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Förord 
Jag anser att svenskar skulle vinna mycket på att inse att ensam inte alltid är starkast, utan att vi behöver 

omge oss av människor för att må bra. Kollektiva boenden ger inte bara oss möjligheten till att 

samexistera med andra människor i en högre grad utan skulle även kunna innebära ett skifte i 

bostadsbyggandet, där efterfrågan på lägenheter med ett till två rum minskar samtidigt som större 

lägenheter skulle bli allt mer attraktiva. Detta skulle innebära att större lägenheter i det redan befintliga 

bostadsbeståndet skulle öka i attraktivitet samt att byggbolag kan fokusera på att bygga större lägenhet i 

en allt högre grad. Det skulle även kunna innebära att det till och med byggdes bostäder i en allt större 

utsträckning ämnade för just kollektivboenden, istället för att  bygga mindre och mindre lägenheter för att 

försöka tillfredsställa behovet av billigare boenden. 

 Alltså,  Istället för att tvinga fram mindre lägenheter för att fylla ett behov på bostäder som finns  idag 

(Hyresgästföreningen, 2018) skulle byggandet kunna riktas mot att bygga större bostäder eller 

kollektivboenden samtidigt som vår psykiska och likväl fysiska hälsa gynnas då vi genom denna strategi rör 

oss ifrån den sociala isoleringen.  

 

Sökord: co-living, collective housing, loneliness, kollektivboende, social isolering, psykisk ohälsa, 

Social sustainability  
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1. Inledning 
 

I denna text kommer det utforskas huruvida kollektiva boenden kan innebära en lösning på bostadsbristen 

som upplevs idag och om denna boendeform samtidigt kan vara en väg att gå för att uppnå social 

hållbarhet. Det är av intresse att uppnå social hållbarhet för att motverka social isolering och psykisk 

ohälsa som breder ut sig bland främst unga i Sverige (Eckerdal, C. et al., 2018).  

Detta undersöks genom att titta på vilka sociala fördelar som går att hitta i det kollektiva boendet och se 

ifall denna boendeform skulle kunna anses som ett attraktivt alternativ till boende av människor i olika 

socioekonomiska grupper.  

Det finns idag en trend att bygga mindre bostäder för den mindre köpstarka gruppen som unga ofta är 

(Skog, H. and Jonsson, K., 2018).  Med strategin att bygga mindre och mindre bostäder skulle efterfrågan 

på billigare bostäder kunna mättas men riskerar att sakna planering för social hållbarhet (Skog, H. and 

Jonsson, K., 2018).  

Tesen är att det finns många fördelar med ett delat boende där fler kan bo både rymligare, till en skälig 

kostnad samt tillgång till en bostad med ett bättre läge än vad många har möjlighet till idag. Samtidigt som 

det finns negativa konsekvenser, för individer men likväl för samhället i stort, med en ökning av den 

sociala isoleringen. Den kollektiva boendeformen kan vara vägen framåt och svaret på bostadsbristen som 

råder idag. Frågan är om detta sätt att bo även kan bidra till ett socialt hållbart sätt att leva och samtidigt 

verka för att förebygga och minska ensamheten.  

1.1 Bakgrund  
Bostadsbristen är ett omfattande problem som drabbar många och det finns en hel del problematik  kring 

vad som byggs och vad som efterfrågas (Lundström, S, et al., 2007). Socioekonomiskt svaga grupper blir de 

mest utsatta när hyresrätter är den bostadsform som främst efterfrågas men är samtidigt det som det 

byggs minst av (Boverket., 2019b). Det som byggs idag är ofta anpassat efter hur marknaden ser ut för att 

kunna få bra betalt för de byggnader som byggs (Wikström, E., 2018).  

I Sverige bor många ensamma i jämförelse med andra länder och upp till  4 av 10 i Sverige bor ensamma 

(Scb, 2014). Det är mer utbrett bland män än bland kvinnor, vilket grundas i att män generellt lever 

ensamma en längre period i livet än kvinnor. I åldersspannet 60+ utgör kvinnor den största andelen 

ensamboende då de ofta lever längre än män. Trots att storstäder utgör en stor potential till möten 

mellan människor känner många sig ensamma. Antalet människor i Sverige som lever socialt isolerat har 

mätts till drygt  290 000 personer och avsaknad till en nära vän upplevs av var sjätte person (Scb, 2015). 

Denna sociala isolering kan vara på väg att brytas genom stigande bostadspriser, tillsammans med ett 

växande intresse för gemensamt boende, vilket tyder på en förändring mot en potentiellt större andel 

personer i  kollektiva bostadshus (Törnqvist, M., 2019). 

Studier visar på att det finns ett samband mellan social isolering och depression likväl mellan ensamhet 

och andra negativa hälsoeffekter (Swami, V. et al., 2006).  
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1.2 Teori 
Forskning på sambandet mellan social miljö och hälsa har bland annat gjorts i  Danmark (Davis, J. et al., 

2011), Turkiet (Satici, S. A. et al., 2015) och USA (Weeks, D. G. et al., 1980). Ett exempel på forskning som 

utförs i dagsläget i Sverige är av Institutet för framtidsstudier vilka forskar kring intimitetens betydelse och 

hur människans sociala nätverk ser ut då hon inte är en del av en kärnfamilj. Denna närhet kan istället fås 

från ett husdjur, pardans eller just genom att vara en del av ett kollektivboende. Samma institut har även 

publicerat en studie av Maria Törnqvist (Törnqvist, M.,2019), som arbetar som professor i sociologi, vilken 

bland annat diskuterar den svenska individualismen och hur den omformar det historiska kollektivboendet 

till ett allt mer privat och individualistiskt  kollektivboende. Det kollektiva boendet i Sverige beskrivs som 

ett svar till ett individualistiskt samhälle i kombination med människors sökande efter tillhörighet 

(Törnqvist, M.,2019).  

2. Metod  

2.1 Metodbeskrivning 
Kvalitativa metoder i form av intervjuer har använts i kombination med vetenskapliga artiklar och 

litteratur i ämnet. För en grundlig förståelse för aktualiteten av ämnet har tidigare forskning analyserats, 

även för att få en uppfattning kring den generella nyfikenheten och intresset av att forska beträffande 

kollektiva boende i relation till välmående.  

Intervjuer har utförts av dels Maja- Stina Skarstedt, forskningsansvarig på Techfarm, vilket är ett modernt 

kollektivinitiativ med två färdigställda kollektivboende i Stockholm i dagsläget; Hus 24 samt K9. Även 

boende  på ett av deras boende K9, Jonathan Andersson med flera, har intervjuats angående deras 

anledning till att välja denna typ av boende och huruvida det kan bli ett permanent sätt att leva och 

samtidigt må väl.  

Maria Pleiborn, bostadsexpert och demograf på  WSP har intervjuats kring hur mycket och på vilket sätt 

social hållbarhet inkluderas i stadsplaneringen idag. Vidare diskuterade hur nuvarande bostadssituation 

kan påverka drabbade på bostadsmarknaden socialt. Detta då de till exempel tvingas välja en bostad 

utefter sin betalningsförmåga och de bostäder som byggs för den mindre köpstarka gruppen människor 

blir allt mindre och mindre till ytan för att få ner kostnaderna.  

Hanna Söderquist, en av grundarna till hemsidan BoTillsammans.nu, Intervjuas genom videosamtal. 

Söderquist berättar om deras initiativ; vad hon ser för fördelar i boendeformen och varför hon anser att 

kollektiva boendeformer kan komma att sprida sig  i Sverige i framtiden.  

Genom att utföra intervjuer erhålls en bredare inblick i  ämnet och hur marknaden för denna boendeform 

ser ut idag. Det ger en djupare förståelse i forskning som gjorts och på vilket sätt denna forskning har 

applicerats. 

Den litteratur som använts är främst vetenskapliga artiklar och böcker från KTHs bibliotek och Primo för 

att finna trovärdiga källor.  
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2.2 Avgränsningar 
En del av arbetet har utgjorts av att undersöka hur boendeformen utvecklats historiskt men främst 

fokuserats mot vad som byggs eller förvaltas idag vilket på något sätt kan kopplas till den kollektiva 

boendeformen. Då frågeställningen utgår ifrån nyfikenheten kring varför många unga idag mår sämre 

(Hagquist, C. 2011) samt vilken koppling som finns mellan mående och boende så har kollektivboenden 

utformade för så kallade ‘andra halvan av livet’ inte undersökt djupare.  

En kvalitativ metod har använts för att få en djupare förståelse av ämnet och ett försök till att samla 

information från personer med olika bakgrund. Fyra personer har intervjuats under arbetet. Dessa fyra har 

valts för att få en så bred bild av dagens situation för kollektiva boenden som möjligt. Det finns en brist i 

arbetet i och med avsaknaden av röster som ställer sig kritiska till frågan och personer med andra 

perspektiv skulle på så vis varit önskvärt att inkludera för en mer extensiv studie. I angiven tidsram för 

arbetet var fyra intervjuobjekt en rimlig mängd, likväl skulle studien tjäna på perspektiv av mer kritisk 

karaktär.  

2.3 Begreppsdefinitioner 

2.3.1 Kollektivboende 
Ett kollektivboende innebär att flertalet personer delar på en bostad och har ett upplägg som grundas i att 

de boende delar på en viss yta av bostaden samt att alla sysslor som ingår i ett hem delas upp mellan 

samtliga i bostaden (McCamant, K. et al.,1988). Ett kollektivt boende kan se olika ut i den uppdelning man 

väljer att dela upp sysslor eller i hur bostaden är utformad. Det mest förekommande för ett 

kollektivboende i form av utformning är att de boende har ett eget rum eller lägenhet medan det finns 

gemensamma ytor som kök, vardagsrum och fritidsrum.  

Det finns olika varianter av den kollektiva boendeformen. Det finns delvis olika kategorier av kollektiva 

boende ämnade för en specifik målgrupp. Exempel på dessa speciella kategorier kan utgöras av 

äldreboende eller serviceboende för funktionshindrade. I övrigt finns det former av  kollektiva boende 

vilka riktar sig till gemene man (Vestbro D., 2010). 

Karin Palm Linden definierar kollektivboendet som ”a multi-family housing with private apartments and 

communal spaces such as a central kitchen and a dining hall, where residents do not constitute a special 

category.” (Palm Linden, K., 1992) Denna text utgår ifrån denna definition. 

2.3.2 Social hållbarhet 
Social hållbarhet är något som blivit mer aktuellt under de senare åren samt blivit allt mer inkluderat i 

planeringen för hållbara städer och samhällen. Begreppet social hållbarhet har dock flertalet definitioner 

och är än inte ett helt vedertaget begrepp. Det finns sparsam mängd litteratur på ämnet social hållbarhet 

och ingen samsyn vid definiering av begreppet kring vilka kriterier som ska ingå (Colantonio, A. , 2011). 
Nedan följer några exempel på tolkningar av begreppet som Andrea Colantonio tar upp i ett kapitel ur 

‘European Research on Sustainable Development’ samt Lunds universitets definition. 

 

- Sachs (1999) anser att jämlikhet och demokrati är fundamentalt för en social hållbarhet, med 

utgångspunkt i att mänskliga rättigheter av exempelvis social, politisk eller ekonomisk karaktär 

tillhandahålls för samtliga invånare (Colantonio, A. , 2011).  

5 
 



 

- Polese och Stren (2000) definierar begreppet som en växande och expanderande stad vilken 

hänger ihop med tilltagandet av människor utan att få en splittrande effekt eller på annat sätt 

obalans i diverse  kulturella samt sociala grupper utan snarare främja integration och en 

förbättrad livskvalitet för invånare (Colantonio, A. , 2011). 
 

- Vidare definierar Lunds universitet begreppet som något som: “berör människors livsbetingelser i 

samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna 

att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser 

fördelar sig mellan människor” (Lunds universitet, 2011). 

3. Resultat 

3.1 Förankring och socialt samband 

Bostaden har en stor betydelse för människors förankringsmöjlighet och till att känna trygghet 

(Alfredsson, B., 1979). En starkare anknytning i en närmiljö ökar möjligheten för människor att uppleva 

trygghet och utveckla en god social kompetens. Med social förankring menas människors kontakt med 

andra människor i ens närmiljö och en god förankring med andra innebär en större möjlighet till att kunna 

dra nytta av andra människors praktiska och personliga kvaliteter. Studier ger stöd för att närmiljö, 

gemenskap och sysselsättning kan ha betydelse för människans psykiska mående (Dalman, C et al., 2015).  

Människor är i behov av att känna tillhörighet och uppleva en social koppling till andra människor. Att 

etablera och skapa långvariga relationer med andra är en nedärvd egenskap människan innehar (Swami, 

V. et al., 2006). Det finns en stark koppling mellan människans sociala handlingssätt och hennes sociala 

samband (Satici, S. A et al., 2015). Det sociala sambandet anses vara av stor påverkan även för människans 

hälsa och en indikator för ett lyckligt liv.  

Forskning har påvisat att då människor upplever en social koppling efterföljer fördelar som givmildhet, 

positiva effekter kopplade till människors självförtroende, tillfredsställelse med livet, upplevd förbättrad 

mental hälsa samt subjektivt välmående (Satici, S. A et al., 2015). 

3.2 Konsekvenser av social isolering  
Det finns belägg för att människor med bristande social tillhörighet och/eller en låg tillit till andra 

människor kan riskera att uppleva psykiska besvär (Swami, V. et al., 2006). Det finns ett möjligt samband 

mellan att en allt för långvarig ensamhet kan leda till en depression. Depression kan sedermera leda till att 

människor avstår från att vara i sociala sammanhang och aktiviteter och därmed blir ensamma på så vis 

(Eckerdal, C. et al., 2018). Även uppbrott från en nära relation skapar ensamhet och risk för depression. 

Internationellt finns det en långsam ökning av antalet unga som upplever psykiska besvär (Lager, A., 

2009). Det finns teorier att individualisering är en faktor till denna ökning men något som inte helt 

bevisats. Individualiseringen går inte heller att sätta som enda argument till att den psykiska ohälsan 

breder ut sig (Lager, A., 2009). 

Det finns ingen bevisad relation mellan depression och ensamhet. Ensamhet leder inte alltid till 

depression likväl som depression inte måste leda till ensamhet (Swami, V. et al., 2006) men människor 

som lider av psykiska besvär har en högre tendens att isolera sig (Eckerdal, C. et al., 2018). 
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Invånare i Sverige och Skandinavien är, i internationell jämförelse, i hög utsträckning självständiga och 

oberoende av andra (Törnqvist, M.,2019). Det finns en relativt likställd ekonomisk situation i Sverige och 

många har hittills haft råd med ett eget boende (Törnqvist, M.,2019). Bland unga idag är det besvärligt att 

hitta en bostad och det som erbjuds är ofta små lägenheter där unga riskerar att uppleva en ofrivillig 

ensamhet (Maria Pleiborn, WSP).  

Göran Cars, Professor inom samhällsplanering och miljö, uttrycker att en efterfrågan på kollektivboendet 

finns i Sverige i och med förändringar som sker i samhället i form av individualisering samt hur samhället 

utvecklas. Människor har idag en större anledning och motiv till att söka sig till ett socialt sammanhang, 

menar Cars (Vestbro D., 2010).  

3.1.1 Psykisk ohälsa i Sverige 

Det finns mycket som tyder på att den psykiska hälsan bland ungdomar blir allt sämre  (Eckerdal, C. et al., 

2018). Faktorer som kan påverka ungdomars mående och psykiska hälsa är vad de är med om i deras 

närmiljö och incidenter som sker i skolan, på arbetet eller under ledig tid. En faktor som anses svår att 

undersöka är förändringar i samhället och i vår kultur, stora men även mindre förändring har visat sig 

kunna påverka.  En tydlig förändring i samhället är individualiseringen som upplevs i Sverige. Alltså, att 

människor blir allt mer fokuserade på sig själva och går ifrån gruppen allt tydligare. I Sverige har vi även 

generellt starka sekulära värderingar och ser självutveckling som en viktig del av livet jämfört med andra 

länder i världen. I övriga länder i Skandinavien har ungdomars psykiska hälsa inte försämrats i samma 

mån. Arbetslöshet eller annan bristande gemenskap med andra kan ge negativa effekter på människors 

välmående. Psykisk ohälsa breder även ut sig bland vuxna, dock  inte i lika hög grad som bland unga vuxna 

(Lager, A., 2009).  

I Sverige finns det en ökning av psykisk ohälsa (Hagquist, C., 2011) och utskrivning av antidepressiva ökar 

därefter (Socialstyrelsen, 2019). Ingen märkbar ökning av andelen ungdomar som begår självmord har 

skett under de senaste åren (Lager, A., 2009) men däremot finns en minskning av andelen som begår 

självmord i andra länder. Det syns även en minskning av självmord bland människor i Sverige som ingår i 

gruppen över 25 år. En parameter som talar för att den psykiska hälsan försämrats bland unga är att 

självmordsförsök samt övrig vård som erfordrats i följd av ungas psykiska besvär har ökat. Statistik visar 

även på att ungdomar i alla socioekonomiska skikt mår generellt sämre. Det finns heller ingen koppling 

mellan vilket kön man tillhör eller var i landet man bor (Lager, A., 2009). 

3.3 Kollektivboendet 

3.3.1 En politisk rörelse 

Kollektivhusrörelsen är känd för den politiska dimension som ligger till grund för detta val av boende som 

främst förknippas med 60- talet, då människor blev allt mer medvetna om den påverkan på miljön och 

fotavtryck som vi människor lämnar efter oss. Människor sökte sig under denna tid tillbaka till en enklare 

livsstil och begrepp som självhushåll, feminism, veganism och folkrörelse känns inte helt obekanta i 

sammanhanget. Denna rörelse har satt fingret på ett upplevt samhällsproblem och funnit sitt sätt att lösa 

problemet (Vestbro, D. U., 2010). 
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3.3.2 Det moderna kollektivet 
Kollektivboende har blivit en allt mer eftertraktad boendeform idag och efterfrågas av unga vuxna, som är 

i behov av en egen bostad, men likväl av många äldre som blivit ensamma på ålderns höst (Maria Pleiborn, 

WSP). Maja- Stina Skarstedt, Forskningschef på Techfarm, upplever att kollektivboendet sedan 1980- talet 

har omarbetats successivt till att idag innebära ett boende där  gemenskapen är i fokus och människor ser 

ett mervärde i att vara kring andra människor jämfört med alternativet som ofta innebär att bo ensam i en 

mindre lägenhet.  

Tekniska lösningar appliceras med fördel numera i kollektivboenden i främst USA. Detta i och med den 

tekniska utvecklingen som eskalerat sedan början på 2000-talet, menar Skarstedt. Dessa tekniska 

lösningar kan innebära allt från lampor som tänds med hjälp av röststyrning, till teknik som gör det möjligt 

att odla mat inomhus. Dessa lösningar är ämnade till att underlättar vardagen för de boende och får, på 

bland annat Techfarms kollektivboenden, ta allt större plats i hemmet.  

De kollektivboenden som startats på senare tid har ofta en vision angående att komma ifrån de fördomar 

som finns kring boendeformen. Genom nya begrepp likt ‘cohousing’ eller ‘co-living’ försöker 

kollektivboenden idag undvika de associationer som kan dras till den politiska rörelsen under 60- och 70- 

talet (Vestbro D., 2010).  

I det moderna Sverige har välfärden lett oss till ett allt mer individualiserat folk och detta önskas även i 

kollektivboenden som skapats på senare tid (Törnqvist, M., 2019). Denna privatiseringen kan jämföras 

med hur boende ofta ser ut i södra Europa. Där det oftare förekommer att familjer bor med andra vuxna 

och/eller att det i en allt högre grad accepteras att vuxna barn fortfarande bor hemma. Trenden av olika 

former av kollektivboenden för ungdomar är redan stor i Storbritannien, vilket kan vara en konsekvens av 

bostadsbrist och ekonomiska hinder (Törnqvist, M., 2019). 

3.3.3 Kollektivboendet i Sverige 

De stora hushållen med sex eller fler personer har nästintill fördubblats i Sverige mellan åren 1990 och 

2012.  Kategorin övriga hushåll som delvis innehåller generationsboenden och kompisboenden utgör runt 

1 av 10 hushåll i Sverige. (Scb, 2014) 

3.3.3.1 Bo Tillsammans 
Bo Tillsammans är ett initiativ som grundades av bland annat Hanna Söderquist som själv länge bott i 

kollektivboende i Sverige, men även i stora Europeiska städer som Berlin och London. I dessa städer går 

det på flertalet hemsidor att hitta personer som vill dela sitt boende med andra samt där personer kan 

lägga upp en profil då de söker en bostad. Likvärdiga hemsidor med inriktning på det kollektiva boendet 

var tidigare inte lika utbrett i Sverige, tills Botillsammans.nu startade år 2014 med hopp om att göra det 

enklare för människor att bo kollektivt.  

Bo Tillsammans vill göra det enkelt för människor att dela boende med andra och vill ta sig bort från den 

bilden av kollektivboende som lever kvar från 60- talets typ av kollektivboende där dessa boenden ofta 

grundades i att de boende hade en viss politisk ställning och antogs inneha en extrovert personlighet. 

Detta vill initiativet Bo Tillsammans korrigera genom att visa på de fördelar som finns med att leva 

tillsammans med andra. På hemsidan vill Bo Tillsammans undvika att använda sig av de nya ord av typen 

co-living och cohousing som uppkommit i och med den uppsving som kollektiva boenden fått under de 

senaste åren. Istället vill de fokusera på de positiva effekter som fås genom detta sätt att bo. De har bland 
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annat som slogan: “lite mer kärlek, lite mer tid, lite mer hållbart, lite mer pengar över, lite mer 

tillsammans” vilket talar för vilka fördelar som finns att hämta i boendeformen enligt grundarna. 

 

“Om vi omfördelar oss lite grann och gör det möjligt att istället dela på dom boenden vi har tror jag att 

man skulle kunna komma ner ganska mycket i miljöpåverkan och komma upp i utbud.”  

 

- Hanna Söderquist, Grundare av Bo Tillsammans 

 

Bo Tillsammans upplever att det finns stora möjligheter till att öka utbudet av bostäder och samtidigt 

minska miljöpåverkan genom att effektivisera bostadsytan per person och dela boende med andra.  

Söderquist uttrycker sin teori kring att alla mår lite bättre av att bo tillsammans och ser en positiv 

påverkan i sitt egna mående genom vetskapen av att det finns någon att prata med när man kommit hem 

och att omges av människor som bryr sig om en, utan ett direkt krav att umgås.  

Söderquist anser att bilden av kollektivboendet än idag är färgad av en feministisk rörelse med storkok 

och veganer medan det i andra stora städer finns en inställning att det är ett modernt sätt att leva och ett 

mycket attraktivt boendealternativ bland främst unga. 

3.3.3.2 Techfarm 
Techfarm är ett initiativ av Lisa Renander som 2011 öppnade dörrarna till deras första kollektivboende 

Hus 24 vilket är beläget i Gamla Stan, Stockholm. Techfarms initiativ kom från att grundaren själv bott i 

kollektivboende i bland annat Silicon Valley och såg vilka nyttigheter och fördelar som fanns att hämta 

från denna boendeform. Namnet Techfarm kommer från en vision om att inkludera ny teknik som 

röststyrning och automatisering i kombination med en strävan mot ett historiskt sätt att leva på en farm, 

likt bysamhället, där människor tar hand om varandra och behöver varandra. Detta var något som 

grundaren efterlyste i det allt mer urbaniserade samhället som vi idag går mot.  

 

“Jag tror att vi blir mer deprimerade av att inte ha så mycket social kontakt och att det blir ett större 

utanförskap genom att alla sitter på sin egen kammare. Jag har märkt att Techfarm är en väldigt bra plats 

att flytta till för nyanlända som kommer till Sverige som direkt fått en familj i Sverige med 50 andra.  “  

 

-  Maja-Stina Skarstedt, Tech Farm 

 

Fördelarna med att bo i ett kollektivboende anses vara att det blir betydligt enklare som ensam och/eller 

ny i en stad att snabbt få tillgång till ett större nätverk av människor men även att direkt få kontakt med 

människor som kan bli ens vänner.  

Ett forskningsprojekt (Techfarm, 2018) har utförts i kollektivboendet K9 på Östermalm, tillsammans med 

Vinnova som medfinansiärer, vilket utgått ifrån att försöka finna olika boendeutformningar som minskar 

den privata ytan per person och ökar på de gemensamma ytorna. Detta projekt har de kallat  “Framtidens 

yteffektiva boende” (Techfarm, 2018) där projektet gått ut på att bygga tio mindre sovmoduler och 

samtidigt uppfylla utrymmen för 400 kvm gemensamma ytor. Detta för att se hur man kan maximera 

yteffektiviteten per person genom olika praktiska lösningar. Målet med dessa boendealternativ var att 

minska på ytan med 60 % per person, tesen var även att välmåendet samtidigt skulle förbättras. 

Resultaten från projektet bland annat givit att man sett att en blandning av människor av ungefärligen 

60% med extrovert behov och 40% med introverta behov gav som bäst gruppdynamik. Detta medför att 

gruppen inte enbart består av utåtgående människor som vill initiera till olika typer av aktiviteter och 
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middagar, där en introvert person riskerar att känna sig utstött eller icke inkluderad. På detta sätt finns 

det en balans mellan personligheter, menar Maja- Stina Skarstedt. Även att de som tillhör en mer 

introvert personlighet inte sticker ut från gruppen på ett negativt sätt, baserat på denna egenskap, eller 

känner sig påtvingade att inträda en roll som inte känns bekväm. Detta medför en större möjlighet för 

människor att kunna vara sig själva dygnet runt vilket ses som ett viktigt mål att uppfylla från Techfarms 

håll.  

 
“Jag tror att ytan i sig inte är så viktig, att den måste vara stor. Vår lösning är väldigt yteffektiv, men man 

måste få in de sociala ytorna för att det ska fungera. Jag tror inte man blir lyckligare med större yta utan 

det handlar om vad man har för socialt liv. “  

-  Maja-Stina Skarstedt, Tech Farm 

 

Vid skapandet av denna typ av boende lägger Techfarm stor tyngd i att skapa ytor för introverta behov. 

Detta kan exempelvis vara rum för meditation och vila som utgör en del av de gemensamma ytorna.Då de 

planerar att utveckla kollektiva boenden i nyproduktion behöver de inte förhålla sig till befintlig 

planlösning och kan då friare planera för hur de gemensamma ytorna utformas, så att det finns goda 

möjligheter för rum för introverta likväl extroverta behov. Skarstedt förklarar att de inte sett någon 

skillnad i användningen av rum för introverta behov mellan olika etniciteter. Det upplevs som att 

utlandsfödda använder dessa rum i samma utsträckning som svenskfödda.  

De boende vittnar om att det sociala sker på ett naturligt sätt utan att behöva anstränga sig och söka sig 

till ett socialt sammanhang. Detta hänger ihop med den sociala förändringen som Techfarm vill att deras 

kollektivboenden ska leda till. De ser sina hus som mer än boenden då det även ska kunna vara en plats 

för självutveckling. 

De flesta som söker sig till Techfarms boenden idag är i 30-årsåldern men de önskar kunna bygga och 

utveckla konceptet för att passa även äldre, där det finns en efterfrågan av denna typ av boende och då 

detta är en grupp där det finns många ensamma. Även kollektivboende för barnfamiljer, där det skulle 

behövas större privata lägenheter, är något de skulle vilja utveckla. Fördelar som Skarstedt ser med att bo 

flertalet familjer i ett kollektivboende är bland annat att det finns fler vuxna kring barnen och därmed 

större möjligheter för föräldrar att hitta någon som kan passa barnen då och då. Det skulle även vara en 

stor nytta i att det finns flertalet barn i ett hus och att barnen på så vis automatiskt har andra barn i sin 

närhet.  

Samtliga boenden som Techfarm tagit fram i nuläget; Hus 24, K9 coliving samt The Flagship som är i 

planeringsfasen, är belägna i Stockholm. Techfarm planerar att de ska växa och testa sina idéer och 

forskningsresultat på andra delar av landet, helst mindre centrala platser där det istället finns närhet till 

exempelvis skog och natur.  

Techfarm ser att det finns ett behov av att både kunna erbjuda boende för korttidsbehov, för dem som 

stannar i Stockholm under en kortare period och behöver ett boende men det behövs även alternativ för 

dem som söker en mer permanent lösning. På grund av dessa olika behov är lägenheterna fullt utrustade 

och möblerade för att det ska vara tillgängligt för människor att lätt flytta in. De riktar sig  mot en 

målgrupp som inte har så många ägodelar. De har som riktmärke att de som flyttar in inte ska äga mer än 

100 föremål. Detta riktmärke har använts då den forskning som utförts av Techfarm visat på att människor 

som behövt göra sig av med ägodelar beskriver att de mår bättre av att inte äga allt för mycket och att fler 

ägodelar snarare blir något som tynger en, framförallt vid en flytt. Andra parametrar där man utgått ifrån 

forskningen är att det ska finnas en hemmakänsla i boendet och undvika möbler som endast har ett 

estetiskt värde. Detta kan realiseras i att exempelvis ha en väldigt bekväm soffa framför en stilren sådan. 
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Funktionalitet måste få gå före design för att människor ska känna att de vågar använda de föremål och 

möbler som finns i boendet sedan innan.  

Skarstedt ser ett stort behov av att regler måste ändras för att kunna bygga denna boendeform och det 

finns i dagsläget många juridiska hinder som exempelvis hur lägenhetsindelningen ska ske. Om de 

juridiska villkoren blev enklare att applicera skulle byggföretag lättare kunna haka på den efterfrågan av 

kollektivboende som finns, menar Skarstedt.  

 

“Vi tror att det är framtidens boende.” 

-  Maja-Stina Skarstedt, Tech Farm 

 
I det kollektiva boendet K9 bor det idag 50 personer med drygt 20 olika nationaliteter. Var våning, av de 

totala tre våningarna som tillhör boendet, är utrustade med platser för matlagning, tvättmaskiner och rum 

för att sköta sin personliga hygien. De privata rummen är små till ytan men med tanken att de endast ska 

innehålla det mest väsentliga som inte delas med andra. I övrigt delas de flesta artiklar som finns i 

hemmet av fler, för att öka effektiviteten och för att inte var och en ska behöva en uppsättning av 

exempelvis diverse verktyg som inte används i lika hög grad. 

Både Maja- stina Skarstedt som lett projektet på K9 och Jonathan Andersson som visar upp boendet talar 

om att det finns stora friheter i detta boendet och de boende får komma med sina förslag på ändringar i 

såväl den fysiska inredningen eller övriga förändringar som de boende önskar.  

Flera av de boende berättar att de spenderar väldigt få timmar av dagen på sitt privata rum,  främst sover 

där, medan de vistas i de gemensamma rummen resterande timmar på dagen. De boende upplever att de 

är mer sociala genom denna boendeform och ser det som ett mer hållbart alternativ. Endast genom att bo 

på detta vis och dela på boyta samt resurser, som exempelvis mat, sänker de sin totala miljöpåverkan 

avsevärt, menar Jonathan.  

Det finns en person i huset som ansvarar för rekryteringen. Denna person väljer tillsammans med de 

boende vilka som flyttar in och något de tittar på under rekryteringsprocessen är huruvida personen har 

av intresse att bo med andra eller om motivet till att personen sökt sig till boendet endast utgår ifrån en 

desperation till att hitta en bostad. De vill att boendet ska utgöras av människor som vill bo med andra 

och ser nyttan med boendeformen.  

 

“Jag har aldrig mått bättre i hela mitt liv.”  

- Jonathan, Boende på K9  

 

Jonathan anser att introverta likväl extroverta människor gynnas av denna typ av boende då det alltid 

finns möjlighet till möten. Genom detta kan människor som inte självmant söker sig till sociala 

sammanhang bli en del av gemenskapen. Vidare anser Jonathan att kollektiva boende kan vara en hub för 

delningsekonomin som blivit aktuell i och med en påtaglig miljöpåverkan som vårt konsumtionssamhälle 

bidrar till. Fler ser idag nyttan i att låna verktyg, bil eller att dela boende med andra.  

3.3 Social hållbarhet i stadsplaneringen  
Idag diskuteras social hållbarhet inte i så hög uträckning i samband med stadsplaneringen. Då det pratas 

om social hållbarhet handlar det främst om integration och hur nyanlända ska få en plats i samhället. 

Problematiken med integrationen slätas oftast över med att bygga en blandning av bostadsrätter och 

hyresrätter. Detta menar Maria Pleiborn, som arbetar som demograf på WSP, inte räcker till. Pleiborn 

anser att städer skiljer sig  åt när det kommer till mottagandet av nyanlända, även att det i mindre orter 
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ofta ses som något positivt att invånarantalet ökar och ser nyanlända människorna som en tillgång i 

samhället. Där en ökning av invånare delvis innebär att det tillkommer arbetskraft och att skolor kan 

behållas då det finns tillräckligt antal barn. Man ställer i högre grad upp för varandra och civilsamhället 

existerar fortfarande i mindre samhällen. I storstäder är det jämförelsevis svårare med integrationen då 

människor är mer isolerade och människor inte märker av varandra. Det går att försvinna i en stor stad 

och människor behöver inte varandra på samma sätt, menar Pleiborn.  
 

“Jag tror att många förväxlar lycka med välstånd.”  

- Maria Pleiborn, WSP 

 

Pleiborn anser att varför många människor inte uttrycker att de är ensamma eller mår dåligt kan grundas i 

att vi är ett väldigt rikt land. Invånare i Sverige har stora möjligheter till att hitta en bostad, svenskar bor 

internationellt sett väldigt bra och vi har en hög boendestandard i Sverige. Detta skulle kunna ligga som 

grund till att människor anser sig vara lyckliga eller inte skulle ha rätt till att uttrycka missnöje och klaga på 

sin tillvaro.  

3.4 Begränsningar för kollektivboenden 

Det finns idag många boenden som är väldigt stora till ytan som inte utnyttjas effektivt, det kan 

exempelvis vara rum i lägenheter och hus som står tomma under hela eller delar av året. Vi får plats fler i 

de bostäder som finns och vi skulle kunna utnyttja det bostadsbeståndet som redan finns idag på ett 

yteffektivare sätt, menar Pleiborn.  

 

“Vi måste utnyttja vårt befintliga bestånd mycket bättre och det finns många större lägenheter som går 

att använda på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag; för familjer men kanske också för små kollektiv.”  

- Maria Pleiborn, WSP 

 

I boverkets byggregler finns det en hel del föreskrifter och allmänna råd att förhålla sig till för att skapa ett 

boende som delas av flertalet personer. Nedan följer några exempel på regler som gör processen att 

skapa och bygga kollektiva boenden svår. 

Det finns regler för de funktioner som existerar i den dagliga samvaron. Sådant som matlagning, måltider 

och personhygien som i och med ett delat utrymme finns i gemensamma delar regleras utifrån huruvida 

dessa utrymme delvis eller helt och hållet delas på. Vid gemensamma ytor avsedda för att sköta hygien 

ska dessa ytor inte delas av fler än tre enskilda bostäder på varje sådan yta. Dessa utrymmen måste vara 

placerade på sådant vis att de finns i en nära anslutning till de enskilda bostäderna och de ska vara 

placerade på samma plan som dessa bostäder. Vid gemensamma ytor för matlagning gäller att maximalt 

12 enskilda bostäder får dela på denna yta.  

 

Enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 1, 4 §§ 

Ska en byggnad vara  

1§   1. vara lämplig för sitt ändamål,  

   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och  
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   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

4 § 

  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om  

   1. bärförmåga, stadga och beständighet,  

   2. säkerhet i händelse av brand,  

   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,  

   4. säkerhet vid användning,  

   5. skydd mot buller,  

   6. energihushållning och värmeisolering,  

   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,  

   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,  

   9. hushållning med vatten och avfall, och  

   10. bredbandsanslutning. 

För att uppfylla dessa krav ska bland annat 3 kap 17§ i Plan och byggförordningen, som innebär att  en 

byggnad som innehåller bostäder ska “vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att bostäderna i 

skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och 

förvaring”, vara uppfyllt. Vidare gäller Boverkets byggregler avsnitt 3:22, vilket berättar om hur 

disponering och inredning ska verkställas för att ses som en långsiktigt hållbar bostad. För att detta ska 

uppfyllas krävs bland annat att det finns en avskiljbar del av rum som har fönster mot det fria. Samma 

avsnitt tar även upp att den avskiljbara delen av rummet ska utformas på så vis att funktionen av rummet 

kan kvarstå genom att avskiljas med väggar från resten av rummet. Detta utgör endast en del av de krav 

som måste uppfyllas (Boverket., 2019a). 

4. Analys 
Resultaten visar på att gemenskap kan ha betydelse för människans psykiska mående och att människor 

gynnas av att vara en del av en grupp. Människors behov av att vara en del av en gemenskap riskerar att 

försummas då urbaniseringen i svenska städer leder till ett allt mer individualiserat samhälle där 

människor inte är i behov av andra utan kan ta hand om sig själva och stå utanför gruppen. Kollektiva 

boenden bidrar till en social inkludering och en gemenskap som skulle kunna ge positiva effekter på 

människors psykiska hälsa. Kollektivboenden medför samtidigt en mindre påverkan på vår miljö och natur. 

De boende på K9 ser positivt på deras livssituation och anser sig fått ett rikare liv genom att bo med 

andra. De ser många fördelar som främst inkluderar det sociala nätverk som erhålls genom att bo 

tillsammans med andra.  
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De som blivit intervjuade ser ljust på framtiden för den kollektiva boendeformen i Sverige och ser fördelar 

med att dela, från ett hållbarhetsperspektiv, ekonomiskt perspektiv samt ett ökat välmående.  

Tesen att det skulle finnas många fördelar med ett delat boende har bekräftats av de människor som 

träffats på under arbetets gång, dels under besöket på K9 samt av Hanna Söderquist som själv bott i 

kollektiv under många år.  

Att det fungerar med en mindre privat yta per person i kombination med en större del av boytan som 

utgörs av gemensamma ytor har påvisats i det kollektiva boendet K9. Detta boende visar på att det går att 

göra ett kollektivboende som attraherar även människor som inte tvingats in i boendeformen på grund av 

en begränsad ekonomi. I detta boende har det bott och bor flertalet forskare, Tech- entreprenörer och 

investerare som söker sig till att leva med andra och ser fördelarna i denna boendeform.  

I initiativet Bo Tillsammans berättar Hanna Söderquist om möjligheten att finna boende att dela 

tillsammans med andra för en lägre kostnad, än om man skulle söka efter en bostad på svarta marknaden 

eller få ett andra- eller tredjehandskontrakt i en hyresrätt. Detta påvisar att denna boendeform även 

skulle kunna vara ett ekonomiskt hållbart alternativ. Människor med olika ekonomiska förutsättningar 

skulle kunna inkluderas i denna boendeform. 

Det verkar idag finnas en efterfrågan på denna typ av boende men det finns samtidigt en stor problematik 

i uppfyllandet av de regler i Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen, som finns i dagsläget, 

för att bygga och skapa boenden av detta slag. Detta är något som samtliga intervjupersoner vittnar om 

och önskar se en förändring kring.  

Maja- Stina Skarstedt från Techfarm ser inte att det finns en efterfrågan på en viss typ av utformning av 

deras kollektiva boenden eller att vi i Sverige skulle leva i ett mer individualiserat kollektivboende än 

andra länder. Däremot är detta något som Maria Törnqvist tar upp i sin forskning angående att svenska 

kollektivboenden skulle se annorlunda ut i fråga om utformning då vi är ett generellt mer individualiserat 

folk och skulle i och med detta efterfråga en större andel av privat yta.  

Social hållbarhet ingår idag inte i någon större utsträckning i stadsplaneringen vilket bland andra Maria 

Pleiborn från WSP efterfrågar. Pleiborn arbetar själv med trygghetsfrågor men anser att sociala aspekter 

behövs inkluderas allt mer vid planering av städer.  

Det som de vetenskapliga artiklarna som använts har gemensamt är uppfattningen att ungas psykiska 

hälsa har förvärrats i en alltför snabb takt för att allena förklaras av att vi i Sverige går mot ett allt mer 

individualiserat samhälle även om uppfattningen finns (Lager, A.,2009) att psykisk sjukdom kan kopplas till 

denna individualisering. Däremot finns ett samband mellan att någon som lider av psykiska besvär har 

lättare för att dra sig undan och isolera sig (Eckerdal, C. et al., 2018). Då det inte går att se någon ökning av 

självmord i Sverige men en minskning i andra länder kan istället denna statistik tolkas som en utebliven 

minskning, det är nödvändigtvis därför inte något positivt att andelen självmord bland ungdomar inte ökar 

då andelen minskar i andra länder. Det som motsäger att individualiseringen skulle stå till svars för den 

negativa utvecklingen är att psykiska hälsan inte försämrats i lika hög grad i andra närliggande länder som 

Danmark, Finland och Norge. Kanske att vi är ett mer individualiserat folk i Sverige men som samtidigt inte 

lider av detta.  

Det har påvisats att bostaden är en viktig del i ekvationen för en människas mående och sociala liv. 

Boendet och hemmet anses ha tydlig koppling till vårt välmående och ett otryggt hem eller annan otrygg 

närmiljö kan bidra till en bland annat sämre psykisk hälsa bland unga.  
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5. Diskussion 
Psykisk hälsa är svårt att mäta och även om det pratas allt mer om psykisk ohälsa bland främst unga är det 

problematiskt att föra i bevis huruvida psykisk ohälsa ökar, eller om det är att vi i en allt större 

utsträckning använder oss av begrepp som depression och ångest (Hagquist, C.,2011). Som presenterade 

studier tyder på har det inte skett någon drastisk ökning eller förvärrat läge för människors generella 

psykiska ohälsa men att den har förvärras bland främst unga människor samt att det bevisats att 

ensamheten påverkar oss negativt om det får pågå under en längre tid.  

Då ensamheten påverkar människors välmående anser jag att den rådande ensamheten borde förebyggas 

och att social hållbarhet ska få ta större del av stadsplaneringen och bostadsbyggandet idag. Att 

begreppet social hållbarhet har en bristande definition kan utgöra konflikter vid planering av städer och 

utan en gemensam syn på kriterier som begreppet bör inkludera kan denna aspekt av hållbarhet riskera 

att bli förbisedd och förkastad. Liksom Maria Pleiborn beskrev att social hållbarhet ofta är synonymt med 

att variera upplåtelseformer, både bygga hyresrätter och bostadsrätter i ett område.    Vidare anser jag att 

diskussionen kring social hållbarhet kommer i framtiden få ta allt större plats och en distinkt definition 

kommer på så vis fordras. Forskning kring ämnet social isolering och ensamhet görs redan idag och 

flertalet av de intervjuade anser att dessa frågor kommer inkluderas allt mer i stadsplaneringen i 

framtiden, i större städer men så väl i mindre. Detta då ämnet blir allt mer aktuellt i och med urbanisering.  

Kollektiva boenden är ett sätt att komma ifrån ofrivillig ensamhet och en möjlighet till att öka människors 

sociala kapital. Det finns även andra sätt att bidra till att människor kommer i kontakt med varandra. 

Detta kan vara genom att skapa mötesplatser i det offentliga rummet där människor med samma 

intressen såsom trädgård eller diverse fritidsaktiviteter kan mötas. Trenden i att vi går mot ett allt mer 

individanpassat samhälle kan, enligt arbetets resultat, påverka samhället i stort och därmed kosta en hel 

del likvida medel om psykiska besvär breder ut sig och kräver allt mer sjukvård och läkemedel. 

Jag anser att det delvis är upp till invånare i en stad att söka kontakt med andra om man känner en sådan 

avsaknad men för att detta ska kunna ske underlättar det om det i staden finns platser för möten. För att 

arbeta bort ofrivillig ensamhet och social isolering behövs flertalet platser som välkomnar till möten.  

Maria Törnqvists beskrivning av det svenska kollektivboendet som ett svar till ett individualistiskt samhälle 

i kombination med människors sökande efter tillhörighet (Törnqvist, M.,2019) och att människor skulle 

vara medvetna om deras sociala isolering hänger delvis ihop med den ökningen av kollektivboende i som 

skett i Sverige (Scb, 2014), samtidigt som en ökning delvis beror på att den boendeform som numera 

benämns som så kallad specialbostad inte ingått i statistiken för bostäder tidigare. 

De personer som ingått i intervjuerna anser att om en kollektiv boendeform blir allt mer enkel att 

applicera, genom förändrade krav på bostadsutformningen, skulle det bli allt mer attraktiv att bygga på 

sådant vis att de privata ytorna minskade samtidigt som de gemensamma ytorna ökade. Det finns redan 

engagemang för ämnesområdet men om juridiken gjordes om så att en kollektiv boendeform blev lättare 

att applicera anser jag att det ger större utvecklingsmöjligheter för denna typ av boende, i det befintliga 

bostadsbeståndet likväl i ett framtida bostadsbyggande. Även genom att visa på att det finns en 

efterfrågan på denna typ av boende anser jag att intresse skulle kunna väckas för att vidga de kollektiva 

boendeformernas plats på bostadsmarknaden.  

Något som bland annat Maria Pleiborn tar upp är att det ofta är svårt att nå ut till dem som känner sig 

ensamma och som inte önskar vara det. De söker sig förmodligen inte till denna typ av boende och därför 

skulle information behövas som når ut till de människor som inte mår bra av att bo ensamma.  
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Avslutningsvis ska det nämnas att denna studies resultat är knappa för att ge några konkreta svar. Detta 

då endast ett kollektivboende besökts samt två olika initiativ kring den kollektiva boendeformen 

intervjuats. Det finns flertalet kollektiva boendelösningar och företag som för denna fråga framåt som inte 

undersökts djupare. De personer som intervjuats har varit från Stockholm, Linköping samt Uppsala vilket 

medför en någorlunda bredare bild av läget i landet än om samtliga varit från en och samma stad men 

fortfarande utgör dessa personer en liten del av landets städer. Vidare ska nämnas att de resultat som 

framkommit varit eniga likväl positiva till kollektiva boenden. Detta kan bero på att de intervjuade från 

Techfarm och Bo Tillsammans båda står bakom två olika typer av lösningar för kollektivboenden och 

troligtvis ser med positiv syn på sina egna ideér och verksamheter. Däremot ställer även Maria Pleiborn 

från WSP sig  positiv till att kollektiva boenden ska få ta större del av bostadsmarknaden utan förankring i 

någon sådan typ av verksamhet.  

Jag önskar att studiens resultat kan medföra att fler får upp ögonen för denna boendeform och ser de 

hållbara aspekter som finns att hämta. Genom fler studier på ämnet vilka visar positiva resultat i 

människors välmående skulle denna boendeform kunna diskuteras mer och kanske till och med 

rekommenderas till människor som lider av psykisk ohälsa vilka kan koppla detta till en ofrivillig ensamhet. 

Även att denna boendeform rekommenderas till äldre, vilket är en grupp där väldigt många är ensamma 

(Maria Pleiborn, WSP).  

Den kollektiva boendeformen kan, genom omvandling i Plan- och bygglagen,  vara vägen framåt och 

svaret på bostadsbristen som råder idag men jag anser att denna boendeform främst kommer verka som 

ett komplement till nuvarande bostadsbestånd och bostadsbyggande, inte som en komplett lösning till 

bostadsbristen. Detta sätt att leva har uttryckts kunna bidra till ett socialt hållbart sätt att leva och 

samtidigt verka för att förebygga och minska ensamheten.  
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