ordet fritid någonstans. Det 
fanns inte i våran föreställningsvärld, att 
man kunde ha fritid

Ingela: Nä fritid, det var ju nästan 
oanständigt!

Kerstin: Fritiden var något som folk 
frågade oss om när boken var klar. I 
den första boken fanns inte fritiden 
med och inte heller att det skulle vara 
en bra boendeform för äldre. Vi var så 
fokuserade på barnen. Sen så har det ju 
visat sig att vår idé om kollektivhuset 
har fungerat i alla möjliga varianter. 

Gunilla: Men apropå det här med 
fritid så hade vi faktiskt diskussioner 
om vad arbete är och så. 

Kerstin: Ja vi pratade mycket 
om det oavlönade arbetet och om 
reproduktionen. Det hade vi med, men 
just fritidsbegreppet det fanns inte där, 
eller det stod inte i fokus i alla fall. I 
vilket fall så hade vi gett ut boken och 
olika grupper hade tagit till sig idéerna 
om det det lilla kollektivhuset och 
vi började snart åka runt och besöka 
husen som hade kommit till av detta… 

Ingela: Ja vi åt oss genom 
stockholmshusen. 

>> skratt

Kerstin: …och jag var jättenervös för 
att vi hade skrivit en teoretisk modell

Ingela: Ja det tror jag att vi alla var. 

Kerstin: …och tänk om vi hade lurat 
in människor i någonting som inte 
fungerar? 

Ingela: Ja jag tror att vi alla hade den 
tanken...

Kerstin: Ja det var så nervöst!

återskapas så fanns det en diskussion 
huruvida man skulle använda ordet 
kollektivhus eller inte. Som jag mins 
det så beslöts det att vi inte skulle 
använda andra ord, utan att vi istället 
skulle återuppliva och återupprätta 
ordet kollektivhus.

BO: Hur skulle ni beskriva 
boendegemenskap?

Gunilla: Boendegemenskap uppfattar 
jag som mindre ideologiskt än 
kollektivhus. Att det snarare beskriver 
en praktisk organisation helt enkelt. 

Inga-Lisa: Men varför blir ordet 
kollektivhus ideologiskt präglat? 

Gunilla: För att man har någonting 
som man har gemensamt. En 
boendegemenskap har inte samma 
betoning på det gemensamma, 
möjligtvis att man organiserar 
gemensamt men inte att gemenskapen 
är ett mål i sig.

Ann: En sak som vi inte har nämnt 
hittills är att kollektivt boende är 
väldigt bra för resursanvändningen 
och att man mycket lättare kan dela på 
saker sinsemellan.

BO: Ja vi vill ju få in olika 
delningsfunktioner i det vi ritar. 

Ann: Dom kan ju också vända sig utåt. 

Kerstin: Vi på Färdknäppen lyckas 
tillexempel få ganska lite sopor eftersom 
vi beställer saker i stora förpackningar 
och slipper därmed alla små tråg.  

Ingela: Jag tänker också på det 
här med borrmaskinen, datorn och 
gångstavarna som ni har gemensamt.

Kerstin: Ja det finns kryckor där 
också. 

>> säger Kerstin och skrattar

Kerstin: Det är suveränt att ha 
tillgång till så mycket grejer. 

Gunilla: Man kan ju också köpa 
bättre kvalité om man går ihop flera. 

Kerstin: Och man kanske kan hitta 
ett sätt där de som faktiskt tycker att 
det är jättekul att ta hand om maskiner 
faktisk kan vara dem som gör det.

>> skratt och instämmande

Inga-Lisa: Men hörrni hur gör ni 
med badrum och toaletter och sånt där? 
För i stort sett så tycker jag att man har 
byggt för många och för stora toaletter. 
Jag var i en lägenhet där det på sin höjd 
kunde bo två personer och dom hade 
två badrum och jag tänkte; dom kan väl 
inte behöva duscha samtidigt! Det har 
varit väldigt lönsamt att sälja överdrivet 
välutrustade badrum och det syns. 

BO: VI har läst boverkets rapport 
om partiella hyreskontrakt och då 
tar dom upp den fråga och vi tänker 
att man ska ha delade badrum. Då 
kan man dessutom uppnå kraven av 
tillgänglighet utan att badrummet 
känns överdrivet stort. I rapporten har 
de skrivit att det ska finnas en toalett 
på 3 personer. Frågan är hur många 
toaletter man ska ha då? Om man 
t.ex. bor fem men ändå vill vara öppen 
för att var och en ska kunna ha en 
samboende, då blir det ju helt plötsligt 
10 personer och då är frågan ska man 
ha 4 toaletter då? Så vi har inte helt 
landat i frågan. 

Gunilla: Skulle man inte kunna göra 
så att det finns några gemensamma, och 
fantastiska, toaletter i huset. 

BO: Jo faktiskt! 

Inga-Lisa: Ja toalett är ju faktiskt 
viktigare än dusch, för dusch kan man 
ju faktiskt vänta med. Det kan vara 
svårare att vänta på toaletten. 

Gunilla: Man skulle ju kunna satsa på 
dom gemensamma toaletterna och göra 
dom jättefina. 

BO: Vi har också reagerat på att 
när man bygger så små lägenheter 

men ändå bygger med tillgänglighets 
anpassade toaletter att dom blir så 
abnormt stora i jämförelse med resten 
av lägenheten. Men att det såklart ändå 
är nödvändigt. Men vi tänker att om 
man delar på en sån toalett så blir det 
mycket mer rimligt.  

Kerstin: När ni har skrivit ert jobb så 
får ni skicka det till oss! 

BO: Absolut!

Gunilla: Det ska bli spännande att 
se er tolkning, för det har ju verkligen 
fattats en sådan version.  

Kerstin: Ja det är är spännande för ni 
kommer in på så många olika områden 
om hur man bor. 

BO: Ja det är väldigt kul.

Ann: Idag måste jag gå halv sex till 
mitt matlag. Jag bor inte kollektivt men 
jag lagar bl.a. mat tillsammans med 
några andra.

Kerstin: Okej men då är det dags att 
börja röra oss bort mot ingången för att 
träffa Gunnar.  
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bestämt sig för att vara en betydande 
del i grannskapet. De bjöd därför in 
till middagar, utställningar, konserter 
osv. Vilket såklart låter väldigt trevligt 
men att det också kan komma att gå 
emot idén om att detta faktiskt också 
ska fungera som någons utvidgade hem. 
För vissa passar denna typ av umgänge 
och för andra inte.       

Inga-Lisa: Jag tänkte på en annan 
sak, vi har haft en annan grupp där vi 
hade ett projekt som vi kallade för ’Nya 
vardagslivet’. Vi tänkte att socialismen 
inte bara kan finnas i ett enda hus så 
vi riktade in oss på gemenskaper inom 
bostadsområdet. Vi skrev en massa 
rapporter om detta som ni kan få om 
ni är intresserade av det. Men i vilket 
fall så har det blivit mycket svårare idag 
eftersom att barn inte nödvändigtvis 
längre går i skola eller på dagis där de 
bor. En helt annan sak, när jag började 
intressera mig för kollektivhus och själv 
ville bo så, så var det under perioden 
när jag hade barn. Men det var inte 
bara för det praktiska utan det var 
också, kanske mest för att jag tyckte det 
var viktigt för mina barn att lära känna 
andra vuxna och inte bara se dom på 
fester. Även om barnen har två föräldrar 
så tror jag att det är för lite, jag hade 
gärna velat att mina barn hade fått växa 
upp med fler vuxna.  

Ingela: Jag var med och skrev en 
bok om Hässelby familjehotell och då 
intervjuade vi många olika grupper 
och en av dessa grupper var barn som 
hade vuxit upp där och sedan valt att 
flytta tillbaka i vuxen ålder. Vi frågade 
givetvis vad som hade varit bäst med 
huset. Många älskade det på olika sätt 
men det var en kvinna som sa något 
som verkligen fastnade. Hon sa; ’ I 
det här huset hade jag vänner i mina 
föräldrars och farföräldrars generation 
som jag inte kände genom mina föräldrar. 
Jag kunde alltså som barn skaffa mig 
egna relationer och jag tycker att det är så 
himla viktigt.’ Ja för hur i helvete träffar 
man folk?! I postkön? Men den finns ju 
nästan inte den heller längre.   

Kerstin: Det behövs alltså olika nivåer 

av kollektivitet och gemenskap, inte 
bara den lilla lägenheten men också i 
husen och i grannskapet och så vidare 
och så vidare.  

BO: Ser ni något problem med… för 
vi har ju diskuterat om vi ska rikta in 
oss på unga eller ska man låta det vara 
öppet för alla? Vi har diskuterat just 
unga för det är svårt för många unga att 
komma in på bostadsmarknaden.

Gunilla: Det finns gamla som har 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden 
också. 

>> alla instämmer 

Gunilla: Framförallt ensamma gamla. 
I Blenda så var de väldigt glada att de 
hade en mormor i huset, jag tror att det 
kan vara ett plus.  

BO: Vi läste om kollektivhuset 
Stolplyckan och där hade de medvetet 
blandat åldrarna. Det beskrevs som 
något väldigt positivt eftersom att det 
då alltid var någon som var hemma 
och det blev växlande aktiviteter under 
dagen och att det därför blir lättare att 
alvlasta varandra eftersom att alla inte 
försvinner samtidigt. 

Gunilla: En erfarenhet och upplevelse 
från kollektivhuset på Vänersborgsgatan 
var att när man gick utanför dörren så 
var man ändå fortfarande hemma och 
när man kom ut på stan så var man 
fortfarande lite hemma eftersom att 
man mötte folk från det egna huset. 
Stan blev alltså befolkad med folk man 
kände. 

Kerstin: Så blev det lite för mig 
också efter att jag hade flyttat in på 
Färdknäppen. Jag började känna igen 
betydligt fler på gatorna.   

BO: Varför tror ni att många har en 
negativ association till ordet kollektiv? 
Tech Farm använder ju t.ex. inte ordet 
kollektiv i sin marknadsföring utan 
använder det engelska ordet co-living.

Inga-Lisa: Det är ett starkt ord. Vi 

använde ett tag ordet bogemenskap. 
Ann: Det är väl för att det finns den 
gamla kommuniststämpeln av kollektiv.

Inga-Lisa: Ja den finns ju kvar.
 
BO: Har det gått från 
kommuniststämpel till hippiestämpel? 

Ann: Nej det tror jag inte, jag tror 
att det är mycket mer normaliserat 
nu. Jag tror inte att det är det som är 
problemet. Men jag tror att det kan 
vara så att många är oroliga för sin 
integritet. De tror inte att de får vara 
själva och är kanske rädda för den där 
nidbilden som kommer från filmen 
Tillsammans. Jag har faktiskt aldrig sett 
ett sånt liv i en storfamilj, inte ens på 
70-talet.

Kerstin: Jag tänker på den där 
nidbilden av 70-talet. Vi besökte 
Hundra Blomster under 70-talet och då 
var det ändå så att man inte fick lämna 
huset under helgerna utan tillstånd! Det 
var så väldigt radikalt på något sätt.

Gunilla: Det har ju funnits kollektiv 
där alla tvingades in och man skulle äta 
sin egen moderkaka och sånt där. 

Inga-Lisa: Vi hade ett underbart 
recept på det… 

>> alla skrattar

Gunilla: Ja det kanske också kommer 
från att det har funnits en hel del 
kollektiv som faktiskt har varit ganska 
gräsliga. Där man har blivit intvingad i 
någon slags form som man inte vill vara 
del av. 

Kerstin: Men det är ju intressant att 
det här ordet kollektiv, som egentligen 
bara handlar om att samarbeta, ska vara 
så himla farligt. Om det är något det 
här samhället bygger på så är det ju att 
vi måste få det att funka tillsammans, 
men ändå låtsas vi som att vi är 
alldeles fria och självständiga. Det är så 
intressant! 

Ingela: När kollektivhus.nu skulle 

Vi har valt att presentera ett citat från Hélène Frichot’s och 
Helen Runting’s text ’In captivity- the real estate of co-living’. 
I denna text ställer de sig kritiska till utvecklingen att många 
kollektiva bostäder ritas med extremt små privata rum. Detta 
citat exemplifierar vad denna typ av boendeform kan få för 
typ av konsekvenser för de boende. 

’What can one do in a co-living cell? What kind of production 
and reproduction do these spaces make possible? What acts are 
possible in a nine-square-metre bedroom, with a single bed, 
in a KomBo apartment, or in a four-square-metre Flagship 
micro-apartment, or in a 10-sqaure-metre bedroom in an Old 
Oak ’twodio’, with your randomly allocated ’roomie’ not metres, 
but centimetres away? These are the contemporary conditions 
of confinement that we face, when a human cannot move or 
stretch or flex. What about sex and private discussion, relations 
that one wishes to limit to a given circle, relations one cannot, 
or simply does not wish to, extend to all members of the co-living 
community? The cell provides privacy for a prone body glued to 
a laptop or asleep, but if it cannot physically accommodate more 
than one body, the infrastructure as a whole cannot support 
intimacy. Any where.’ 

Frichot, Hélèn. & Runting, Helen. Architecture and  Feminisms: 
Ecologies, Economies, Thecnologies. New York: Routledge, 
2018. s. 145. E-bok
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kollektiv

“Att många av dem som försökt sig på 
storfamiljsboendet fått göra avkall på sina 
visioner innebär emellertid inte att visionerna 
är orimliga, bara att det tar tid att förändra sig 
och att vänja sig vid ett annorlunda sätt att 
leva” 1

Karin Palm Lindén

Boendekollektiv är inte en ny företeelse och de verkar 
på senare tid fått ett visst uppsving på den svenska 
bostadsmarknaden. Kompislägenheter, co-living hus och 
ett växande intresse för bygg- och bogemenskaper är några 
exempel på den nya trenden som syns i bland annat media. 
Trots att denna boendeform för många varit en självklar del 
av vardagen ända sen slutet av 1960-talet saknas fortfarande 
kunskap och forskning kring ämnet. Ett av få försök till en 
omfattande undersökning av dessa boendekollektiv är Karin 
Palm Lindéns rapport ‘Att bo i storfamilj’ från 1982. 

Ett boendekollektiv eller en storfamilj, som Palm Lindén 
i sin rapport väljer att kalla det, är en benämning för den 
boendeform där flera vuxna (och kanske också barn) har 
valt att bo tillsammans. Det gemensamma boendet sker då 
oberoende av t.ex. släktskap, ålder eller kön. Det kan finnas 

en rad olika anledningar till att man väljer att bo tillsammans, 
t.ex. av praktiska, ekonomiska, eller ideologiska skäl. Palm 
Lindén understryker också att ett boendekollektiv endast kan 
kallas just det om de människor som bor tillsammans själva 
betraktar sig som ett kollektiv.2

Samtidigt som kollektivhusen fortsatte att erbjuda en 
alternativ boendeform på den svenska bostadsmarknaden 
under andra halvan av 1900-talet, kom även mindre enheter 
av kollektiva boenden, boendekollektiv, att introduceras i 
Sverige på slutet av 60-talet. Denna boendeform som från 
början växte fram i Danmark och andra västeuropeiska länder 
etablerades även inom kort i Sverige.3 Intressant att belysa 
är att dessa boendekollektiv för det mesta har uppstått av sig 
själva där tillfälle funnits, exempelvis när en lämplig lokal 
har blivit tillgänglig. Deras uppkomst har skett organiskt 
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utan att t.ex. kommuner eller företag har planerat för dem. 
Boendekollektiven har alltså vuxit fram och levt vidare i 
bostäder som inte varit ritade för ändamålet. Palm Lindén gör 
i sin undersökning ett försök till att granska livet i storfamilj 
samt den fysiska ramen kring boendet. Trots det omfattande 
arbetet där hon varit i kontakt med över 150 boendekollektiv 
är det svårt att få en övergripande bild över kollektivens 
utbredning i Sverige i stort. Det har aldrig tagits fram någon 
statistik för boendekollektiven och till följd av detta är det 
svårt att dra några slutsatser över hur utvecklingen sett ut från 
1960-talet fram till idag. 

Redan för snart 40 år sedan pekade Palm Lindén på den 
stora brist på forskning rörande den fysiska ramen, alltså 
själva bostaden, för boendekollektiv. Hon påpekar att 
denna kollektiva boendeform framförallt har undersökts ur 

ett sociologiskt eller psykologiskt perspektiv, då den setts 
som ett samhällsfenomen, snarare än ur en arkitektonisk 
synvinkel.4 I en tid då våra resurser inte längre räcker till för 
det sätt vi har vant oss att leva på, har den delade bostaden 
börjat lyftas fram som en av flera alternativa vägar att gå i 
framtida bostadsproduktion. För att dessa icke normativa 
bostadslösningar skall få en ärlig chans att visa sina 
möjligheter som ett komplement till dagens bostadsbestånd 
krävs både kunnighet och förståelse för boendeformen. Det 
kommer bland annat vara otroligt viktigt att de arkitekter 
som ritar dessa bostäder förstår kollektivboendets styrkor, 
men såklart också svagheter, samt hur den fysiska planeringen 
av bostaden kan komma att påverka möjligheterna för 
ett välfungerande boendekollektiv. En väl fungerande 
bostad kommer utöver ett funktionellt, ekonomiskt och 
hållbarhetsmässigt perspektiv även erbjuda en grogrund för 
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ett rikt socialt liv. De arkitektoniska besluten för var och en 
av dessa bostäder kommer vara avgörande för dess framtida 
funktionalitet och fortlevnad. 

Vad skulle det betyda för bostadsmarknaden i stort om man i 
större utsträckning började ta boendekollektiven på alvar?

Bild 1-3. Palm Lindén, K. Storfamilj E, F och G [Planritning]. 
I  Palm Lindén, K. Att bo i storfamilj. Rapport/ R2:1982. Lund: 
Institutionen för byggnadsfunktionslära, Arkitektursektionen, 
Lunds universitet. 1982. s. 129-130

1. Palm Lindén, Karin. Att bo i storfamilj. Rapport/ 
R2:1982. Lund: Institutionen för byggnadsfunktionslära, 
Arkitektursektionen, Lunds universitet. 1982. s. 188
2. Ibid s. 45
3. Ibid s. 21
4. Ibid s. 36
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BO 22. oktober 2018

Peter Hedegaard arbetar professionellt 
som affärsutvecklare på Veidekke 
Bostad men förvaltar även ett antal 
villor, vilka han hyr ut som kollektiva 
bostäder för studenter i Lund. På 
grund av hans professionella intresse 
för bostadsutveckling och privata 
erfarenheter av bostadsförvaltning valde 
vi att ringa upp honom för att diskutera 
kollektiva boendelösningar.  

Peter: Hej det är Peter!  

BO: Hej! Vad snällt att du kunde ringa. 
Vi tänkte höra om det är okej med 
dig om vi spelar in, så att vi sen kan 
sammanställa samtalet? 

Peter: Absolut, det går bra. 

BO: Då kanske vi ska börja med att 
berätta lite om vad vi gör...

>> Bo beskriver projektet

Peter: Spännande! Vi sysslar ju mycket 
med affärsutveckling här på Veidekke 
och dom här frågorna är ju ständigt 
aktuella. Vi var faktiskt precis på ett 
studiebesök i Schweiz där vi besökte 
olika kooperativ, vilket ju är en form av 
kollektiv. 
  
BO: Liknar dessa kooperativ de 
bogemenskaper som är vanliga i 
Tyskland? 

Peter: Ja det gör dom. Nu har jag inte 

besökt några i Tyskland, jag har bara 
hört talas om dem. Men det kan jag 
berätta mer om lite längre fram, så att 
jag inte stör er ordning. 

>> BO skrattar

BO: Ja vi har ju gjort en liten lista med 
frågor så vi kanske ska börja med dom 
och så får vi se sen var samtalet hamnar. 

>> En kortare paus

BO: Vi har genom en bekant fått höra 
att du förvaltar ett antal villor som du 
hyr ut som kollektiva studentbostäder, 
skulle du vilja berätta lite mer om det? 

Peter: Det stämmer och att det blev så 
kommer sig faktiskt av en tillfällighet. 
En tillfällighet som sedan har varit 
väldigt spännande att få utveckla. Det 
var så att vi byggde ett hus till oss 
själva i Lund, som det sedan visade 
sig att vi inte behövde. Istället för att 
sälja det valde vi att hyra ut det till 
studenter. Det var alltså ett helt nytt 
hus som också var ganska stort, då det 
var tänkt som ett generationsboende. 
Vi hade byggt en stor villa och ett 
gatuhus. Tanken var redan från början 
att sovrummen inte skulle vara så stora 
utan att vi istället skulle satsa på de 
gemensamma ytorna. Det visade sig 
passa väldigt bra när vi valde att hyra 
ut det på det sätt vi gör nu. De stora 
gemensamma ytorna har varit väldigt 
uppskattade hos de boende. Man har 
ju sett skräckexempel på boenden här i 
Lund där det bara finns ett litet pentry 
att dela på och då tycker jag att det 
nästan blir lite som ett fängelse. I de 
bostäder jag hyr ut ligger de privata 
rummen på ungefär 8-10 kvm men 
sammanslaget med de gemensamma 
ytorna så har de boende nästan 35 kvm 
per person. Det här konceptet visade 
sig fungera väldigt bra och när det då 
dök upp ytterligare ett objekt så satsade 
jag på ett till. Jag tror att stora objekt 
fungerar bäst för då kan man få ihop 
kollektiv på ungefär 7-8 personer.   
   
BO: Är det ungefär så många som bor i 
de fastigheter som du förvaltar? 

Ett samtal med
Peter Hedegaard

B1

Bild 1. My Newsdesk. Peter Hedegaard 
[foto] i.d. http://www.mynewsdesk.
com/se/veidekke_ab/images/peter-
hedegaard-affaersutvecklare-veidekke-
bostad-ab-275238 (hämtad 2018-10-11)

Peter: Ja precis. 

BO: Är det de två objekten som du har 
berättat om som du förvaltar just nu? 

Peter: Jag har ett till, så tre total, 
vilket ger bostad för 35 studenter. 

BO: När började du hyra ut det första 
huset? 

Peter: Det var hösten 2013, så det har 
gått en tid. Sen tillkom de andra två 
2015 och 2017. 

BO: Har det varit ett högt tryck på de 
rum som du hyr ut? 

Peter: Ja det har alltid funnits ett stort 
intresse. Många avrådde mig faktiskt 
initialt från att hyra ut huset som 
kollektiva studentbostäder, eftersom 
det var ett alldeles nytt hus och att 
det kanske skulle kunna ta skada av 
det. De kanske hade rätt till viss del, 
för det finns väl vissa baksidor av att 
ha ett kollektiv. Till exempel så sköts 
trådgården kanske inte på det sätt som 
om man hade skött den själv. Samma 
sak gäller också för ansvaret av vissa 
andra gemensamma saker.  

BO: Hur fungerar rekryteringen av nya 
medlemmar till kollektiven?  

Peter: Inledningsvis så var det jag som 
valde ut folk från blocket. Men nu, 
när vissa har valt att flytta, brukar de 
boende själva få lösa rekryteringen. Inte 
alltid men i de allra flesta fall. 

BO: Vi vill bara snabbt återkomma 
till frågan om slitage en stund; Har 
det visat sig vara så som folk sa, att det 
skulle bli ett stort slitage på huset, eller 
har det varit mindre än vad du tänkte 
dig?
 
Peter: Det har nog varit mindre. Det 
beror nog lite på karaktären av huset. 
Om det är ett gammalt hus så kan det 
lättare gå sönder och folk kanske inte 
bryr sig lika mycket om slitage om 
det redan ser lite slitet ut. Ett nytt hus 
håller bättre. Men det är helt klart lite 

pyssel med det. Det är inte som att äga 
en hyresfastighet där man kan lämna 
över ansvaret till en hyresförvaltning 
och glömma bort det. Nä, det blir lite 
mer personligt. Men för att svara på din 
fråga; jag är väl positivt överraskad om 
man ska jämför med de scenarion som 
beskrevs för mig. Det beror ju kanske 
också lite på hur man väljer ut de som 
bor där.   

BO: Vad har du för kontakt med dem 
som bor i dina fastigheter? 

Peter: Det är väl inte direkt personligt 
med jag vet vilka dom är och dom 
vet vem jag är. Vi hälsar på varandra 
och så. Jag kommer förbi ibland för 
att fixa någonting när det behövs. 
Många har bott där i 4-5 år och jag 
känner föräldrarna till vissa lite grann. 
Det här är ju inte professionellt på 
samma sätt som när jag arbetar. Jag 
jobbar professionellt med bostads- och 
affärsutveckling. Jag köper fastigheter 
för Veidekkes räkning, för att vi ska 
kunna producera kvalitativa boenden. 
Men det är ju intressant att även få göra 
det för egen räkning också, det ger en 
möjlighet att fundera lite på hur man 
vill bo och så.
 
BO: Skiljer sig de fastigheter du köper 
professionellt från de fastigheter du har 
köpt privat? Är det flerbostadshus som 
du köper för Veidekke? 

Peter: Ja det är flerbostadshus. Men 
det är spännande som ni beskrev det i 
början av samtalet; hur fler har börjat 
röra sig mot smarta kvadrat och att 
kvalitén i vissa fall kanske tummas på. 
Vi gör inte det, men däremot försöker 
vi vara väldigt effektiva i vår produktion 
och det kan i vissa fall faktiskt hämma 
gestaltningen, just för att få ihop det 
hela ekonomiskt. Denna frågeställning 
är ständigt aktuell; Hur ska man kunna 
utforma ett bra boende men till ett så 
lågt pris som möjligt?

BO: Är kollektiva bostäder någonting 
som ni pratar om på Veidekke? 

Peter: Inte jättemycket men jag sitter 

själv med i ett utvecklingsprojekt här i 
Lund där vi försöker vara innovativa. 
Vi ser till exempel att olika typer av 
sharing är aktuellt, vilket handlar om 
att försöka hitta saker och platser som 
kan delas av flera boende. Denna 
tanke förstärktes definitivt när vi var 
nere och kikade på hur man gjorde i 
de kooperativa bostäderna i Schweiz. 
Vi fick känslan av att sådana lösningar 
verkade vara relativt vanliga i både 
Schweiz och Tyskland, vilket har fått 
oss att diskutera om det beror på någon 
slags kulturell skillnad och att det 
kanske är därför som det inte är lika 
vanligt i Sverige? Lite schablonartat 
så tänker man ju ofta att det främst 
är studenter som bor tillsammans och 
tänker man på studenter så tänker 
nog många på studentkorridorer. 
Men under besöken i Schweiz var 
min känsla att det fanns ett mycket 
bredare åldersspann än så. Det var folk 
i åldrarna 25-50 som hade valt att bo 
tillsammans och i vissa fall även med 
barn.   

BO:  Har du själv några erfarenheter av 
kollektivt boende? 

Peter: Ja jag bodde i korridor under 
hela min studietid. Jag hade eget rum 
med toalett och dusch men jag delade 
kök. Ett koncept som man kanske 
skulle behöva utveckla lite, för det blev 
ändå så att alla satt på sitt rum och 
pluggade.
 
BO: Ja vi har diskuterat vad 
som händer i de fall där det finns 
gemensamma ytor men som inte 
används av de boende. Beror det på den 
arkitektoniska utformningen eller har 
det att göra med sammansättningen 
av de som bor där? Om man tar 
studentkorridoren som exempel så kan 
det ju vara så att denna boendeform 
är det enda alternativet som finns 
tillgängligt för den som studerar och att 
det kollektiva därför blir påtvingat. Då 
kanske samspelet mellan de boende inte 
blir lika bra? Ja vi funderar ju mycket 
på vad som gör ett kollektiv lyckat eller 
inte. 
  

Peter: Ja det är en jättebra fråga och jag funderade faktiskt 
på det innan det här mötet, men jag har ställt mig samma 
fråga innan dess också. Beror det på kulturella skillnader eller 
handlar det om att olika länder har olika ekonomiska klimat? 
Eller beror det på ett varierat intresse av att bo tillsammans? 
Det känns ju som att det finns en hel del frågor som det inte 
finns några konkreta svar på idag, men det borde utredas. Så 
som ni faktiskt har börjat göra nu. Det svåra är ju att många 
kanske inte vet vad de tycker.
 
BO: Många kanske inte heller ser kollektiva boendeformer 
som ett alternativ eftersom det är relativt ovanligt i Sverige? 
Att bo själv i en lägenhet tas ju ofta för givet men å andra 
sidan så var det, för bara 40 år sedan, nästan lite tabubelagt 
att bo ensam.
  
Peter: Precis, ja det ska bli spännande att se vad ni kommer 
fram till. Jag tror definitivt att det finns en genuin vilja av 
att vara tillsammans men jag tror också att man någon gång 
i livet kommer vilja ha något eget, kanske hör det samman 
med att flytta ihop med en partner?  

BO: Anser du att en nyproduktion av bostäder liknande de 
du hyr ut skulle vara intressant? 

Peter: Jag tror att om man ska göra det så måste man kunna 
visa på att det kommer gå ihop ekonomiskt, så att det finns 
ett ekonomiskt incitament. I alla fall när det ska introduceras 
på marknaden. Vi har funderat på om vi skulle kunna testa 
något sånt här i Lund. 

BO: Hur tror du att byggbolag skulle kunna lockas till att 
bygga något liknande? 

Peter: Svårt. Jag tror nästan att det krävs någon form utav 
eldsjäl som kan se det som ett slags experiment. Ett sådant 
projekt skulle innebära en hyfsat stor risk eftersom att man 
inte riktigt kan förutse hur det kommer sluta. Om man skulle 
kunna testa konceptet vid säljstart, alltså innan projektet är 
byggt, skulle man kunna se om det finns något intresse och 
om det gör det så kör man.
 
BO: Har du hör talas om projektet TechFram?

Peter: Ja visst är det något kollektivt projekt i Stockholm 
som folk har pratat om? 

BO: Ja vi besökte ett av deras hus igår. Vi kom bara att tänka 
på det nu när du sa experiment. För de har ju fått 10 miljoner 
av Vinnova för att kunna testa sitt koncept. 

Peter: Ja precis. För precis som i det projektet så handlar ju 
mycket idag om hur vi ska dela på saker. Denna tendens finns 
ju redan i traditionella projekt, att vi försöker identifiera vad 
som kan delas av flera. Tvättstugan kan ju nämnas som ett 

exempel på någonting som hyresgäster redan delar på. Men 
samtidigt så finns det också en motsatt trend där allt istället 
flyttas in i lägenheten. Det kan ju tryckas in hur mycket saker 
som helst i en lägenhet och om det går att sälja så betyder det 
att man kan få mer betalt. Men den trenden kan nog hålla på 
att ändras, jag tror att folk inte har råd att betala för sådant, 
nu när räntorna börjar stiga och så… 

BO: Ja vi vet ju redan att det finns ett rejält underskott på 
billiga bostäder. 

>>kort paus

BO: Vi har tagit del av en rapport som Boverket släppte 
2017 som handlar om partiella hyreskontrakt, vilket innebär 
att var och en av de boende har var sitt kontrakt som täcker 
en viss andel av lägenheten. Vi är nyfikna på vad du använder 
för kontraktsform för de fastigheter du hyr ut?

Peter: Det är partiellt. Det framgår i kontraktet vilket privat 
utrymme den boende hyr men också vilka ytor som delas 
med de andra boende. Det står även med att det råder ett 
kollektivt ansvar för de gemensamma ytorna, inkluderat viss 
möblering som jag står för. 

BO: Så var och en av de boende har alltså ett eget kontrakt 
med dig?

Peter: Ja   

BO: Har de boende något kontrakt sinsemellan, t.ex. 
rörande ansvar av de gemensamma ytorna eller framgår det i 
kontrakten som de har skrivit med dig?

Peter: Det framgår i kontraktet de har till mig, så det finns 
inga andra kontrakt. Det är kanske inte supergenomtänkt. 
Men jag har ändå valt att alla ska ha var sitt kontrakt. Det 
skulle bli ett alldeles för stort åtagande om en person skulle 
ansvara för ett kontrakt som gällde för alla medboende.
  
BO: Har du stött på några för- eller nackdelar med den 
kontraktsform du har?

Peter: Det kanske finns något juridiskt hål när det gäller det 
kollektiva ansvaret. Även om det står att de har ett ansvar för 
de kollektiva ytorna och möbleringen så tror jag inte att jag 
skulle få rätt i domstolen om något skulle gå sönder. Så det 
kanske man skulle kunna formulera på något annat sätt. 

BO: Har du varit med om att de boende någon gång har 
varit missnöjda med en medboende, te.x. att sex av sju 
boende vill att den sjunde personen ska flytta? Och hur skulle 
det i så fall kunna lösas juridiskt? 

Peter: Det har faktiskt inte hänt. Men ja, det är lite klurigt 

och det finns väl egentligen inte så mycket som lagen skulle 
kunna lösa. I och för sig så har man ju rätt att vända sig till 
sin hyresvärd om man upplever att man har störande grannar 
och då kan hyresvärden ge en varning till den berörda 
grannen. Man skulle ju kunna tänka sig att den lagen, till viss 
del, skulle kunna tillämpas i ett sådant fall. Men det står ju 
inget i lagen om att Kalle inte har diskat…
 
>> BO skrattar

BO: Nä det är sant

Peter: Eller om någon skulle vara allmänt otrevlig eller så, 
det blir ju väldigt personligt när man bor tillsammans. Det 
blir väl kanske djungelns lag som får gälla istället, gissar jag.
 
BO: Ja vi har ju pratat mycket om hur sådana situationer 
skulle kunna lösas men du kanske har rätt i att en sådan 
situation löser sig själv på ett eller annat sätt. 

Peter: Vi ställde faktiskt den frågan när vi var nere i 
Schweiz, hur de valde medboende till deras kooperativ. 
De berättade att de har en förening för kollektivet som 
gemensamt väljer ut kandidater som de sedan intervjuar, 
och efter det väljer de den/dem som får flytta in. Jag tror 
att man med en sådan process hittar mer rätt än fel och att 
det förmodligen fungerar bättre än om en hyresvärd ska 
bestämma vem som får flytta in. Jag har ju gjort likadant i 
mina kollektiv och jag har också upplevt att det har fungerat.  

>>Det blir tyst en stund

Peter: I det här fallet använder dom faktiskt inte partiella 
avtal utan de har ett avtal som är upprättat mellan 
hyresvärden och kooperativets förening. 

BO: Så det är de boende som utgör föreningen och 
föreningen förmedlar de olika bostäderna? 

Peter: Ja precis. Och detta betyder att hyresvärden bara 
behöver vara i kontakt med en instans när det kommer till 
in- och utflytt. Om man överlåter ansvaret till hyresgäster 
med partiella avtal finns risken att det inte kommer in 
någon ny hyresgäst och då inte heller några intäkter för den 
andelen och då fungerar inte ekonomin. Jag har själv haft det 
problemet nån enstaka gång, så det kanske är baksidan av 
partiella hyreskontrakt. Men det kan säkert också regleras på 
något sätt.   

BO: Vad anser du är viktigt för att få ett kollektiv att 
fungera? 

Peter: Jag tror att de gemensamma ytorna ska vara generösa 
och att det ska finnas lite olika gemensamma rum. Det borde 
inte bara vara ett stort rum eftersom att det då kan vara svårt 

att dra sig undan om man vill det. Det är väl det första jag 
tänker på men sen så tror jag inte heller att det bör vara för 
många som bor tillsammans, jag tror på max 10-12 stycken, 
så att man kan få en överblick av dem som bor där. 

BO: I vår research har vi bl.a. stött på ett projekt med 
kollektiva lägenhetslösningar som kallas KomBo, vilket 
är ritat av Utopia Arkitekter. I detta förslag finns det bara 
ett gemensamt utrymme för de boende, där både kök och 
vardagsrum är kombinerat. Vi ställer oss kritiska till detta 
eftersom det, precis som du nämner, i sådana rum kan vara 
svårt att ägna sig åt flera aktiviteter samtidigt men också att 
det inte finns någon stans att dra sig undan. 
 
Peter: Ja men precis. Jag tror att det krävs minst två 
gemensamma utrymmen, vilket det finns i de hus jag hyr ut. 
Köket sitter visserligen ofta ihop med ett utav utrymmena, 
men jag har upplevt att det fungerar bra. Sen så tror jag också 
att de har de lyxigaste kollektiven i Lund. De har jättefina 
trädgårdar och ligger centralt. Jag tror att läget också är 
viktigt.  
  
BO: Det sa även de som bodde i TechFarms kollektiv. De 
trodde att konceptet fungerade just för att det låg i centrala 
Stockholm. 

Peter: Ja men det handlar ju såklart också om ekonomin 
och i Stockholm kanske det blir svårt att lösa. 

>> Peter är tyst en stund

Peter: Eller jo det kanske är just det som går att lösa 
eftersom folk kan gå samman med sina inkomster och därför 
faktiskt kan betala mer för boendet. Kanske kan det, för de 
med lite sämre ekonomi, bli en biljett in i det centrala, om 
man trivs med att bo kollektivt. 

BO: Ja det ligger nog något i det. 

>> Kort paus

BO: Jag tror faktiskt att du har svarat på de frågor vi hade, 
och mer där till. Det var väldigt intressant att få prata med 
dig. 

Peter: Ja men vad bra, det är alltid kul om man kan bidra 
med något. Jag har säkert lite mer tankar men detta var nog 
vad jag kunde komma på såhär på rak arm. Men lycka till 
med projektet, det är spännande frågor att diskutera.  
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Gör inte några ingrepp i hyreslagen!

Många vill bo 
kollektivt.

Partiella hyreskontrakt 
inom nyproduktion kan 
vara ett bra komplement 
på bostadsmarknaden.

Bruksvärdeshyran för en 
delad bostad borde vara 
betydligt lägre än för en 
vanlig bostad.

Det sociala samspelet då?

Finns det inte en risk att det 
blir kategoribostäder? 

Vem bär ansvaret om 
något går sönder?

En viktig aspekt kring det kollektiva boendet är på vilket 
sätt de boende förfogar över sin bostad, alltså vilken 
upplåtelseform som är i bruk. Nedan följer en beskrivning 
av de upplåtelseformer som generellt används i Sverige idag, 
följt av en sammanfattning över hur olika upplåtelseformer 
kan appliceras på kollektiva bostäder. Vi tittar även 
närmare på fyra kollektiva lägenhetsprojekt och hur deras 
uthyrningspolicy skiljer sig åt. Avslutningsvis sammanfattar 
vi hur Boverket i en rapport från 2017 undersöker 
möjligheterna för partiella hyreskontrakt.

Hyresrätt
Hyresrätten är den upplåtelseform som erbjuder den boende 
en bostad utan krav på ägande, den hyrs istället varaktigt av 
en hyresvärd. Hyresvärden är i många fall en kommun eller 
ett företag men kan även vara en privatperson.1 Hyresrätten 
är ett bra alternativ för den som inte vill eller kan köpa en 
bostad. Det kostar ingenting att få tillträde till bostaden. I 
och med det tas inga ekonomiska risker, men som följd kan 
man heller inte göra några ekonomiska vinster på boendet. 
I en hyresrätt är hyresvärden ansvarig för bostaden, om 
någonting går sönder, t.ex. kylskåpet, så står hyresvärden för 
reparation eller byte.2

Bostadsrätt
Bostadsrätt som upplåtelseform erbjuder individen en 
chans till att själv investera i sitt boende, även om det är 
bostadsrättsföreningen som äger bostaden. För att kunna 
köpa en bostadsrätt behövs både pengar till kontantinsats 
och den resterande kostnaden för bostaden. Många 
finansierar sitt bostadsköp genom lån.3 Som medlem i en 
bostadsrättsförening äger man alltså en andel i föreningen, 
vilket motsvarar lägenheten som köpts. Genom att betala en 
månadsavgift till föreningen täcks gemensamma kostnader 
i fastigheten som ligger utanför de privata bostäderna, t.ex. 
underhåll av trapphus och fasad. Bostadsrättsägaren har 
betydligt mer frihet gällande bostaden än vad hyresgästen i en 
hyresrätt har. Om större ändringar inom bostaden skall göras 
krävs dock ett godkännande från föreningen. En bostadsrätt 
kan ses som en investering för individen men det finns såklart 
också en risk att ägaren måste sälja med förlust.4

Kooperativ hyresrätt 
Den kooperativa hyresrätten kan ses som ett mellanting 
mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ 
hyresrättsförening äger eller hyr in sig i en fastighet där 
föreningens medlemmar kan hyra en bostad. Då den boende 
flyttar in, till skillnad från en traditionell hyresrätt, betalas en 
avgift som sedan återbetalas när utflyttning sker.5

Upplåtelseformer
Hur blir det med 
brandskyddet?

Hur förmedlas 
lediga bostäder?

En ny kontraktsform 
skulle bara ställa till 
med problem.

Det skulle innebära 
en ökad trygghet.

ekonomiska skäl, att ingen kan göra sig vinst på sitt boende 
och att ekonomiska motsättningar mellan hyresgäster därmed 
inte förekommer. 11

I rapporten ‘Att bo i storfamilj - En undersökning av 
storfamiljernas bostadsvanor’ skriven av Karin Palm 
Lindén (1982), framgår det att upplåtelseformen för de 
undersökta storfamiljsbostäderna, idag s k boendekollektiv, 
varierade mellan korttidsuthyrning, där olika typer av 
andrahandsuthyrning räknades in, vanlig hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt. Den vanligaste upplåtelseformen 
var hyresrätt och den i särklass ovanligaste var bostadsrätt. 
Palm Lindén spekulerar kring vad detta kan bero på och 
nämner att det kanske har att göra med den frihet som man 
får i och med en hyreslägenhet, att man helt enkel kanske 
inte vill binda sig för en längre tid. Möjligheten finns då att 
upplösa kollektivet om det inte fungerat som man tänkt sig. 
Palm Lindén tar också upp de juridiska svårigheter som kan 
uppstå när flera personer ska vara del av ett ägande.12

Det är idag svårt att hitta aktuell forskning eller stratistik 
rörande hur många människor som bor i boendekollektiv och 
det är där med svårt att ta reda på hur upplåtelseformerna 
idag fungerar för denna typ av boende. Men utifrån 
Palm Lindéns studie från 1982 kan det antas att 
upplåtelseformerna än idag varierar. Tre nybyggnadsprojekt 

Äganderätt
Äganderätten är den upplåtelseform där individen helt äger 
sin bostad. Den vanligaste formen av äganderätt är småhus 
och villor. Sedan maj 2009 är det nu även möjligt att äga en 
bostad i ett flerbostadshus som en äganderätt, men det kräver, 
likt en bostadsrätt, ett deltagande i en samfällighet som 
tillsammans sköter gemensamma utrymmen som trapphus 
och fasad.6 Äganderätt ger en total frihet för bostadsägaren 
som kan renovera, hyra ut och belåna bostaden utan tillstånd 
från någon.7

Upplåtelseformer för kollektiva boenden
I boken ‘Det lilla kollektivhuset - En modell för praktisk 
tillämpning’ tar bokens författare, BIG-gruppen, upp både 
för och nackdelar med olika upplåtelseformer i relation 
till kollektivhus. Deras slutsats gällande upplåtelseformer 
är att det ännu inte, år 1982, finns någon idealisk sådan 
för bogemenskaper i form av kollektivhus, men ser att 
hyresrätten har bäst förutsättningar för att fungera.8 

Gruppen finner vissa positiva egenskaper hos äganderätten 
så som att en grupp människor kan gå ihop för att planera 
och bygga ett område tillsammans, ett exempel på detta är 
de danska bofælleskaben. Projektet kan då planeras utifrån 
de boendes idéer och önskemål. Däremot ser de ett hot mot 
bogemenskapen då äganderätten vid försäljning säljs till 
högstbjudande. De ser en risk i att bostäderna inom samma 
gemenskap då kan komma att säljas för olika mycket pengar, 
vilket till följd ger de boende olika boendekostnader, samt 
att stigande bostadspriser kommer göra det svårt för de med 
sämre ekonomiska förutsättningar att flytta in.9 

Författarna lyfter fram bostadsrätten som en till synes 
idealisk upplåtelseform för kollektivhus då det ger de boende 
ett större långsiktigt inflytande, men belyser även i detta 
fall, likt för äganderätten, problemet med att de enskilda 
lägenheterna kan säljas till högstbjudande. Till följd av detta 
finns risken att de nyinflyttade, de som betalade mest för 
bostaden, i värsta fall helt saknar intresse eller abition för 
den kollektiva verksamheten och det arbete som skall utföras 
tillsammans. En annan situation som kan tänkas uppstå 
skulle kunna vara när vissa av de boende i en förening vill 
hyra ut de gemensamma lokalerna för andra ändamål, det 
skulle ge bostadsrättsföreningen en inkomst som då kan 
sänka månadskostnaden för de enskilda hushållen. En sådan 
situation skulle såklart hota den kollektiva verksamheten.10

I diskussionen kring hyresrätten som upplåtelseform framgår 
det även där att det finns vissa faktorer som kan hota 
bogemenskapen, ett exempel på detta är det otillräckliga 
besittningsskyddet för de gemensamma lokalerna. Trots 
det argumenterar BIG-gruppen för att hyresrätten inom 
allmännyttans ram är den upplåtelseform som bäst svarar för 
bogemenskapens grundtanke. De tyngsta argumenten rör 
ekonomiska frågor så som att ingen stängs ute på grund av 
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som riktat in sig på kollektivt boende i lägenhetsform är 
Botkyrkabyggens KompisBo, Byggvestas Kompislägenheter 
för unga och JMs Alphyddan kompislägenheter. De 
lägenheter som dessa tre företag förvaltar hyrs ut som 
hyresrätter med varierande uthyrningspolicy. 

Botkyrkabyggen - KompisBo
Botkyrkabyggens KompisBo är ett delat boende i lägenhet 
för två ungdomar mellan 18 och 30 år. De två personer 
som delar lägenhet har varsitt avtal för det egna rummet 
samt del i de gemensamma ytorna så som kök, vardagsrum, 
hall, bad och wc. För att två kompisar skall kunna söka 
en KompisBo lägenhet måste de var och en fylla i en 
intresseanmälan på Botkyrkabyggens hemsida. När en 
lägenhet blir ledig publiceras denna på KompisBo-sidan på 
Facebook där först att kommentera i svarsfältet får första 
tjing på lägenheten. Om de två sökande uppfyller kraven 
och var först med att kommentera inlägget på Facebook 
så blir de kontaktade för visning av lägenheten. Om de 
två sökande omgående tackar ja till lägenheten genomförs 
kontraktsskrivning. Utöver de individuella hyreskontrakten 
behöver de boende även skriva under ett avstående av 
besittningsskydd. KompisBo-kontraktet är sedan giltigt i 
maximalt 4 år. Om en av de två kompisarna vill flytta ut 
säger Botkyrkabyggen upp lägenheten med tre månaders 
uppsägningstid. Om den kvarboende personen hittar en 

ny person att dela lägenheten med inom två månader från 
uppsägningen drar Botkyrkabyggen tillbaka uppsägningen 
av hela lägenheten. Den nya personen måste såklart uppfylla 
kraven för uthyrning. Det skrivs inget nytt avtal i och med att 
en ny person flyttar in, utan det ursprungliga avtalet fortsätter 
att gälla. Om den kvarboende personen inte hittar en ny 
medboende inom två månader träder uppsägningen i kraft.13 

ByggVesta - Kompislägenheter för unga
ByggVestas kompislägenheter för unga riktar sig till de mellan 
18 och 25 år. Lägenheterna är utformade för att delas av två 
personer som får varsitt sovrum och ett gemensamt rum för 
matlagning, studier och umgänge.14 För att teckna kontrakt 
för en av dessa lägenheter måste den bostadssökande vara 
mellan 18 och 25 år, dock finns inget krav på utflyttning när 
man passerat 25, man får alltså behålla lägenheten likt en 
vanlig hyresrätt. När man tecknar kontrakt för en av dessa 
ungdomslägenheter behåller man sina köpoäng i ByggVestas 
bostadskö. Det är endast en person som kan stå på kontraktet 
för en kompislägenhet, det krävs dock att det alltid finns en 
medboende i bostaden. Ett inneboendeavtal måste tecknas 
med den medboende personen som också måste vara mellan 
18 och 25 år och skickas till ByggVesta. Den sökandes 
månadsinkomst före skatt måste vara minst två gånger 
månadshyran, dock kan den medsökandes månadsinkomst 
medräknas.15
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fem rum med fokus på att vara anpassade för ett kollektivt 
boende. Projektet riktar sig till en bred målgrupp, alltså inte 
bara till unga eller studerande. Var och en av de boende 
får tillgång till ett eget ljudisolerat och låsbart sovrum och 
utöver det delas gemensamma utrymmen så som vardagsrum, 
kök och badrum. Utopia arkitekter utreder för tillfället 
möjligheten att tillämpa en kontraktsform som gör det 
möjligt för varje hyresgäst att få ett eget kontrakt för sin del 
av lägenheten. Detta för att kontraktet inte ska behöva vara 
knutet till endast en av de boende.18

Partiella hyreskontrakt
I juni 2017 redovisade Boverket för Näringsdepartementet 
en utredning gällande partiella hyreskontrakt, vilket hade 
efterfrågats i 2017 års regleringsbrev.19 Bakgrunden till 
utredningen låg i dagens pressade bostadssituation och 
målet med rapporten var att utreda möjligheten till att göra 
det enklare för tillexempel unga, studenter och nyanlända 
att komma in på bostadsmarknaden genom kollektiva 
boendeformer. Ett av argumenten för att kollektiva bostäder 
skulle kunna underlätta inträdet för hushåll med begränsade 
resurser var sänkta hyreskostnader till följd av vissa delade 
ytor inom bostaden, till exempel kök och badrum. Dessutom 
visade en undersökning gjord av White arkitekter och 
Stockholms studentbostäder att efterfrågan på kollektiva 
boendeformer är stort bland studenter. De kollektiva 

JM - Alphyddan kompislägenheter
Alphyddan studentbostäder i Sickla erbjuder både ettor och 
tvåor till studenter, men också kompislägenheter på fyra 
rum och kök. Dessa större lägenheter har tre sovrum och ett 
delat utrymme för kök och vardagsrum.16 Uthyrningen sker 
genom vanliga hyreskontrakt via fastighetsägarna. Endast 
en person kan vara kontraktsinnehavare, det vill säga den 
person som lämnats som förslag av bostadsförmedlingen. 
Kontraktsinnehavaren måste vara student för att få tillgång 
till en av dessa kompislägenheter. Om personen inte längre 
är aktiv student eller inte klarar sina studiepoäng måste 
kontraktet sägas upp och lägenheten avflyttas. Detta gäller 
även de två medboende som då också måste flytta ut. JM 
ställer inte några krav på att dessa lägenheter måste brukas 
som kollektivboende. Om kontraktsinnehavaren önskar göra 
det får den personen själv ansvara för att hitta inneboende. 
JM har inga specifika krav mot de inneboende som 
kontraktsinnehavaren väljer, där gäller vanliga regler kring 
inneboende och kontraktsinnehavaren bär själv ansvaret.17 

Utopia Arkitekter - KomBo 
Utopia Arkitekter har i konceptet KomBo arbetat fram en 
modern kollektiv boendeform i hopp om att skapa nya, 
attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsbristens Sverige. 
KomBo-konceptet bygger på hyreslägenheter på tre, fyra och 
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boendeformer som efterfrågades var mindre hushåll, 
alltså hushåll med färre medboende än i den traditionella 
studentkorridoren.20

Boverket konstaterar att det redan idag finns goda möjligheter 
för att hyra ut lägenheter i ett kollektivt syfte. Tidigare var 
det endast möjligt att hyra ut bostäder med delade funktioner 
så som kök eller badrum till studenter, men sedan 2016 är 
det även möjligt att göra det för ickestuderande.21 En möjlig 
modell för hur kontraktsformen skulle kunna komma att 
se ut för ett kollektivt boende bygger på att flera personer, 
som delar på samma lägenhet, var för sig har ett kontrakt 
med hyresvärden. Det skulle göra det möjligt för alla de 
boende att få besittningsskydd på sin del i bostaden. Boverket 
föreslår att kontraktsformen ska täcka ideella andelar av den 
gemensamma lägenheten. Kontrakten täcker alltså inte en 
specifik del, tillexempel ett rum i lägenheten, utan anger 
bara hur stor andel av den totala ytan som hyresgästen hyr. 
De ideella andelarna benämns i utredningen som partiella 
hyreskontrakt.22

Boverkets rapport från 2017 undersöker möjligheterna för 
denna nya kontraktsform och tar både upp för och nackdelar 
samt belyser områden som vidare måste undersökas. Ännu 
har inte något beslut tagits ifall partiella hyreskontrakt skall 
införas på bostadsmarknaden. 
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Bild 1. KompisBo. 3 rum och kök Lagfartsvägen 48, 2 tr, 
Alby [Planritning]. 2016-12-27 https://www.facebook.com/
KompisBo/ (Hämtad 2018-10-12) Redigering: Jonsson, K. och 
Skog, H. 2018.
Bild 2. ByggVesta. Ungbo 12 - Sorgenfri, Malmö [Planritning]. 
E-mail. 2018-10-10. Redigering: Jonsson, K. och Skog, H. 2018. 

Bild 4. Utopia. KomBo [Planritning]. 2014. http://www.utopia.se/
se/projekt/kombo (Hämtad 2018-10-12) Redigering: Jonsson, 
K. och Skog, H. 2018.
Bild 5. Boverket. Hyresavtal kollektiv [Diagram]. I Boverket. 
Partiella hyreskontrakt. Rapport/ 2017:15. Karlskrona: Boverket, 
2017. s. 20 Redigering: Jonsson, K. och Skog, H. 2018.
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Boverket. Hyresavtal om ideell andel [Diagram]. I Boverket. 
Partiella hyreskontrakt. Rapport/ 2017:15. Karlskrona: Boverket, 
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Bild 3. JM. 4 rum & kök, 65 kvm, Alphyddevägen 16 [Planritning]. 
i.d. https://www.jm.se/bostader/hyresratter/hyresbostader/
alphyddan/ (Hämtad 2018-10-12) Redigering: Jonsson, K. och 
Skog, H. 2018.
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Göteborg är en av de 
städer som ska ingå 
i projektet Sharing 
Cities Sweden, vars 
syfte är att utforska 
delningsekonomins 
potential att ta 
Sverige närmare 
hållbarhetsmålen.

Dela mera

Begreppet delningsekonomi kommer ofta på tal när det 
diskuteras hållbar utveckling, inte sällan som en lösning 
på problemet att vi inte kan att fortsätta konsumera varor 
på det sätt vi gör idag. I och med industrialisering och 
exploatering har varor, i alla fall för oss i västvärlden, kommit 
att bli extremt billiga att konsumera i relation till de resurser 
som har krävts för att framställa dem (både mänskliga och 
materiella).

Vårt ekonomiska system bygger på idén om att vi ska kunna 
äga allt vi behöver. Att resurserna för detta inte räcker till 
blir dock allt mer uppenbart. Filosofin bakom begreppet 
delningsekonomi adresserar just detta och propagerar för att 
vi, i allt större utsträckning, ska dela på varor och tjänster. Ett 
annat namn för företeelsen är gemensam konsumtion, vilket 
bygger på idén om att flera konsumenter kan nyttja samma 
vara. Istället för att alla t.ex. köper sig var sin slagborr, som 
dessutom kanske bara används någon gång per år, är idén att 
fler konsumenter ska kunna gå samman och dela på eller hyra 
samma verktyg. 

Att dela på saker är inte en ny företeelse och sker ofta 
organiskt mellan vänner och bekanta men i och med 
digitaliseringens frammarsch har detta kunnat effektiviseras, 
men framförallt också professionaliseras. Appar och sajter gör 
det möjligt för människor att dela tjänster och varor, utan 
att nödvändigtvis behöva känna varandra. Som exempel på 
detta kan man nämna två av de kanske mest framgångsrika 
delningsplattformarna Über och Airbnb. Dessa plattformar 
tillåter säkra betalningar och erbjuder garantiförsäkringar 
baserat på rating-system, vilket möjliggör ett i stort sätt 
säkert utbyte av tjänster mellan främlingar. Det Über och 
Airbnb också lyckas göra är att i många fall sänka kostnaden 
på den tjänst som erbjuds, eftersom den digitala plattformen 
kan koppla samman köpare och säljare direkt och därmed 
undvika extrakostnader från diverse mellanhänder. 

I många fall krävs det inget annat än den digitala plattformen 
för att utbyta varor och tjänster, men i fall där man delar 
på faktiska föremål krävs det fysiska platser. Vi ställer oss 
därmed frågan om vilken betydelse dessa platser kommer få i 
framtiden, men också vilken roll arkitekturen kommer att ha 
i skapandet av dessa?   

Sharing Cities Sweden
Sharing Cities Sweden är ett nationellt program, koordinerat 
av Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet, 
som ämnar att utforska delningsekonomins möjligheter 
och risker, samt göra Sverige till en internationellt ledande 
spelare i frågan. Delningsekonomins potentialer kommer 
att testas i fyra ’testbäddar’, vilka kommer att vara belägna i 
Malmö, Umeå, Göteborg och Stockholm. Delningstjänsterna 
kommer att utvecklas med digitala plattformar som grund 
och kommer att omfatta samutnyttjande av varor, ytor och 
tjänster. Syftet med projektet är se om detta tillvägagångssätt 
kan ta Sverige närmare de globala hållbarhetsmålen, men 
också för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt 
genom att vara i framkant rörande utvecklingen av nya typer 
av varor och tjänster. Projektet har fått 51 441 000 kronor i 
forskningsstöd från Vinnova.1 

Multifunktionella rum
Som ett svar på att (vissa) städer blir allt mer tätbefolkade 
kommer ofta diskussionen rörande hur vi ska kunna nyttja 
stadens ytor på ett effektivare sätt på tal, då många av de 
ytor som finns i staden periodvis är underutnyttjade. Under 
dagen står t.ex. våra hem ofta tomma för att vi under denna 
tid vistas på våra arbetsplatser och under natten står våra 
arbetsplatser tomma för att vi är i våra hem. I vissa städer 
resulterar detta i att bostads- och affärsområden växelvis 
är näst intill obefolkade. Detta kan dels skapa otrygghet 
i respektive område men det betyder också att många av 
stadens invånare använder ’dubbelt upp’ med yta. Det 
diskuteras ofta hur dessa typer av ytor skulle kunna fungera 
på ett effektivare sätt, t.ex. att en kontorslokal skulle kunna 
bli en plats för sömn under natten. 

Hoffice.nu är ett exempel på en organisation som har 
närmat sig denna fråga. Hoffice.nu är ett nätverk som ämnar 
att koppla samma yrkesverksamma människor utan fast 
arbetsplats, då de arbetar som frilansare eller dyl. Konceptet 
för Hoffice.nu är att skapa en plattform där dessa personer 
kan finna varandra och arbeta tillsammans under dagen, 
vilket ger dem det sociala utbyte som de hade fått om de 
hade arbetat på en traditionell arbetsplats. Ytterligare en 
aspekt som är speciellt med konceptet är att de gemensamma 
arbetsdagarna äger rum hemma hos någon av deltagarna. Om 
någon är intresserad av att öppna upp sitt hem under dagen 
skapar denne ett event, till vilket medlemmar i närheten 
kan anmäla sig. I och med detta lyckas Hoffice.nu, förutom 
att skapa en mötesplats för dess deltagare, också utnyttja en 
annars, under dagtid ofta outnyttjad yta, d.v.s. hemmet.2  

Att dela i hemmet
Att dela på saker när man lever tillsammans som en familj är 
sällan något som någon ifrågasätter, det är snarare något som 
tas för givet. Man är van vid idén att man inom familjen delar 
på vissa saker och inte på andra. Trots detta är det många 
som ställer sig frågan till hur en kollektiv boendeform, med 
flera vuxna medboende, skulle fungera: ’Hur vet man vad 
som är vems?’ Men precis som i den ’traditionella familjen’ 
måste saker givetvis förhandlas och ens privata gränser 
måste respekteras. Men att bo tillsammans underlättar ett 
gemensamt ägande av saker eftersom de kommer användas 
och befinna sig inom samma hushåll.  

Att dela med grannar
Tvättstugan är något som de flesta som bor i flerbostadshus 
är vana vid att dela. Den har länge funnits som ett kollektivt 
inslag i våra bostadshus och tas ofta för givet. I och med 
tvättmaskinens intåg går det snabbt att tvätta och behöver 
därför inte göras mer än under några timmar någon gång 
i veckan. Detta betyder att tvättmaskiner som bara nyttjas 
utav en person ofta står oanvända, vilket gör att denna 
aktivitet lämpar sig väldigt bra för att dela med andra. Den 
delade tvättstugan är dessutom ofta väl utrustad och kan i 

Bild vänster. Malin Aghed.  Cykelköket. [foto] https://
tidningensyre.se/goteborg/2018/nummer-93/goteborg-ska-
testas-nytt-projekt-delningsekonomi/ (hämtad 2018-10-19)

många fall erbjuda fler funktioner än den tvättstuga man 
kan rymma i sitt privata hem. Tvättstugan bokas ofta av de 
boende, vilket betyder att detta rum, för en kortare period, 
’tillhör’ individen som har bokat den. Detta system fungerar 
oftast utan problem även om tvättstugan i vissa fall kan 
vara ett område för konflikt grannar emellan. Om en delad 
tvättstugan är något som vi har lärt oss att ta för givet, vilka 
fler funktioner finns det i vardagslivet som skulle kunna 
flyttas ut ur den privata sfären och delas av de boende i ett 
flerbostadshus?

Denna fråga har sedan 1930-talet varit aktuell i Sveriges 
kollektivhusdebatt. Många inom denna har sett fördelarna 
med att delade faciliteter och tjänster kan dra ner på 
kostnader, arbetstid och materiell åtgång. Kollektivhuset 
Färdknäppen, som stod färdigt 1993, är ett exempel på hur 
detta har realiseras. I detta fall har de boende fullt utrustade 
privata lägenheter men delar utöver detta på flertalet andra 
utrymmen i resten av huset. Gemensamt har de ett storkök 
med tillhörande matsal, en verkstad med tillhörande verktyg 
och maskiner, takterass med biodling, gästrum, tvättstuga 
och ett media- och pysselrum. De boende uppger att detta i 
viss mån drar ner på deras individuella konsumtion eftersom 
att de själva t.ex. inte behöver köpa verktyg eller maskiner till 
trädgården, men det som framförallt främjas i denna bostad 
är det umgänge och den sammanhållning som uppstår mellan 
de boende.   

I Lund ritar LINK arkitektur ett flerbostadshus inom vilket 
det ska finnas flera delningsekonomiska inslag. Huset har 
fått devisen ’sharing is caring’ eftersom att det för grannarna 
ska vara lätt att dela saker med varan, just för att den privata 
konsumtionen ska kunna hållas nere. Det som prioriteras i 
detta projekt är att de boende ska ha tillgång till saker, istället 
för att själva äga dem. Ett exempel på de tjänster som ska 
finnas i huset är gemensamma bil- och cykelpooler. Inflytt i 
huset är beräknad till 2019.3  

Att dela i staden
Delar vi staden? Inom stadens funktioner finns det 
vissa uttalat kollektiva funktioner som kan användas av 
medborgarna, antingen gratis eller mot en mindre summa. 
Till dessa kan kollektivtrafik, bibliotek, parker, gator och 
torg räknas. Men för att kunna vistas i staden måste den i 
många fall också konsumeras, särskilt här i norr då det under 
vinterhalvåret är allt för kallt och mörkt att vara i stadens 
utemiljöer. Var hamnar de som inte har råd med detta och 
vem får då rätt till staden? 

Sociologen och socialforskaren Catharina Thörn lyfter 
fram att staden förr var en plats för produktion men att 
den idag är en plats för konsumtion. Detta innebär att 
stadens affärer, barer, caféer etc. är beroende av att vi som 
medborgare finns där och konsumerar vad dessa har att 
erbjuda. I förlängningen blir det även viktigt vem som 

konsumerar vad och var detta sker. Thörn beskriver det 
såhär; Om ett café lyckas locka till sig en grupp reklamare, 
som vi för exemplets skull får anse som eftertraktansvärda 
och coola personer, smittar lite utav deras image av sig på 
caféet. Caféet får därmed, utöver de tjänster de erbjuder, 
också ett symboliskt värde, det är ’inne’. Detta betyder att 
caféägaren inte bara kan ta betalt för det hen säljer men 
också för den image som medföljer, vilket gör att hen kan 
höja priserna på sina produkter. I andra änden betyder detta 
också att om ’fel’ personer kommer till caféet så kan det dra 
ner dess image, något som caféägaren inte vill, eftersom att 
det skulle betyda förlorade intäkter. Caféets image smittar i 
sin tur av sig på området och i området kan människor ha 
investerat stora summor, i t.ex. fastigheter. Det blir därmed 
även i deras intresse att imagen och priserna hålls uppe. De 
’oönskade’ individerna kan, enligt Thörn, uteslutas på ’mjuka’ 
eller ’hårda’ sätt. Det förstnämnda innebär att blickar och 
bemötande kan göra det otrevligt för personen att vistas på 
platsen och den väljer kanske därför att inte göra det. Eller 
så stängs de ute genom hög prissättning, vilket skapar en 
ekonomisk barriär för individen, vilket gör det omöjligt 
för denne att konsumera de varor eller bostäder som finns 
i området.4 Innerstäder tenderar att präglas av ett sådant 
system vilket gör att samhällets marginaliserade medborgare 
bokstavligt talat hamnar i stadens marginaler. Detta betyder 
att staden, så som den används idag, inte är till för alla. 

Eftersom delningsekonomier värderar andra värden än 
ekonomisk vinst och tillväxt finns det potential för detta 
system att främja ett mer demokratiskt och materiellt hållbart 
sätt att konsumera staden. Även denna form av konsumtion 
riskerar givetvis att hamna i samma fällor som kapitalismen, 
men möjligheten till förändring finns i alla fall där. Frågan 
huruvida detta kommer påverka stadens arkitektoniska 
utformning är svårt att förutspå men det kommer i vilket fall 
påverka hur vi använder våra hem och städer.

1. Vinnova. Sharing Cities Sweden. 2017. https://www.vinnova.
se/p/sharing-cities-sweden/ (hämtad 2018-10-19)
2. Hoffice. Hoffice.nu. okänt datum. http://hoffice.nu/sv/ 
(hämtad 2018-10-19)
3. LINK Arkitektur. LINK arkitektur skapar ny boendeform för 
Lund – hyresrätter blir del av delningsekonomin. okänt datum. 
https://linkarkitektur.com/se/show/pressrelease/1431265/LINK-
arkitektur-skapar-ny-boendeform-för-Lund-–-hyresrätter-blir-del-
av-delningsekonomin (hämtad 2018-10-19)
4. Hagberg, Mattias. Vem äger staden?. 2011. https://
stadsbyggnad.org/2011/840/ (hämtad 2018-10-19)
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Det privata
De privata ytorna nås via de 
kollektiva delarna och har alla egen 
ingång. Lägenheterna omfattar fyra 
privata rum. Dessa har placerats 
i lägenhetens utkanter för att 
möjliggöra avskildhet i den delade 
lägenheten.  

De delade ytorna delas av dem som 
bor tillsammans i en lägenhet och 
är endast tillgänglig via de privata 
rummen. 

Det delade

De kollektiva ytorna delas av alla 
i huset och av dem i det närmate 
grannskapet. Dessa ytor löper längst 
med husets hela båttenvånig och 
binder samman husets två delar. 

Det kollektiva
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Bygga BO

“Tidigt i projektet väcktes en 
idé om att skapa en planlösning 
som möjliggör för flera former av 
varande, fördelat som i lager runt 
varandra, likt en lök.”

Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad 
har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att 
skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag 
präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar 
nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Detta har gett 
upphov till en tendens där politiker och byggföretag i många 
fall förespråkar avsteg från de byggregler som finns, för att 
kunna bygga fler och billigare bostäder. Detta kan t.ex. 
ses i många av de små, nyproducerade bostäder som byggs 
där smarta kvadrat och multifunktionella ytor främjas. 
Lösningar som dessa kan vara nödvändiga för att kunna 
tillgodose fler med bostad, men det finns även en risk att 
detta kan komma att leda till en ökad bostadssegregation, 
där de med sämre ekonomiska förutsättningar tvingas bo 
under sämre bostadsförhållanden. Att omförhandla vårt sätt 
att bo är en nödvändighet, då resurser och plats inte räcker 
till, men hur ska det gå till? Som ett svar på denna fråga har 
man i detta projekt landat i en kollektiv boendeform med 
delningsekonomiska inslag. Detta möjliggör ett resurssmart 
byggande som inte gör avkall på god bostadskvalité eftersom 
ytor och resurser kan delas av flera. Denna kollektivhushybrid 
har inspirerats både av den klassiska ’storfamiljen’, där 
flera vuxna individer delar bostad och kollektivhuset, 
där man både värnar om det privata och närheten till 
det gemensamma. För att testa denna idé har konceptet 
implementerats på en tomt i Gröndal. Resultatet blev ett 
flerbostadshus där de boende har privata rum inom de delade 
lägenheterna. Utöver detta fås även tillgång till flera kollektiva 
ytor som delas av de som bor i huset men även av dem i det 
närmsta grannskapet.

Löken
Tidigt i projektet väcktes en idé om att skapa en planlösning 
som möjliggör för flera former av varande, fördelat som i 
lager runt varandra, likt en lök. 

Inspirerat av kollektivhusets typologi, där de boende har 
fullt utrustade privata lägenheter men utöver dessa dessutom 
delar på flertalet gemensamma ytor, har en drivkraft för 
konceptet varit att det privata är minst lika viktigt som 
det gemensamma. Huset har därför fått tre olika typer av 
varande; det privata, det delade och det kollektiva. Det 
privata omfattar ett eget rum med hall, förvarning och 
handfat. Dessa rum har ritats med ambitionen att vara stora 
nog för att kunna leva tillsammans med någon och att ha 
möjlighet att bjuda hem folk till sig. Handfatet i hallen 
tillför möjligheten att kunna göra sig i ordning, hämta 
vatten etc. om man för tillfället inte känner för att delta i 
det gemensamma. De delade ytorna, som omfattar badrum, 
kök och vardagsrum kan endast nås via de privata rummen, 
vilket skapar en mindre och överblickbar gemenskap inom 
den stora gemenskapen som utgör resten av huset. Just 
dessa funktioner har valts att vara delade eftersom att de 
inrymmer aktiviteter som med fördel delas med andra (inte 
toalett), men utan att tillhöra det kollektiva eftersom, att 

man gärna vill veta vem/vilka man t.ex. sömndrucket möter 
på morgonen när man ska äta frukost. Kök och vardagsrum 
ligger angränsande till varandra men är också något åtskilda, 
vilket möjliggör att flera aktiviteter kan pågå samtidigt utan 
att dessa stör varandra. 

De kollektiva ytorna är tillgängliga för alla i huset samt 
för de i det närmsta grannskapet. Dessa utrymmen finns 
till för att kunna erbjuda den typ av ytor som man annars 
kan gå miste om när man bor i lägenhet. De kollektiva 
ytorna utgörs av både programmerade rum så som verkstad 
och gemensamhetslokal och ett antal oprogrammerade 
ytor, belägna i förbindelse med den östra huskroppens två 
trapphus. Dessa ytor behöver inte en funktion för att fungera 
men de finns till förfogande för de boende att använda. 
Aktiviteterna som kan tänkas ta plats i dessa utrymmen 
kommer att skifta beroende på de boendes intressen, men de 
kommer alltid att finnas där som en möjlighet för de boende 
att göra något tillsammans.   

Att komma hem
Eftersom detta bostadsprojekt innefattar flera lager av varande 
väcker det även frågan om vad som är att komma hem? I 
många fall är ytterdörren symbolen för detta då det är denna 
som gör det fysiskt möjligt att ta sig in i hemmet och att det 
är på denna man t.ex. kan skriva sitt namn, hänga en krans 
etc. Men var finns markören för hem i detta projekt som är 
fyllt av ytterdörrar? Är det dörren nere i entrén, dörren in 
till det privata eller dörren ut i det delade? Förhoppningsvis 
kommer alla dessa dörrar att vara lika viktiga och tillgodose 
alla behov som hemmet kan rymma. 

I detta hus har den sedvänliga sekvensen av att komma hem 
förändrats. Vanligtvis går denna sekvens från det offentliga 

livet, in genom ytterdörren, förbi delade 
ytor, och slutligen in i det privata 
sovrummet. Men här möts man istället 
först av det kollektiva livet, genom 
vilket man passerar för att nå den 
privata sfären, genom denna kan man 
sedan nå de delade ytorna i lägenheten. 
Det privata blir därmed en passage in 
till det gemensamma vardagslivet. Idén 
om den egna ingången härstammar från 
något som arkitekten Kerstin Kärnekull 
en gång skämtsamt sa under ett besök 
i kollektivhuset Färdknäppen. ’ I vårt 
hus är vår gemensamma ytterdörr vår 
markör för hem, innanför denna är vi 
alla hemma. Men vi har även en liten 
bakdörr där man kan ta in gäster som 
man inte vill att alla i huset ska träffa’. 
Detta uttalande kan vid en första 
anblick te sig banalt, men denna dörr 
erbjuder individen en möjlighet att 
själv välja vilka man vill inkludera i det 
delade hemmet. 

Många lever idag självständiga och 
ganska upptagna liv och har därmed 
ett behov av stor personlig frihet, men 
saknar kanske också den vardagliga 
gemenskapen som uppstår när man 
bor nära andra. Kanske kan denna 

boendeform svara på båda dessa behov 
och därmed förhöja känslan av att 
komma hem.

Att flytta in
Projektet BO organiseras genom en 
boförening som blockhyr byggnaden, 
exempelvis av något av de allmännyttiga 
bostadsbolagen. Boföreningen ansvarar 
själva för uthyrningen av lägenheterna 
i huset. Uthyrningen av de privata 
rummen i de delade lägenheterna 

regleras genom en lägenhetskö helt 
fristående från bostadsbolagets 
egna bostadskö. En köavgift betalas 
årligen in för att behålla sin köplats 
i lägenhetskön. Människor i alla 
åldrar och med varierande bakgrund 
välkomnas ställa sig i lägenhetskön, 
det krävs dock att man har läst 
stadgarna och är införstådd med vad 
det innebär att bo kollektivt. Att ställa 
sig i lägenhetskön innebär inte ett 
medlemskap i kollektivhusföreningen 
och där med inte heller inflytande 
över huset, det fås först vid inflytt. 
Som kontraktsinnehavare till ett av de 
privata rummen fås utöver de delade 
ytorna i lägenheten även tillgång till 
de kollektiva ytorna i byggnaden. De 
boende i närområdet inbjuds också att 
gå med i kollektivhusföreningen för 
att få tillgång till dessa. För att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för ett 
kollektivt boende gäller inte någon regel 
om längsta tid i bostadskön, det är de 
kollektivboende som efter samtal med 
de sökande bestämmer vem eller vilka 
som skall erbjudas det lediga rummet. 
Partiella hyreskontrakt gör det möjligt 
för alla boende att få besittningsskydd 
på sin del av bostaden och bidrar 
därmed till en trygg och långsiktig 
bostad.

Gröndalsvägen
Tomten för projektet är belägen 
längs Gröndalsvägen i västra delen av 
Gröndal. I det natursköna området 
intill Ekensbergshöjden finns en 
varierad bebyggelse med både nya och 
ett äldre punkthus samt lamellhus i tre 
våningar. Lamellhusen i samma kvarter 
som den planerade tomten uppfördes i 
mitten av 1940-talet. I bottenvåningen 
i lamellhus direkt väster om tomten 
finns en mindre livsmedelsbutik och 
en pizzeria. Området beskrivs av 
Stadsbyggnadskontoret på följande sätt:

“Mycket av efterkrigstidens bebyggelse, 
främst området på och nedanför 
Ekensbergshöjden, ritat av arkitekt 
David Helldén, är goda representanter 
för nyrealismens och folkhemsmodellens 
stadsplanering och arkitektur. 
Planeringen visar stor hänsyn till befintlig 

terräng och växtlighet och husen har en 
väl gestaltad arkitektur med sparsmakade 
men uttrycksfulla utsmyckningar, 
inte minst portarna vilka har en 
särpräglad utformning. Området har 
karaktären av en begynnande, småskalig 
grannskapsenhet.” 1

Kollektivhushybridens två huskroppar 
på fyra respektive åtta våningar har 
anpassats för att volymmässigt passa in 
med områdets omgivande bebyggelse 
där den låga huskroppen svarar mot de 
intilliggande smalhusen och den högre 
mot områdets punkthus.

Ytor
Lägenheterna i bostadshuset bygger 
på idén om privata rum, åtskilda från 
varandra, runt en kärna av delade ytor 
så som kök, vardagsrum och toalett. 
I den låga huskroppen har lägenheter 
om två privata rum och delade ytor, 
samt fyra privata rum och delade 
ytor fördelats på tre plan. De privata 
rummen (inkluderat den privata hallen) 
har en yta på 21m2, de delade ytorna i 
de mindre lägenheterna är 49m2 och i 
de större 78m2. I den högre huskroppen 
har etagelägenheter om fyra privata 
rum och delade ytor fördelats på sex 
våningsplan. De privata delarna i 
dessa är 20m2 och de delade 78m2. 
De två huskropparna binds samman 
av den gemensamma bottenvåningen 
och de vertikala trapphusen. Dessa 
inrymmer utöver funktionsytor, 
så som tvättstuga, cykelrum, 
miljörum och förråd, kollektiva 
ytor på 490m2 som de boende samt 
kollektivhusförreningens medlemmar 
delar på. Dessa ytor omfattar 
verkstäder, gästrum, umgängesytor, 
samlingslokal, vinterträdgård med 
takterass och flertalet oprogrammerade 
ytor som står till förfogande 
för de boende och föreningens 
medlemmar. I bottenvåningens 
sydvästra del har en lokal för café- 
eller restaurangverksamhet placerats. 
Den öppnar upp sig mot den redan 
befintliga torgbildningen. 

Kök & badrum
Trots att detta projekt har drivits av 

BO 8. januari 2019

Goldstein, Max. 2015. Planbeskrivning, Detaljplan för 
Bottenstocken 11 m.fl. i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2012-
12740.Stadsbyggnadskontoret. https://insynsverige.se/
documentHandler.ashx?did=1789930 (hämtad 2019-01-07)
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intentionen att rita ett resurssmart boende har det inte varit 
prioritet att pressa kvadratmetrarna, då detta möjligtvis skulle 
göra avkall på de bostadskvalitéer som också har främjats. 
Men i och med att lägenheterna delas av flera så kan resurser 
och pengar sparas på t.ex. kök och badrum. Eftersom huset 
innehåller 72 privata rum kan man tänka att detta hade 
kunnat motsvara 72 små lägenheter. Detta hade inneburit 
72 fullt utrustade kök och badrum. Dessa har, i och med de 
kollektiva lägenheterna, kunnat reduceras till 36 badrum och 
21 kök. 

Kravet att bygga tillgänglighetsanpassade toaletter blir ofta 
absurt, i ett sammanhang som präglas av pressandet av 
kvadratmeter, då toaletten i relation till resten av boendeytan 
blir väldigt stor. Att bygga tillgänglighetsanpassat motiveras 
i och med ett kollektivt bostadsbyggande eftersom att dessa 
ytor, utöver att vara tillgängliga, dessutom kommer att delas 
av flera, vilket då i dubbel bemärkelse motiverar den större 
ytan. 

Hållbara val
En kollektiv boendeform erbjuder ett långsiktigt hållbart 
bostadsbyggande, både ur ett socialt och miljömässigt 
perspektiv. Att dela resurser och ytor möjliggör t.ex. att 
mindre material och yta används, men det erbjuder även 
mervärden för de boende. De delade lägenheterna är ett 

exempel på detta. De privata rummen och en andel i den 
gemensamma lägenhetsytan motsvara ungefär 40 m2 men 
den totala ytan som den boende har tillgång till uppnår hela      
99 m2, inom lägenheten. Fokus hamnar därmed i detta 
projekt på att ha tillgång till saker och yta, istället för att äga 
dem. Närheten och den personliga kontakten till de andra 
i huset gör det också lättare att t.ex. låna saker av varandra, 
men denna närhet erbjuder såklart också en social trygghet 
som kan vara ovärderlig. De kollektiva ytorna erbjuder också 
en umgängesform som inte kräver någon typ av konsumtion, 
vilket umgänge i det offentliga ofta annars gör. 

Att bygga miljömässigt hållbart har också varit en drivande 
ambition under projektets gång och en KL-stomme 
har därför valts till byggnadens konstruktion. Trä är ett 
fördelaktigt alternativ till t.ex. betong, då trä binder 
mer koldioxid än vad som frigörs vid framställningen 
av materialet. Trä är dessutom lättare att återvinna om 
byggnaden någon dag ska rivas.
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Våning 1

Våning 2

En KL-trästomme har valts till husets konstruktion. 
Bottenvåningen och samtliga trapphus utförs i betong för 
att ge huset stadga och tyngd. De resterande våningarna 
utförs i KL-trä. Ur ett hållbarhetsperspektiv är KL-trä 
ett fördelaktigt alternativ till t.ex. betong då trä binder 
mer koldioxid än vad som frigörs vid framställningen 
av materialet. Trä är dessutom lättare att återvinna om 
byggnaden någon dag ska rivas. 

Ytterväggarna är välisolerade och beklädda med lockpanel 
i trä. 

De lägenhetsavskiljande väggarna, som även har 
använts till de privata rummen, är väl ljudisolerade och 
stomljudsdämpningen mellan vägg och bjälklag förhindrar 
att ljud färdas mellan våningsplanen.

De ickebärande innerväggarna konstrueras av KL-trä som 
bekläds av brandklassade gipsskivor på båda sidor. 

Bjälklagen har isoleringen på dess undersida, vilket 
möjliggör för dolda installationer i undertaket.    

KL-träkonstruktion
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