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1. INLEDNING 

 

De former av bostäder som har byggts under längre tid i Sverige anser en del forskare inte är 

anpassade efter hur verkligheten ser ut. Bostadsbyggandet går i samma inrutade mönster som 

tidigare, det vill säga att det skett en produktion av liknande bostäder utan att man reflekterat 

över människors verkliga behov. Cars, professor i samhällsplanering och miljö, menar att det 

finns en marknad och en efterfrågan på kollektiva boendeformer då samhällsutvecklingen 

idag ser ut på ett annat sätt, människor har idag en större längtan efter social samhörighet. Det 

tar sin form genom större efterfrågan av caféer, parker och andra lokaler eller områden där 

människor kan mötas. Därför menar Cars att vi borde se till den kollektiva boendeformen som 

ett alternativ när vi bygger nya bostäder.
1
   

På flera håll i Sverige har intresset för kollektivboenden ökat samt att man börja 

nyproducera kollektivboenden som till exempel i Malmö. Bygget i Malmö planeras att bli 

energisnålt och ha så lite miljöpåverkan som det är möjligt, utifrån valet av byggmaterial.
 2
 

Samtidigt som man kan bygga ett kollektivboende så miljövänligt som möjligt, så hävdar 

forskare också att kollektivboendet i sin struktur kan vara ett hållbart boendealternativ.
3
   

Begreppet hållbar utveckling genomsyrar idag samhällsutvecklingen mer och mer och 

appliceras på alla tänkbara verksamheter. Men innebörden av just det hållbara i begreppet 

hållbar utveckling upplevs otydlig.
4
  

Kollektivboendet är ett relativt outforskat ämne men anses av vissa författare ha flera 

egenskaper som gör att det kan klassas som ett hållbart boende.
5
 Uppsatsen ämnar undersöka 

på vilket sätt kollektivboendet kan anses hållbart. Anledningen till detta är nyfikenhet i hur 

kollektivboendet fungerar samt att boendeformen fått ökat intresse i Sverige. Om boendet kan 

kopplas till hållbara aspekter kan det vara ett boendealternativ för framtiden i likhet med Cars 

resonemang.  

I Uppsala finns ett kollektivboende, byggt på 1980talet. Eftersom forskare menar att 

kollektivboendet kan ha hållbara aspekter i sin struktur är det av intresse att se hur situationen 

förhåller sig i kollektivboendet i Uppsala.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kollektivboendet som boendeform kan ses som 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart i sin struktur. Det ämnar jag analysera genom 

studier av texter som behandlar kollektivboendet samt en fallstudie av kollektivboendet 

Blenda i Uppsala. Det är intressant att undersöka hur ett boende kan anses hållbart och därför 

lyder mina frågor som följande: 

 

                                                        
1
 Cars, 2010: 41. 

2
 www.ncc.se hämtad 121212. 

3
 Williams, 2005: 145. 

4
 Cars, 2011: 12. 

5
 Williams 2005: Vestbro 2010.  

http://www.ncc.se/
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 Hur väljer författare att definiera ett hållbart kollektivboende i olika texter? 

 Hur resonerar de boende i kollektivboendet Blenda kring sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter? 

 Vad visar den jämförelse med de boendes resonemang med de teoretiska argumenten 

och vad säger det om kollektivboendet Blenda som ett hållbart boende? 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Hållbarhetsperspektivet är i sig ett mycket omfattande ämne som handlar om ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensioner. Begreppet hållbart boende genererar följdfrågor som till 

exempel hållbart boende hur och hållbart för vem? Det är därför viktigt att definiera hur jag i 

uppsatsen väljer att se på hållbart boende. Williams menar i sin artikel att det hållbara boendet 

handlar om ett boende som: ”har starka sociala nätverk, är socialt inkluderande, förespråkar 

ett miljövänligt agerande, ger mindre konsumtion av resurser, ger välmående och ger 

överkomlig ekonomi.”
 6

 Det är välformulerade och något konkreta aspekter som Williams 

sammanställt utifrån den brittiska regeringens program för sustainable housing.
7
 I Sverige går 

det inte finna en lika konkret samt allmän definition av ett hållbart boende och därför utgör 

Williams aspekter grunden för den teoretiska samt empiriska delen i uppsatsen.  

I Boverkets rapport Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer menar de att 

en undersökning av både den sociala strukturen inom kollektivboendet samt den fysiska 

utformningen är av vikt för att få med alla hållbarhetsdimensionerna.
8
 Därför har jag valt att 

främst se till den sociala strukturen men också delvis den fysiska utformningen. Den fysiska 

utformningen är också framhävande för kollektivboendet i och med det gemensamma 

delandet av ytor. Boverkets rapport behandlar dock de villkor som krävs för att nå hållbar 

utveckling i olika bostadsområden och vilka förändringar som krävs för detta mål. Således har 

Boverkets rapport och denna uppsats något varierande utformning.  

Analysen av materialet handlar först och främst om att se till den sociala strukturen av 

kollektivboendet. Det har att göra med hur forskare menar att den sociala strukturen är 

framträdande, samt att kollektivboendet som idé handlar om den sociala strukturen.
9
 Den 

fysiska strukturen behandlas också till viss del i och med dess säregna drag som urskiljer 

kollektivboendet från andra boendeformer. Aspekterna för ett hållbart boende presenteras och 

analyseras ytterligare under den teoretiska delen i kapitel 5 för att sedan används som verktyg 

att analysera det empiriska materialet. 

Kollektivboendet behöver också ett förtydligande eftersom det inte är självklart vad 

boendet innebär. Det finns en oklarhet i kollektivboendets betydelse vilket kan bero på den 

ringa litteratur som finns, samt fördomar gentemot boendet. Fördomarna kan handla om att 

människor inte förstår hur boendeformen fungerar och tror att det inte finns privata kök, samt 

                                                        
6
 Williams, 2005: 153. 

7
 Ibid.   

8
 Boverket, 2005: 13. 

9
 Williams, 2005: 153. 
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att boendet innebär en ständig social samvaro.
 10

  Kollektiv boendeform är den övergripande 

termen och innefattar flera olika typer av boenden och som kan delas upp i två delar. Den ena 

formen riktar sig till speciella kategorier som till exempel äldreboende eller serviceboende för 

funktionshindrade. Den andra formen av kollektivboende riktar sig till blandade grupper i 

samhället. I ett regelrätt kollektivboende i ett kollektivhus bor man i egna lägenheter som har 

mindre kök men delar också på flera gemensamma ytor så som gemensamt kök, 

uppehållsrum, lekrum med mera.
11

 Vestbro citerar Lindens definition av kollektivboende som 

följer ”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.”
 12

 

Vad gäller begreppet kollektivboende förhåller sig denna uppsats till Lindéns definition.       

Det är viktigt att skilja mellan kollektivboende och ett boendekollektiv, då det senare 

boendet handlar om att bo gemensamt i samma lägenhet eller bostadshus.
13

 Kollektivboendet 

är annorlunda än de traditionella boendeformer som finns i Sverige idag. Skillnaderna handlar 

om de gemensamma ytorna som kollektivboendet erbjuder de boende samt ett gemensamt 

agerande för att driva boendet.  

 

1.2 Avgränsning 

Kollektivboendet Blenda utgör fallstudieobjektet i uppsatsen. Valet av kollektivboendet har 

att göra med att det är Uppsalas enda kollektivboendet. Det bör också tilläggas att jag fick 

reda på att boendet existerar genom att en bekant bor där.  

Texter om kollektivboende kopplar ofta samman boendet med politiska ideologier. Det 

har att göra med kollektivboendets historia och uppkomst, som redovisas ytterligare i kapitel 

3.1. I och med denna uppsats ämnar jag dock istället lyfta fram kollektivboendet genom att 

analysera boendeformen i ett perspektiv av hållbart boende. Begreppet hållbar utveckling 

riktar sig till alla grupper i samhället och det är därför inte intressant att avgränsa uppsatsen 

till att handla om en specifik grupp av personer i kollektivboendet. 

Begreppet hållbar utveckling diskuteras i kapitel 2 för att lyfta fram begreppet samt 

problematiken med det. 

  

1.3 Disposition 

Detta stycke redogör uppsatsens upplägg för att underlätta för läsaren samt förtydliga 

innehållet i uppsatsen.  Kapitel 1 behandlar uppsatsens inledning, syfte, frågeställningar, 

begreppsdefinition, avgränsning och disposition. Kapitel 2 kapitlet redogör metoden jag 

använt under uppsatsens gång. I det 3:e kapitlet finns beskrivning av begreppet hållbar 

utveckling, dess problematik samt hållbarhetsperspektivet i den svenska bostadspolitiken. I 

kapitel 4 beskriver jag kollektivboendets utveckling. Kapitel 5 behandlar de teoretiska 

utgångspunkterna som uppsatsen grundar sig i. Där handlar det om hur forskare väljer att 

                                                        
10

 http://www.kollektivhus.nu/fragorochsvar.html hämtad 130105. 
11

 Vestbro, 2010: 23. 
12

 Palm Lindén, citerad av Vestbro, 2012: 23. 
13

 Vestbro 2010: 23. 

http://www.kollektivhus.nu/fragorochsvar.html
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definiera ett hållbart boende utifrån valda aspekter. Det empiriska materialet sammanställs 

under kapitel 6. Den sammanfattande diskussionen ligger under kapitel 7 där empiri vävs 

samman med teori för att besvara syftet och frågeställningarna med tydliga argument. 

 

 

2. METOD OCH URVAL 

 

Uppsatsen har dels en beskrivande ansats samtidigt som uppsatsen har ett deduktivt 

angreppssätt, det vill säga att först utifrån olika teorier utföra en empirisk granskning. I och 

med den beskrivande delen klargör uppsatsen för kollektivboendet, dess historia och 

teoretiska kopplingar till hållbart boende. Den empiriska delen i uppsatsen består av intervju 

och observation utförd genom fallstudie av kollektivboendet Blenda.  

I och med uppsatsens ämnesval har jag utfört en fallstudie av kollektivboendet Blenda i 

Uppsala. Det är av intresse då det är det enda befintliga kollektivboendet i Uppsala. I och med 

att min ansats varit att undersöka kollektivboendet utifrån teorier anses fallstudiemetoden vara 

mycket rimlig.
14

 

Måndagen den 121211 genomfördes en gruppintervju med fyra av de boende i 

kollektivhuset Blenda i Uppsala. Intervjun utfördes efter den gemensamma middagen som 

äger rum varje kväll. Detta tillfälle ansågs mycket passande i och med att jag fick delta i ett av 

de viktigaste momenten i kollektivhuset.
 
Valet av gruppintervju som intervjumetod ansågs 

passande eftersom ämnet och frågorna var av bred karaktär.
15

 Den intervju som utfördes hade 

semi-strukturerade kvalitativa frågor eftersom fokus låg på åsikterna hos de intervjuade i 

kollektivboendet. Den kvalitativa strukturen ansågs bäst anpassad för uppsatsens ändamål, i 

och med att intervjun blev mer flexibel. Intervjun utfördes för att se hur de boende resonerar 

kring boendeformen och intervjufrågorna baserades på de teoretiska texter som behandlar 

kollektivboendet i förhållande till hållbart boende. Meningen med och anledningen till 

intervjun var att hitta olika aspekter som eventuellt kan höra till ett hållbart boende och sedan 

jämföra dessa med de befintliga teorierna. Jag ställde frågor till intervjupersonerna som kan 

kopplas till hållbara aspekter. Det var av intresse att diskutera med flera personer för att få ut 

många åsikter och argument. De intervjuade började själva resonera kring ytterligare aspekter 

som inte var kända sedan tidigare och som kom till användning i analysen. Det framkom i och 

med detta svar från de intervjuade som möjligtvis inte hade uppstått i en individuell intervju, 

återigen en fördel för den valda metoden av gruppintervju.
16

 

En svårighet med gruppintervju kan vara att dynamiken i gruppen kan leda till så kallade 

”gruppeffekter.”
17

 Det kan till exempel innebära förändring av svar efter de andra 

intervjupersonernas åsikter.
18

 Det var inget jag lade märkte till under intervjun men 

                                                        
14

 Densecombe, 2009: 71. 
15

 Bryman, 2008: 206. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid, 446. 
18

 Ibid, 461. 
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diskussionen kring den tid som de äter gemensam middag visade sig vara ett känsligt ämne.
19

 

Kanske var det en anledning till att det inte förekom så mycket diskussion kring det i grupp, 

den informationen fick jag i samband med intervjun av en bekant som bor i huset. Vidare 

diskussion kring detta följer i resultatdelen. 

En intervju med flera personer samtidigt ska med fördel spelas in och sedan 

transkriberas
20

, vilket det inte fanns möjlighet till under den utförda intervjun på grund av 

tekniska missöden. Gruppen bestod av fyra personer, vilket är en rimlig storlek för intervju i 

grupp.
21

 I och med den rimliga storleken samt en lugn miljö kunde samtliga svar antecknas 

utan större problem. Dock hade självfallet en inspelad intervju varit önskvärd för att få med 

det sagda ordagrant och ha möjlighet till längre citering vid behov. Intervjufrågorna finns 

bifogade som bilaga 1. 

Urvalet av intervjupersoner föll sig på de som var närvarande vid den gemensamma 

middagen den kvällen. Eftersom middagen inte är obligatorisk blev det ett urval av de 

människor som åt under just den kvällen. Vid ett bord satt fem personer, varav fyra personer 

gick med på att bli intervjuade vid efterfrågan. Intervjupersonerna bestod av tre arbetande och 

en student. Två kvinnor och två män utgjorde intervjupersonerna. Men det var inte av 

relevans för uppsatsen att analysera intervjusvaren ur ett könsperspektiv och notera vem som 

sa vad, eftersom de teorier som uppsatsen grundar sig på inte har argument som hävdar 

skillnad mellan män och kvinnor när det handlar om hållbart boende.  

I och med ett mindre antal intervjupersoner är det svårt att dra några slutsatser som gäller 

för alla i kollektivhuset Blenda. Det ger dock en anvisning om hur några boende i huset 

resonerar kring boendeformen. Det visade sig vara problematiskt att genomföra fler intervjuer 

då flera boende visade ointresse av att bli intervjuade, av olika anledningar. En av de 

intervjuade menade att Uppsala Nya Tidning en gång varje år hör av sig med intresse av att 

skriva om ”något alternativt.” Detta upplevdes störande av några bosatta och som att det bara 

var intresse för boendet eftersom det ansågs alternativt och annorlunda.
22

 Jag fick upplevelsen 

av att många antog att jag i och med intervjun var intresserad av ideologiska frågor, vilka kan 

vara känsliga att besvara. 

Intervjun skedde konfidentiellt då det fanns en uttryckt önskan om detta samt att det inte 

var av vikt för uppsatsens ändamål att skriva med deras namn. För att underlätta strukturen i 

uppsatsen har jag valt att benämna intervjupersonerna för kvinnlig student, arbetande man, 

arbetande kvinna och arbetande småbarnspappa.    

Eftersom intervjun utfördes efter att jag deltog under den gemensamma middagen i 

kollektivboendet fick jag även ta del av den atmosfär som skapades under kvällen. Det gjorde 

att min undersökning också delvis kom att handla om deltagande observation eftersom jag 

även observerade det som sades mellan intervjupersonerna, inte enbart svaren på frågorna.
23

 

                                                        
19

 Intervju, kollektivboendet Blenda 121211. 
20

 Bryman, 2008: 449. 
21

 Ibid, 450. 
22

 Intervju, kollektivboendet Blenda 121211. 
23

 Bryman, 2008: 378. 
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Jag observerade även sammansättningen under middagen som till exempel visade hur olika 

människor som inte hörde till samma familj åt med varandra och familjer som satt vid olika 

bord. Flera barn sprang omkring bland matgästerna och en liten pojke på ca 2 år flyttades runt 

för att sitta i knä på olika personer. En an de yngre tjejerna under middagen, 13 år, visade 

intresse av min intervju under middagen men var sedan tvungen att gå. Ytterligare diskussion 

kring denna observation följer i den sammanfattande diskussionen.   

I och med att valet av uppsatsämne ändrades mycket sent under processens gång, hade 

gissningsvis fler intervjuer varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede. De boende visade 

dock som ovan nämnt lite intresse i att bli intervjuade. De svar som framkommit är utförliga 

och av vikt för uppsatsen. Det empiriska materialet kunde ha varit med omfattande för att mer 

utförligt kunna kopplas det till den teoretiska delen, dock var det som ovan nämnt svårt att 

finna intervjupersoner.  

Källkritik är av vikt vid analys av den tidigare forskningen. Boken Living together- 

Cohousing Ideas and Realities Around the World publicerades 2010 med Vestbro som 

huvudredaktör. Boken sägs vara en av de mest övergripande textsamlingar om kollektiv 

boendeform som publicerats i Sverige.
24

 Vestbro är en mycket stark förespråkare av 

kollektivboendet vilket märks i de texter han författat samt att han är själv bosatt i ett 

kollektivboende sedan lång tid tillbaka.
25

 I och med hans personliga anknytning kan det 

eventuellt vara svårt att hålla isär sin forskarroll och de personliga åsikter man har. Det går 

inte att urskilja så mycket nyanserade eller negativa aspekter i hans texter. Det är därför 

viktigt med flera olika källor för att ge en objektiv bild. Även en av de andra huvudtexterna 

för uppsatsen som Williams har författat skulle kunna ge en mer nyanserad bild av 

kollektivboendet än vad den gör. Hon redogör för ett hållbart kollektivboende men diskussion 

kring motsatsen saknas, de förhållanden då boendet inte är hållbart. Texten ger istället känslan 

av att man får dra egna slutsatser om vad som inte är hållbart. I denna uppsats ämnar jag att 

vara så nyanserad som möjligt. 

 

 

3. HÅLLBARHET  

 

Olika forskare menar att det är svårt att förstå innebörden av ordet hållbar i begreppet hållbar 

utveckling.
26

 Därför ämnar detta kapitel undersöka det ofta förekommande begreppet hållbar 

utveckling ur olika synsätt. Det behövs en undersökning för att visa begreppets uppkomst och 

tolkningar för att förstå det komplexa i begreppet. Detta eftersom det hållbara i hållbart 

boende kopplas till hållbar utveckling. I början av detta kapitel visar jag hur begreppet yttrar 

sig i bostadsdiskursen i Sverige för att ge ett något konkret exempel, samt visa upp hur 

begreppet används.  

                                                        
24

 http://www.kollektivhus.nu/infomaterial.html 121205. 
25

 Vestbro, 2012: 1. 
26

 Cars 2010: Campbell 2012. 

http://www.kollektivhus.nu/infomaterial.html
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3.1 Hållbarhet i det bostadspolitiska målet 

Hållbarhetsbegreppet framhävs i den svenska bostadspolitiken genom det bostadspolitiska 

målet. Sedan 1996 har man försökt göra bostadspolitiken mer konkret och mer socialt 

inriktad. Namnet på den statliga offentliga utredningen som utkom 1996: ”Bostadspolitik 

2000 – från produktions- till boendepolitik”
27

 visar den riktning som önskades med 

bostadspolitiken från och med år 2000. Produktionen av bostäder har under mycket lång tid 

varit fokus i tidigare bostadspolitik men den sociala aspekten av boendet kom i och med den 

statliga offentliga utredningen att få starkare betydelse.
28

 År 1998 tog regeringen fram ett 

bostadspolitiskt mål och som 2002 kom att få tillägg av hållbarhetsdimensionerna. Det 

bostadspolitiska målet från 2002 lyder enligt följande: 

  

”Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till 

rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. 

Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och 

särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och 

förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och social utveckling vara grund för 

verksamheten”.
 29

  

 

Målet anses mycket omfattande men meningsfullt när det författades och sammanfattar den 

framtida boendesituation som önskas i Sverige. Hållbarhetsperspektivet finns med i två delar 

av målet. I den första delen av målet som handlar om ”långsiktigt hållbara ramar” ligger 

fokus på individ- och hushållsnivå.
30

 Den senare delen där de tre hållbarhetsdimensionerna 

finns med: ”Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och social 

utveckling vara grund för verksamheten”, behandlar detta istället ett hållbarhetsperspektiv 

genom kommunal planering och bostadsbyggande enligt rapporten Många medel-få mål. Det 

finns en vilja att se den senare delen av målet genom en bredare aspekt som går utöver individ 

och hushållsnivå; i miljö- och samhällsekonomiska aspekter.
31

  Inom bostadspolitiken önskar 

man i och med detta kunna se ekologisk, ekonomisk och social utveckling, som ska ske på 

olika nivåer i bostadsdiskursen. Som man kan ana av att läsa målet anses det mycket brett och 

för omfattande för att kunna förverkligas i politiken. Det finns en uttryckt önskan om att se 

delmål till det bostadspolitiska målet och förklara hållbar utveckling ytterligare.
32

  I nästa del 

följer en förklaring av begreppet hållbar utveckling samt hur olika forskare väljer att se på 

hållbarheten.  

                                                        
27

 SOU 1996:156. 
28

 Ibid. 
29

 Hägred, Boverket, 2005. 
30

 Boverket 2005: 24. 
31

 Ibid: 29. 
32

 Ibid:15. 
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3.2 Det omtvistade begreppet 

Inledningsvis kom begreppet ”hållbar utveckling” att ta sin form redan 1987 i och med en 

rapport författad av Brundtland-kommissionen i Norge.
33

 Rapporten var menad att 

sammanfatta mål för framtiden och ur rapporten härstammar den välanvända mening som 

används i samband med hållbar utveckling: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
 34

 

Under FN:s konferens i Rio 1992 användes denna rapport i och med den oroande 

utvecklingen gällande globala miljöproblem samt sociala problem. Handlingsprogrammet 

Agenda 21 antogs som ett program med riktlinjer och mål för att handskas med den pågående 

globala miljöförstöringen samt stora fattigdom i olika länder. Programmet innefattade bland 

annat de olika delarna: ”lokalsamhälle, närmiljö, demokrati och delaktighet.”
35

 Eftersom 

delarna var breda fick varje område tillämpa målen på bäst passande sätt. Genom konferensen 

kom miljörelaterade problem att få starkare fokus på en global nivå.
36

  

Hållbar utveckling har sedan kommit att handla om de sociala, ekonomiska och 

ekologiska hållbarhetsdimensionerna och samordning av dessa aspekter. Hållbar utveckling 

anses uppstå när de tre hållbarhetsdimensionerna överlappar varandra menar Cars.
37

  

Begreppet har på ett positivt sätt gett upphov till ett större engagemang för de olika 

hållbarhetsdimensionerna samt de negativa konsekvenser som kan uppstå.
38

  

Hållbar utveckling, med fokus på ordet hållbar, har kommit att användas inom många 

områden. I dessa fall som ett tilläggsord till olika verksamheter, exempelvis hållbara städer 

och hållbart resande med mera. I och med användandet av ordet som tilläggsord finns åsikter 

om att verksamheter får en speciell kvalitet, ett värde, och ordet hållbar anses användas allt 

för ofta av forskare.
 39

  Ordet hållbar i hållbar utveckling är med andra ord mycket 

omdiskuterat. Hållbarheten är vad som ska infinna sig när de tre hållbarhetsdimensionerna går 

in i varandra som tidigare benämnts. Det uppstår problem när man inte kan sammanföra 

hållbarhetsdimensionerna, vilket sällan sker. En forskare är av den åsikt att det inte av sig 

själv kan uppstå en hållbar utveckling när de tre hållbarhetsdimensionerna överlappar 

varandra.
40

 Det ska dock som sagt vara målet med hållbar utveckling. I de fall 

hållbarhetsdimensionerna inte kan överlappa varandra är en utförlig förklaring nödvändig 

varför den ena dimensionen väljs framför den andra enligt Cars.
41

 Cars ger olika exempel på 

svårigheten i begreppet hållbar utveckling, som till exempel projektet ”förbifart Stockholm”.
42

 

I och med denna utbyggnad av E4 ämnar man uppnå en ekonomisk utveckling vilket man 

                                                        
33

 www.grkom.se 
34

 www.regeringen.se/sb/d/1591 
35

 www.grkom.se  
36

 www.regeringen.se/sb/d/1591 
37

 Cars, 2011: 13. 
38

 Ibid. 
39

 Cars 2010: Campbell 2012. 
40

 Cars, 2011: 13. 
41

 Ibid. 
42

 I detta projekt har E4 fått en ny sträcka väster om Stockholm som Trafikverket menar kommer 

stärka en växande region samt förenkla bilresor. 

http://www.grkom.se/download/18.2b879481252cd77f8a80001152/hallbar_utveckling.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/1591
http://www.grkom.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1591


  11 

 

också ser som ekonomiskt hållbart. Då vägen också ska förbinda platser och främja 

regionutveckling kan den anses socialt hållbar. Men eftersom en bilväg skapar höga 

påfrestningar miljömässigt sett kan den inte klassas som ekologiskt hållbar.
43

 Det är ett av 

flera exempel där de tre hållbarhetsdimensionerna inte går att förena. 

Begreppet har också fått kritik genom dess ”helhetssyn” på samhällsutvecklingen. I 

planeringssammanhang har begreppet likställs med synen på samhällsplanering som 

existerade för 30 år sedan, då det planerades för ett odefinierbart ”allmänintresse”.
44

   

Campbell resonerar som följande angående begreppet hållbarhet och hur omdiskuterat 

begreppet är: ”The more it [sustainability] stirs up conflict and sharpens the debate, the more 

effective the idea of sustainability will be in the long run.”
45

 Begreppet ska vidare enligt 

Campbell förstås guidande och inte som ett mål. Genom att använda hållbar utveckling som 

guidande menar Cambell att man eventuellt kan se de sociala, ekologiska och ekonomiska 

åtskillnaderna och fokusera på att lösa de problemen.
46

 I och med undersökningen av 

begreppet hållbar utveckling finner jag det viktigt för uppsatsen att se på begreppet i likhet 

med Campbells åsikter. Det är ett mycket brett begrepp och samtidigt nödvändigt men det 

förlorar sin kraft enligt författarna om det alltid ses som ett mål samt en ”helhetssyn” av 

samhället. Det är användbart för att medvetandegöra att det vi gör idag har påverkan på 

framtiden. Sammanfattningsvis har detta kapitel undersökt begreppet hållbar utveckling och i 

kapitel 5 följer analys av vad som anses vara hållbart boende, med kollektivboende som 

studieobjekt. Först är en bakgrundsbeskrivning av kollektivboendet nödvändig.  

 

 

4. KOLLEKTIVBOENDETS UTVECKLING 

 

Det har kretsat olika idéer och ideologier kring kollektivboendet under dess utveckling vilket 

kommer att redogöras i detta kapitel. Kollektivboendets bakgrund är av vikt för att ge en bild 

av boendeformens uppkomst och situation idag. Kapitlet ger en kortare genomgång av 

kollektivboendets historia och redogör de olika aspekter som kommit att förändra boendets 

inriktning, som efter analys verkar ha gått från organisation till att handla om ett boende med 

hållbara aspekter. 

 

4.1 Från organisation till social gemenskap 

Under början av 1900talet kom idén med kollektivt storkök till Sverige. Inom medelklassen i 

Stockholm var det mycket vanligt som familj att i hemmet ha en betjänt samt en barnflicka. 

De som inte hade råd med den servicen, löste detta genom hus med storkök i källaren och där 

lägenheterna inte hade egna kök. Idén var att de bosatta kunde beställa mat som tillagades i 

                                                        
43
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restaurangliknande former och sedan skickades med mathissar upp till lägenheterna. 
47

 

Boendet hade under denna period en individuell karaktär och dagens sociala tanke som 

genomsyrar kollektivboendet fanns inte.
48

 

Under funktionalismens högtid på 1930talet utvecklades kollektivboendet. Människan 

ansågs genom de kollektiva formerna av boendet kunna få mer demokratiska och rationella 

egenskaper. I och med ett kollektivt boende, där de boende endast skulle spendera tid till att 

sova och att de resterande sysslorna skulle vara kollektivt organiserade, skulle så många som 

möjligt kunna ägna sig åt sig själva och fram för allt till produktivt arbete. Makarna Myrdal 

var starka förespråkare för detta boende och menade att det var onödigt att varje familj skulle 

laga mat för sig själva samt att barnen skulle växa upp ensamma, när det fanns en kollektiv 

möjlighet.
49

 Det var sedan kvinnorna i Sverige som kom att tilltalas av den kollektiva 

boendeformen eftersom boendeformen förenklade för kvinnorna i och med att hushållssysslor 

som matlagning och tvätt utfördes av människor som arbetade i huset. Kvinnorna fick i och 

med det en större möjlighet att komma ut i det egna arbetslivet.
50

 Boendet handlade 

fortfarande inte om det kollektiva arbetssättet, att arbeta i huset tillsammans.  

Mathissen försvann under 1940-talet och nu började de boende äta tillsammans i 

matsalen som endast var till för de boende i huset. Middagarna drevs i likhet med restauranger 

med personal. Boendet erhöll mycket kritik, en av anledningarna var hur det svenska 

samhället efter andra världskriget återigen förespråkade kvinnornas roll i hemmet.
51

 Det var 

först under slutet av 1960-talet i och med den ”gröna vågen” som det uppstod kollektivboende 

liknande vi ser idag. Den gröna vågen var i sig ett uppror mot den rådande 

samhällsutvecklingen och många sökte andra alternativ än de normativa.
52

 De fanns radikala 

rörelser under 1960 och 70talen som påverkade samhällsutvecklingen och en av dessa grupper 

var Bo i gemenskap (BiG) vilket bestod av en grupp kvinnor. De delade idéer om att 

hushållssysslorna i ett boende inte behövde vara ett nödvändigt ont som man ansåg under 

kollektivboendets tidiga år. Det gruppen inte ville se, var hur enbart kvinnorna i hemmen 

skulle stå för hushållssysslorna. Gruppen förespråkade hur den gemensamma matlagningen 

samt samarbetet skulle vara stärkande socialt för de bosatta i ett kollektivboende. Idéerna och 

initiativen från gruppen ledde till fler byggen av kollektivboenden. Kollektivboendet fick 

dock samtida kritik och en allmän omoralisk stämpel samt att man ansåg boendet vara rörigt i 

jämförelse med kärnfamiljens hem och värderingar. Kollektivboendet ansågs vara det 

”alternativa” boende i jämförelse med andra typer av boenden.
53

 

Kollektivboendet har handlat om idéer och tankar genom olika perspektiv. Tidigare låg 

det kollektiva i kollektivboendet endast i organiseringen av boendet. Termen har sedan efter 

1980-talet kommit att handla mer om det sociala: samarbete och gemenskapen mellan de 
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boende. Huvudprinciperna i kollektivboendet idag anses vara deltagande och delat ansvar.
54

 I 

Sverige finns traditionellt sett olika typer av upplåtelseformer och boendeformer, dessa är 

hyresrätter, bostadsrätter samt äganderätter. Den kooperativa hyresrätten finns sedan 2002 

som en speciell lag, en upplåtelseform som liknar både bostadsrätten och hyresrätten. 

Upplåtelseformen innebär att den boende hyr sin lägenhet av en kooperativ hyresrättsförening 

som den boende måste tillhöra.
55

 Kollektivboendet kan bestå av olika sammansättningar. 

Totalt har Sverige idag 45 kollektiva boendeformer. 30 stycken av dem ägs av kommunala 

hyresföreningar medan 8 är av typen ägarlägenhet och 7 har formen av kooperativa 

hyresrätter. Det har skett en utveckling av den traditionella hyresrätten, då den nu kan 

användas som skapande av olika kollektivboenden.
56

  

 

4.2 …till hållbarhetsfrågor? 

I dag finns det kollektivboenden där de boende har olika perspektiv på levnadssättet och 

ideologier. Vissa kollektivboenden har en miljövänlig inriktning och andra kollektivboenden 

fokuserar mer på den sociala sammansättningen i kollektivboendet. Metzer menar att många 

också flyttar till kollektivboende av praktiska anledningar.
57

 Vid en analys av texter som 

behandlar kollektivboendet är det samtidigt uppenbart hur mycket fokus ligger på att koppla 

boendet till hållbar utveckling och på så vis visa upp kollektivboendet i intresseskapande 

syfte.
58

  

Egerö menar att miljömässiga samt solidaritetsaspekter hör till kollektivboendet och 

förespråkar kollektivboendets fördelar som bidragande till ett mer hållbart samhälle.
59

 Han 

menar som exempel det han väljer att kalla: ”det kollektiva boendets ekonomi.”
60

 Den 

ekonomin anser Egerö handla om att man i ett kollektivboende delar saker i större 

utsträckning, äter tillsammans och att boendet är bättre ur energieffektiv synpunkt.
 61

  I och 

med detta menar han att boendet kan hjälpa människor att leva miljövänligare och att det är en 

anledning till att välja boendet. Organisationen Kollektivhus.nu arbetar med omvandla den 

status som ett alternativt boende för få människor som kollektivboendet länge haft, till att 

istället vara en fullvärdig boendeform för många.
62

  

Sammanfattningsvis har denna del handlat om kollektivboendets utveckling med 

utgångspunkt i den organisering som kollektivboendet startade i, för att sedan gå över till det 

sociala samarbetet och idag syns en trend av hållbarhetsaspekter i boendet. Det är därför 

intressant att se på vilket sätt man menar kollektivboendet kan vara hållbart och det följer i 
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nästa kapitel som utgör den teoretiska delen av uppsatsen. Sedan ämnar jag tillämpa dessa 

aspekter på kollektivboendet Blenda. 

 

  

5. HÅLLBART KOLLEKTIVBOENDE? 

 

Cars menar i likhet med Boverkets rapport att det krävs ytterligare utredning av hållbarheten 

kopplat till boendeformer.
63

 Som med den tidigare diskussionen om hållbar utveckling är det 

hållbara boendet inte helt självklart och kräver klargörande. Det finns en ringa del 

vetenskapliga texter som belyser kollektivboendet, både boendet i sig och boendet i relation 

till hållbart boende. Kollektivboendet har inte behandlats ofta inom den akademiska världen, 

detta beror enligt forskare på lite kunskap om boendet och olika fördomar.
64

 Som jag beskrev 

under begreppsdefinitionen menar Williams att det hållbara boendet handlar om ett boende 

som: ”har starka sociala nätverk, är socialt inkluderande, förespråkar ett miljövänligt 

agerande, ger mindre konsumtion av resurser, ger välmående och ger överkomlig 

ekonomi.”
65

 Boendet kan vara hållbart i många avseenden och därför har jag valt att analysera 

materialet genom Williams aspekter, samt att ta in argument av andra författare som också 

resonerar kring aspekterna. De hållbara aspekterna faller in under de tre 

hållbarhetsdimensionerna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är svårt att renodla dessa 

aspekter strikt under varje rubrik eftersom de ofta faller in under varandra. Så är fallet också 

med begreppet hållbar utveckling.
66

  

 

5.1 Socialt kapital och social inkludering  

Williams belyser i forskningsartikeln Sun, Surf and Sustainable Housing- Cohousing, the 

Californian Experience att i de studerade kollektivboenden i USA återfinns egenskaper som 

starka sociala nätverk, socialt kapital och socialt inkluderande som enligt henne gör att 

boendet kan anses hållbart.
67

 Williams egenskaper som hon ger kollektivboendet liknar 

varandra eftersom de handlar om det sociala umgänget och hon ger med stöd av flera forskare 

olika anledningar till egenskaperna. Egenskaperna som Williams nämner kommer här att 

redovisas ytterligare.  

För det första följer en diskussion kring socialt kapital. Det förekommer teorier om 

socialt kapital kopplade till kollektivboende i flera forskningsartiklar
68

 och därför är det 

intressant att lyfta fram. Det är också likt de sociala nätverk som Williams nämner. Först 

kommer en kort redogörelse av begreppet socialt kapital som indirekt kan kopplas till 

kollektivboendet samt en redogörelse hur några forskare väljer att koppla begreppet till 

kollektivboendet. Putnam var en av de första forskarna att publicera texter inom ämnet socialt 
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kapital.
69

 Kapital anses oftast förknippat med ekonomi men det kan också handla om ett 

kapital av sociala relationer. Det sociala kapitalet handlar om ett samband som kan uppstå, ett 

socialt nätverk där tillit och ömsesidighet kan bildas mellan människor. Detta kapital är av 

betydelse menar Putnam och kan till exempel utgöras av familj, vänner, grannar, människor 

som pendlar regelbundet eller arbetskollegor.
70

 Putnam menar att det sociala nätverket både 

kan ge och stärka välmående hos människan. Dock behöver det sociala kapitalet underhåll av 

engagemang för att utgöra ett kapital. Socialt kapital anses vara av större vikt för det 

mänskliga välbefinnandet än både ekonomiskt kapital och betydelsen av materiella varor 

menar forskaren.
71

 Detta gör Putnams resonemang om det sociala kapitalet mycket viktigt i 

ett hållbarhetsperspektiv eftersom stark fokus på ekonomiskt kapital samt hög konsumtion 

inte anses bidra till en hållbar utveckling.
72

  Det sociala kapitalet anses också utgöras av hur 

aktiv man är i ett socialt sammanhang menar Lidström.
73

  

Med stöd av andra forskare tar Williams upp att kollektivboendet kan vara främjande för 

utveckling av socialt kapital ”[…]”supportive” and ”nurturing” cohousing communities 

which again promotes social inclusion and the development of social 

capital”.
74

Kollektivboendet kopplas i och med det sociala kapitalet till ett högre 

välbefinnande hos de boende samt en känsla av livskvalité menar hon ytterligare.
75

 Williams 

anser att det starka sociala kapitalet i kollektivboendet kan ha att göra med de olika 

aktiviteterna som till exempel den gemensamma matlagningen. Att laga mat tillsammans ger 

en social interaktion mellan de boende som är speciell för kollektivboendet anser forskaren. 

Tillsammans med det menar hon att de sociala nätverk som kan uppstå i boendet är mycket 

karakteristiska för kollektivboendet.
76

  

Durret för i likhet med Williams diskussion kring socialt kapital i koppling till 

kollektivboendet och han menar att det sociala kapitalet utgörs av relationerna mellan de 

boende samt att det kan göra boendet mer trivsamt. En grund i det hållbara boendet menar 

Durret är det sociala kapitalet av relationer som kan anses vara ett stödsystem hos de 

boende.
77

  

Designen och utformningen på kollektivboendet kan också vara viktig för de sociala 

nätverken och sociala kapitalet. Vestbro är en av de få forskare om kollektivboende i Sverige 

och menar att utformningen kan skapa starkare sociala nätverk än i andra boendeformer.
78

 De 

gemensamma ytor som finns bör helst vara placerade vid frekventa passager samt ha vissa 

glaspartier då detta kan inbjuda till spontana möten anser Vestbro.
79

 En vidare social aspekt 
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genom designen har att göra med det gemensamma lekrummet som ofta förekommer inom 

kollektivboendet. Där har barnen i huset en plats där Vestbro menar att barn kan utvecklas i 

socialt samspel med andra barn. Samt att föräldrar kan känna sig trygga när de vet att barnen 

är i närheten.
80

  

För att återgå till Williams hållbara egenskaper för ett boende menar hon att den sociala 

inkluderingen handlar om processen att välja nyinflyttade till kollektivboendet. Här visar hon 

en nyanserad argumentering, och argumenterar för och emot kollektivboendet som hållbart. 

Den processen kan både vara bidragande till social inkludering men också vara en bidragande 

faktor till en homogen sammansättning av människor i kollektivboendet. De boende får ofta 

vara med och bestämma vem som flyttar in i kollektivboendet på olika sätt. Därmed finns 

möjlighet att boendet resulterar i en homogen samling människor anser Williams.
81

 I USA 

fann Williams kollektivboenden där sammansättningen i husen var varierad när det kom till 

intressen, ålder och religion, men inte vad gällde social grupp, etnicitet, utbildning eller 

inställning. Williams menar att den processen ger en boendedemokrati vilket kan stärka det 

sociala kapitalet, men samtidigt stänger den homogena sammansättningen ute andra 

sökande.
82

 Därmed kan boendet diskuteras vad gäller den hållbara aspekten socialt 

inkluderande som tidigare nämnt att kollektivboendet anses ha.  

 

5.2 Miljövänliga aspekter  

De sociala fördelarna framhävs ofta inom forskning om kollektivboendeformen men Williams 

och Vestbro menar att det finns faktorer som kan räknas till både de ekologiska och 

ekonomiska hållbarhetsdimensionerna.
83

 Det finns till exempel både ekonomiska och 

ekologiska fördelar i att äta middag gemensamt samt att dela på olika resurser som minskar 

kostnaden för de boende.
84

 I och med att de boende har möjlighet att äta middag gemensamt 

kan det spara på den inhandlingen av matvaror som annars sker i varje familj.
85

 Det kan 

innebära färre resor till mataffären vilket gör att det blir färre utsläpp i miljön.
86

  

De resurssparande aspekterna inom boendet handlar även om energiförbrukningen på 

olika sätt. Energiförbrukningen kan bli mindre i och med att de boende ofta äger färre bilar än 

i ett ”vanligt” bostadshus vilket forskning visar och i vissa fall använder de bil färre gånger. 

En anledning till detta kan vara att de sociala kontakter/vänner eller den form av hjälp som 

eftersöks redan finns inom gångavstånd i kollektivboendet.
 87

 

Det uppstår en länge energiförbrukning om man är flera som delar på gemensamma ytor 

menar Vestbro. Kollektivboendets utformning handlar om att ”offra” en del av sin bostadsyta, 
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som till exempel att ha ett fullstort kök som lägenheter i kollektivboendet inte vanligtvis har, 

för att istället vinna fler gemensamma ytor. På så sätt kan man spara energi.
88

 

I kollektivboenden menar forskare att det sker ett mer frekvent förekommande utbyte av 

saker samt utnyttjande av till exempel gemensamma objekt som tvättmaskiner och 

trädgårdsredskap inom boendet, än vad som möjligen sker i andra boendeformer.
89

 Det bidrar 

enligt Williams till mindre konsumtion per person då alla boende inte äger ett utav varje 

föremål.
90

 Samtidigt sparar de boende den utgiften som det skulle ha medfört. Den 

individuella konsumtionen anses inte vara av lika stor värde i några undersökta 

kollektivboenden menar Vestbro, som den tenderar att vara i det övriga samhället. Han 

tillägger dock att fallet inte behöver vara så i alla kollektivboenden.
91

 

Williams och Vestbro menar att man kan påverkas av varandra att agera mer miljövänligt 

i och med möten i de gemensamma ytorna i kollektivboendet.
92

 Williams hävdar tillsammans 

med flera forskare att det återigen hör samman med det sociala kapitalet inom boendet, att ett 

starkt socialt kapital kan få de boende att känna samhörighet och att man som grupp kan 

påverka större miljöfrågor/problem än om man är ensam. Det är dock inte alla 

kollektivboenden som har en uttalad miljövänlig inriktning men Meltzer menar att de som 

flyttar till ett kollektivboende blir mer miljövänligt inställda och tänker mer i resurssparande 

banor.
93

 Vestbro har teorier hur designen på kollektivhus kan främja ett miljövänligt 

tänkande. Han menar att den rumsliga utformningen inbjuder till spontana möten mellan 

människor. Dessa möten kan leda till en beteendeförändring där människor påverkas av 

varandra, och leda till ett mer miljövänligt handlande.
94

 

Forskning i USA visar att det finns kollektivboenden där de boende agerar mer 

miljömässigt, som också benämns här ovan, vad gäller återanvändning, återvinning, och lägre 

resursförbrukning.
95

 

 

5.3 Välmående 

De ovan nämnda ansedda hållbara aspekterna kan också kopplas samman med välmående, 

men här följer en ytterligare redogörelse. Välmående genom kollektivboendet kan kopplas 

samman med tillgången till extra utrymmen som kollektivboendet erbjuder, som till exempel 

lekrum och hobbyrum.
96

 I och med att tillgång finns kan de boende som är intresserade ägna 

sig åt någon form av hobby redan inom boendet. Som tidigare nämnt kan boendet underlätta i 

och med att man äter tillsammans, har möjlighet att dela på saker i större utsträckning och 

detta kan bidra till välmående i boendet. Det kan uppstå en ekonomisk lättnad i och med 
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mindre inköp om fler delar på saker inom boendet. Välmående i kollektivboendet anses också 

handla om den tidssparande aspekten.
97

 I dagens samhälle har tiden blivit mycket dyrbar och 

många upplever stress som en vardaglig företeelse. I forskning om kollektivboendeformen har 

forskare noterat ett högre välmående hos de boende som baseras av att tiden till egna 

aktiviteter blir mer omfattande i samband med att personerna i fråga inte behöver laga mat 

varje kväll. 
98

  

Sammanfattningsvis är det flera intressanta aspekter som forskare menar bidrar till ett 

hållbart kollektivboende. Williams menar att det kan finnas ett starkt socialt kapital och social 

integration inom kollektivboendet samt att de bosatta använder färre resurser, spar pengar och 

tid. Inom boendet verkar det lättare att låna av varandra samt att boendet kan främja för ett 

mer miljömedvetet sätt att agera. Det också intressant för analysen hur kollektivboendet sägs 

bidra till högre välmående bland de boende. Dessa aspekter menar jag handlar om de sociala, 

ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna. 

 

 

6. KOLLEKTIVBOENDET BLENDA 

 

Följande kapitel redovisar det empiriska materialet som framkommit under observation samt 

intervjusvar genom intervju med fyra personer från kollektivboendet Blenda. Intervjusvaren 

är strukturerade efter de områden som analyserades i det teoretiska kapitlet under rubrikerna 

socialt kapital och social inkludering, miljövänliga aspekter och välmående. Det är 

problematiskt att separera intervjusvaren i olika kategorier då de tangerar varandra och därför 

kommer ekonomiska aspekter att placeras under rubriken välmående. I den sammanfattande 

diskussionen kommer jag att koppla samman denna del med den teoretiska delen. Där inget 

annat anges bygger texten i detta kapitel på intervjusvar. Först följer en redogörelse för 

kollektivhusets utformning och organisation för att ge läsaren en uppfattning om hur detta 

kollektivboende fungerar. Sedan följer intervjusvaren under olika rubriker.  

 

6.1 Blenda 

Kollektivboendet Blenda byggdes på 1980talet och drivs av föreningen 

KollektivHusFöreningenBlenda (KHBF).
99

  Byggnaden består av 24 lägenheter. Det är 

varierande storlek på lägenheterna, från ettor till femmor. Lägenheterna har alla egen kokvrå 

och har som övriga kollektivboenden ett större gemensamt kök som i Blendas fall finns 

placerat på bottenvåningen. Förutom köket finns gemensam matsal, bastu, lekrum, tre 

gästrum, gym, cykelförråd och ett mindre snickeri. Man når lägenheterna vi loftgångar i huset 

och de gemensamma utrymmena finns placerade på bottenvåningen, förutom gymmet, 

cykelförrådet och ett av gästrummen. Till huset hör också en komplett källsortering. På 
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innergården finns odlingslotter i form av kryddlotter tillgängliga att ansöka men som tillhör 

Uppsala hem och hela bostadsområdet Blenda. 

Som med övriga kollektivboenden har de boende i huset olika uppgifter som man som 

medlem i föreningen behöver bidra med för att huset ska drivas. Uppgifterna består av 

beredning av gemensam middag, städdagar, stormöten och deltagande i olika arbetsgrupper. 

Månadsvis behöver de boende sköta ett arbetspass som angår de gemensamma middagarna, 

då handlar det om matlagning eller diskning. De boende behöver även organisera en matvecka 

varje termin, vilket innebär inhandling av mat för hela veckan och planera menyn. De 

arbetsgrupper som finns är kultur-, hus-, köks- och inflyttningsgruppen. Kulturgruppen 

arrangerar filmkväll och olika festligheter. Husgruppen står för inköp av hushållssaker som 

gardiner och liknande föremål till de gemensamma ytorna. Köksgruppen inhandlar basvaror 

och annat köksmaterial.
100

 

Eftersom huset ägs av Uppsalahem får ansökande med flest kö dagar i Uppsalahems 

kösystem chans att komma på intervju till kollektivhuset. Inflyttningsgruppen är involverad i 

processen och det sker intervjuer med de intresserade. Gruppen har sedan rätt att neka den 

sökande efter diskussion med de övriga i boendet, men gruppen får inte favorisera en sökande 

framför en annan. De boende i kollektivhuset får uttrycka åsikter om ansökande och ge 

negativt svar, men det är sagt att de inte ska välja bland de sökande. I och med den processen 

har de boende i inflyttningsgruppen möjlighet att möta personen i fråga och de boende kan 

sedan uttrycka sina åsikter kring den sökande.  

Kollektivhuset ägs av Uppsalahem och hyran för lägenheterna är inte dyrare än i en 

regelrätt hyresrättsform. Den extra kostnaden för att utnyttja de gemensamma ytorna betalas 

per kvartal. 

Vad gäller den gemensamma middagen så serveras det mat på vardagarna vid en 

gemensam förslagen tid, och samma tid varje dag. Det sker ingen servering av middagen 

under helgerna. De boende som ansvarar för middagen har en budget på 2000 kr för 30 

personer/vecka. Kostnaden för maten per inköp handlar om ca 12-13 kr per person och barn 

får äta gratis i kollektivet. Utöver det betalar de boende en summa på 20 kr för varje 

gemensam måltid de äter. Mat som blir över läggs i matlådor, så kallade restpaket som de 

boende kan köpa till en kostnad av 25kr. 

De boende turas om att ansvara för maten genom att själva välja pass när de vill laga mat 

eller diska enligt ett schema. Man är inte tvingad att ta på sig matpass men då krävs att man 

utför andra sysslor, som tillexempel gemensam tvätt av kökshanddukar och annan tvätt som 

tillhör de gemensamma ytorna. Kollektivboendet har också en gemensam städdag i början och 

i slutet av varje termin. Det sker på en söndag i tre pass á två timmar. De boende måste 

komma på ett pass och städa de gemensamma ytorna. Uppfyller man inte detta krav får man 

restuppgift som kan innebära städning av något extra svårt.  
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6.2 Socialt kapital och social inkludering 

De intervjuade menade alla att det är mycket bekvämt att bo i ett kollektivboende, det finns 

alltid någon granne att umgås med. De gemensamma ytorna blir som ett nytt forum, det ger 

fler ytor att röra sig på och miljöombyte om det så önskas menade den kvinnliga studenten. 

Grannarna blir som vänner, några som man alltid kan prata med och som ställer upp för en 

menade hon i fortsatt diskussion. Den arbetande kvinnan ansåg att det absolut bästa med 

kollektiva var den sociala biten, hon upplevde att det alltid fanns någon tillgänglig. För 

barnfamiljer var det ett ultimat boende menar småbarnspappan. Alla intervjupersoner ansåg 

att man hjälpte varandra väldigt mycket, vilket de ansåg också gjorde boendet smidigare. Den 

arbetande mannen gav ett exempel, när han flyttade in fanns flera boende på plats redo att 

hjälpa honom och flytten var i och med det klar på kortare tid. Det förekom också mycket 

utbyte av ”tjänster” berättade de, som till exempel läxhjälp och liknande. 

Småbarnspappan berättar att det inom boendet handlar en del om uppfostring av andras 

barn till en viss gräns i och med att man umgås vid den gemensamma middagen. Barnen har 

svårt att sitta stilla och det fick jag själv uppleva när jag var där. Ett av barnen fick sitta med 

flera andra vuxna som inte tillhörde dennes familj. Barnen verkade inte ha problem att umgås 

med andra vuxna.  

Vad gäller social inkludering sades sig alla intervjuade vara mycket öppna mot nya 

sökande och två av de intervjuade menade specifikt att alla grupper och åldrar var välkomna i 

kollektivet. Den enda egenskapen som eftersöktes var den kollektiva egenskapen, att man bör 

vara intresserad av att bo kollektivt och ställa upp på de arbetspass som fodras menade en av 

dem. Anledningen till detta var en önskan om att kollektivhuset skall gå runt, vilket det gör 

genom engagemang av de boende. Det handlade också om en speciell ”känsla” för personen i 

fråga vilket också gjorde mycket till menade en av de intervjuade.  

Den arbetande småbarnspappan menade att kollektivboendet definitivt var riktat till alla, 

även om sammansättningen inte såg ut så just då och han ansåg att det bör vara så i ett 

kollektivboende. Under intervjun framkom det information om att det funnits boende i 

kollektivhusets historia som var i 50års ålder. Det var den högsta åldern på en boende som 

intervjupersonerna kunde minnas. I kollektivboendet förekom det även en man som ibland var 

med under middagarna och under olika aktiviteter men som inte bodde i huset. Hans närvaro 

var tvunget att godkännas av de övriga boende vilket det också gjorde. Personen i fråga var 

intresserad av det sociala umgänget i huset, samt att han hade vänner där sedan tidigare 

berättar en av de intervjuade.  

En an de intervjuade diskuterade för- och nackdelarna med den invalsprocess som sker i 

kollektivboendet. Systemet går som tidigare nämnts ut på att nya sökande kan nekas plats av 

inflyttningsgruppen men gruppen får inte välja en ansökande före en annan. Dock menade den 

intervjuade att man kan gå ”runt” detta system genom att neka flera ansökande i rad då man 

till exempel vet vem den fjärde ansökande är, och gärna vill att den ska flytta in. Enligt 

Uppsala hem kan de boende neka 10 personer, sedan kan de inte vänta längre och 

kollektivboendet måste tillsätta någon till lägenheten. Detta ger upphov till diskussion kring 
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det faktum att de boende själva får vara med i processen, vilket följer i den sammanfattande 

diskussionen. 

Alla ytorna användes i huset och de boende upplevde att rummen bidrog till social 

kontakt. Även fast middagen inte är obligatorisk ses man ofta i de gemensamma ytorna 

menade en av dem. Småbarnspappan menade att fokus dock ligger på den gemensamma 

maten, inte på ett frekvent umgänge i de övriga ytorna. Det övriga som följer med 

kollektivboendet förutom middagen är en bonus menar han utöver det. Det anordnas 

filmkvällar, adventsfika och andra aktiviteter i de gemensamma lokalerna. Inget upplevs vara 

av saknad av de intervjuade, vad gäller omfattningen av gemensamma rum. 

 

6.3 Miljövänliga aspekter 

Det finns inget uttalat ekologiskt agerande eller handlande i kollektivboendet menade de 

boende, i alla fall inte när det kom till inköp av mat. Snarare handlade det om ett ekonomiskt 

hållbart agerande för dem själva menade den arbetande kvinnan skämtsamt. Det hade inte 

heller skett någon förändring i deras agerande genom att de bor nära inpå varandra, vad gäller 

att köpa mer ekologisk mat. Dock menade den arbetande småbarnspappan att som i alla 

former när man bor nära inpå varandra så påverkas man av varandra. Det fanns dock tydliga 

resurssparande aspekter i boendet berättade intervjupersonerna, som handlade om utbyte av 

kläder. De berättade att man ärvde/fick i mycket stor utsträckning kläder med varandra, både 

barn- och vuxenkläder. Utbytet handlade inte enbart om kläder utan andra saker som till 

exempel lampor och möbler som också utbyttes. I trapphuset hade de boende en 

avställningsyta med saker och där var det fritt fram att ta/låna av varandra, tillgängligt för 

alla. Det var i och med det satt i system att byta/låna mellan varandra. Det var mycket lätt att 

låna av varandra menade de intervjuade. Man lånade allt möjligt, ofta handlade det om olika 

verktyg som man inte ägde själv. Småbarnspappan menade att som barnfamilj var saker som 

välling också vanlig och ofta en behövlig sak att låna av andra familjer. Det handlade ofta om 

att smidigt kunna låna av varandra, också när affären var stängd och det handlade om något 

akut.  

Vad gäller bilinnehav berättade de boende att vissa ägde bil i kollektivboendet, men det 

var inte majoriteten av de boende. Flera av de boende har körkort menade de, men ägde för 

det inte bil. Ibland kunde situationer uppstå då en granne ser till att låna en bil av en 

utomstående till huset så kunde en tredje granne som har körkort, använda bilen för dess 

ändamål.  

Angående maten så berättade de intervjuade att budgeten för den gemensamma middagen 

ligger på 2000 kr. Detta gäller för 30 måltider. Om man gick över budgeten fick man istället 

lägga ut egna pengar. Detta visade ingen intresse av. Den arbetande kvinnan ansåg att det var 

vad som krävdes för att handla mer ekologiskt, att det skulle bli mycket dyrare. Dock 

berättade de att det fanns andra boende som tänkte mer i ett ekologiskt perspektiv. En hade till 

exempel plockat svamp och använt sig av detta till den gemensamma middagen. Det framkom 

under intervjun att det är problematiskt i och med att man aldrig vet hur många av de boende 

som kommer att äta varje kväll. Därför att det svårt att dimensionera maten. Maten som blir 
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över/om det blir över görs till restpaket köper många av de intervjuade paket och tar med sig 

maten som lunchlåda till nästa dag menar de intervjuade. Här visar sig flera resurssparande 

aspekter, dels att de äter middag gemensamt vilket spar på både matkostnad, matlagning och 

matresterna för flera människor samtidigt. En av de boende utnyttjade ofta de restpaket som 

blir över av den gemensamma middagen. 

 

6.4 Välmående 

De intervjuade i kollektivet menade alla att de trivs mycket bra i sin bostad, att boendet gav 

dem livskvalitet och välmående och de hade svårt att se varför de skulle flytta därifrån. Den 

arbetande småbarnspappan menade att det var en otroligt bra fördel att bo i kollektivboendet 

som barnfamilj. Han ansåg vidare att i och med kollektivboendet sparade han tid, då han inte 

behöver laga mat varje dag och han kände även att den ekonomiska situationen förbättrades. 

De kostnader som småbarnsfamiljen hade när de bodde utanför kollektivboendet var mycket 

högre. Tillsammans med dessa aspekter menade han att man vann det vuxna sociala umgänget 

och mer tid med vänner fast situationen som småbarnsförälder. Den kvinnliga studenten ansåg 

inte att hon fick så mycket mer tid i och med boendet, men menade samtidigt att upplevelsen 

var mycket individuell. I jämförelse kan man ana att barnfamiljen fick ut mer av boendet i 

form av ekonomisk lättnad och tidssparande än vad den kvinnliga studenten fick. Alla 

intervjuade höll med om att boendet upplevdes bidra till livskvalitet. Den arbetande kvinnan 

berättade att hon bott där i 13 år med sina tre barn vilket visar på att hon trivdes och ansåg att 

boendet var lämpligt för barn och barnfamiljer. Det fungerade att bo såhär även när man blir 

äldre menade hon, vilket innebär att hon ansåg boendet fungerade i hennes livssituation. 

Under intervjun framkom det att det var olika förhållanden från person till person vad 

gäller den ekonomiska situationen. Några ansåg att de sparade pengar mer än andra. Den 

arbetande småbarnspappan flyttade in då han hade jobb och började sedan studera, vilket 

gjorde att hans ekonomi förändrades men inte på grund av boendet vid det tillfället. Det visar 

att det är svårt att se samband mellan boendet och ekonomiskt välmående eftersom det är 

mycket olika fall, och här hade till exempel ytterligare intervjuer varit intressant.  

Vad gäller de pass man måste utföra inom boendet så kan man tänka strategiskt och lägga 

alla samma dag eller vecka menade den arbetande småbarnspappan, i och med detta kan man 

få ut mycket tid om man planerar sina pass. De pass man behöver utföra i huset kanske inte är 

så roliga ansåg han men de väger upp för det som man får tillbaka i och med att alla hjälper 

till. 

Den kvinnliga studenten och arbetande mannen upplevde att de tjänade pengar när de väl 

åt av den gemensamma middagen, men att detta är något som de gör mer sällan då de har 

svårt att passa in sina dagar med middagstiden. Den gemensamma middagen har en strikt tid 

vilket gör att den inte passar alla familjer och alla livsmönster i huset berättar flera av de 

intervjuade. Det har förekommit diskussion kring detta, och barnfamiljerna i huset verkar 

mycket måna om att deras tid den som andra bör rätta sig efter. Det är till exempel svårt för 

den arbetande mannen att äta tidigare på kvällen berättade han. Här kan man se spår av 
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konflikter i boendet samt problem med den gemensamma middagen, detta på grund av att den 

sker en viss tid.  

En nackdel var hur alla var överens om att de stöter på fördomar hos människor de inte 

känner. Det är något som de intervjuade upplevde vara tröttsamt. Människor som inte har 

någon uppfattning om kollektivboendet tror ofta att det är som i filmen Tillsammans
101

 och 

förstår inte att lägenheterna också har egna kök. Folk verkar skrämmas av tanken att inte ha 

eget kök menar en av de boende. Men efter att de förklarar för dem vad boendet går ut på får 

de ofta positiva och förvånade reaktioner, många är förvånade att man inte hört talas om 

kollektivboendet på detta sätt tidigare, berättar en av de boende.  

I övrigt berättar de intervjuade att det finns ett par som flyttat från kollektivhuset och 

startat gemensam matlagning med sina grannar då de kände abstinens och saknad av den 

gemensamma matlagningen. Detta visa hur starkt den gemensamma matlagningen påverkade 

detta par.  

 

 

7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Kollektivboendet har kvalitéer av ett hållbart boende enligt många forskare. Det är synligt 

efter analys av det empiriska materialet att kollektivboendet Blenda också tenderar att visa 

flera av dessa aspekter. Detta kapitel kommer att redogöra för likheter och skillnader genom 

att föra samman de åsikter och resonemang som de intervjuade i kollektivboendet Blenda 

delade med sig av, med de teoretiska argumenten. I kapitlet ämnar jag visa hur de boende i 

kollektivboendet Blenda resonerar kring sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Det 

handlar både om de boendes upplevelser av strukturen inom boendet samt kollektivhusets 

fysiska utformning.  Syftet med uppsatsen var att se hur att se hur det förhåller sig igenom 

observation och intervju av kollektivboendet Blenda.  

Det framkom under intervjun i kollektivboendet flera aspekter som faller under de 

sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. Det upplevda välmående faller 

in under flera dimensioner redovisas här först. De intervjuade i kollektivboendet Blenda var 

av den åsikten att boendet i kollektivboendet bidrog till en högre livskvalitet och de gav flera 

anledningar till detta. Forskare som Williams och Vestbro menar båda enligt deras studier att 

kollektivboendet kan bidra till ett högre välmående, detta genom starkt socialt kapital, en 

upplevd känsla av att tjäna tid och ekonomisk underlättnad.
102

 Den intervjuade 

småbarnspappan i kollektivboendet stämde in på alla dessa punkter och framhävde verkligen 

kollektivboendets fördelar som småbarnsförälder. Han menade att den tiden man vinner är 

mycket värdefull, man vinner tid tillsammans med barnen samt tid med vänner vid middagen. 

Den ekonomiska situationen ansåg han vara mycket underlättad i jämförelse med annat 

boende, en anledning till det kan vara att barnen äter gratis under den gemensamma 

middagen.  
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Välmående genom att spara tid stämde överens i fallet med småbarnspappan, medan den 

kvinnliga studenten och den arbetande mannen inte kände att den gemensamma middagen gav 

välmående på samma sätt. Eftersom den gemensamma middagen skedde vid en bestämd tid, 

hade de svårt att anpassa sig efter den tiden. Barnfamiljerna verkade måna om att få 

bestämma tid, något som orsakade att de senast nämnda intervjuade inte var vid den 

gemensamma middagen lika ofta. Anledningar till det menade de handlade om att de båda 

kom hem från arbetet/universitetet senare än den inplanerade middagstiden. Detta var en av 

de negativa aspekter som framkom med boendet, att middagen inte passade allas livsstil. Här 

kan man föra en diskussion kring Williams argument om att den gemensamma middagen 

bidrar till starka sociala nätverk och socialt kapital.
103

 Detta kan stämma men den 

gemensamma middagen visar sig i kollektivboendet Blenda kunna orsaka problem för vissa 

inom boendet, vilket Williams inte tar upp. Enligt Putnams forskning om socialt kapital är 

detta kapital något som kan förändras över tid och behöver engagemang för att fortsätta hållas 

vid liv.
104

 Lidström menar i likhet med detta att det sociala kapitalet förbättras ju mer aktiv 

man är i det sociala nätverket.
105

 Det sociala kapitalet kan i och med middagen både 

förstärkas och försvagas ju mer eller mindre närvarande de boende är. Vilket på längre sikt 

kan påverka sammanhållningen och det sociala kapitalet i boendet enligt Putnams 

resonemang.  Det sociala kapitalet kan kopplas till den sociala hållbarhetsdimensionen och 

framhävs i forskningen kring kollektivboende.  

Det var i övrigt märkbart hur den sociala aspekten var utmärkande under intervjun. Det 

sociala umgänget uppskattades av alla intervjuade och framhävdes av den arbetande kvinnan 

som boendets viktigaste aspekt. Det var därför de alla hade valt att bo i kollektivet. Det tyder 

på att de människor som bor i kollektivboendet utgör boendets viktigaste del och kan anses 

vara det nätverk av sociala kapital i likhet med Williams argument.
106

 Putnam definierar det 

sociala kapitalet som ett band av tillit och ömsesidighet.
107

 De boende diskuterade de 

upplevda fördelarna med att bo nära varandra och att alltid kunna vända sig till grannarna 

vilket visar på ett förtroende till sina grannar. De boende visade sig också vända sig till 

varandra när det handlade om att låna saker eller var i behov av hjälp. Putnam menar att det 

sociala kapitalet kan ha större betydelse än ekonomiskt kapital och materiella varor.
108

 Det är 

svårt dra slutsatser av intervjun som genomfördes men med tanke på hur mycket de 

intervjuade pratade gott om den sociala delen visar den sig vara mycket viktig för dem. 

Vestbro nämner också en social aspekt som handlar om tillgången till lekrum i 

kollektivboendet. Det menar han är bra och utvecklande för barn i och med att barnen kan 

leka med andra barn och att föräldrarna har samtidigt har barnen i närheten.
109

 De intervjuade 

nämnde inte lekrummet men jag observerade en annan plats där det förekom mycket barn, 
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vilket var i matsalen. Barnen gick mellan olika vuxna och satt vid olika bord och jag fick 

känsla av att det ofta var så under middagarna. Småbarnspappan diskuterade kring hur man 

uppfostrar andras barn i boendet, till en viss gräns. Det blir så i och med att man umgås 

mycket menade han. Vestbro nämnde enbart lekrummets fördelar, jag ser dock också fördelar 

med att barnen får umgås och utvecklas med olika vuxna i samband med middagen. Dels lär 

sig barnet att umgås med andra vuxna, samt att föräldern till barnet får tid för annat. Vestbro 

anser barnens samvaro och utveckling med andra barn vara en del i det socialt hållbara i 

boendet, jag anser att barnens socialisering med vuxna också kan vara en del i det hållbara. 

Småbarnspappan delade dock med sig av erfarenhet att den gemensamma uppfostran inte är 

helt problemfri. Där av tillade han ”till en viss gräns.” Här kan man se en nackdel och orsak 

till tvist, om någon går över gränsen för vad en förälder anser är ok. Eller att barnen kan få för 

fria tyglar i den gemensamma matsalen.  

En ytterligare aspekt som Williams menar kan vara hållbar och som hör till den sociala 

hållbarhetsdimensionen handlar om den sociala integrationen. Här nämner hon 

invalsprocessen i boendet som både en för- och nackdel ur ett hållbarhetsperspektiv. I 

intervjun framkom information om invalsprocessen i kollektivboendet Blenda som går att 

belysa från olika håll. De intervjuade ansåg alla att boendet var till för vilka grupper som helst 

i samhället bara man hade en önskan om att bo och arbeta kollektivt. Samtidigt berättade den 

arbetande småbarnspappan att systemet med att välja boende, gör att de boende ändå kan 

välja över någon annan sökande, fast det inte ska gå till på det sättet. Men systemet tillåter 

det. Det innebär att de boende kan välja någon som de känner som de vet är intresserade av 

boendet och står i kö. Här ser jag två aspekter. Dels stämmer detta till viss del överens med 

Williams argument om homogena kollektivboenden i och med att de boende då kanske väljer 

någon de känner sedan tidigare. I och med möjligheten att kunna välja likasinnade kan det 

leda till ett homogent kollektivboende, vilket inte hör ihop med ett hållbart boende enligt 

Williams.
110

 Å andra sidan kan detta leda till att fler människor som har en önskan om att bo 

kollektivt och arbeta gemensamt flyttar in i boendet, då de boende kräver denna egenskap. 

Det skulle i sig kunna leda till ett hållbart boende om fler jobbar för att förbättra 

boendeformen. Här ser vi ett ofta förekommande problem som jag funnit med uppsatsen, att 

en hållbar boendeaspekt kan anses hållbar från olika håll. Williams studier visar olika 

sammansättningar i kollektivboenden i USA mer ingående som behandlar de boendes ålder, 

social klass och religion med mera, och har funnit olika homogena sammansättningar i 

kollektivboenden.
111

 Det fanns inte utrymme för en sådan djupgående studie i och med denna 

uppsats, men det kan vara av intresse att undersöka hur homogent kollektivboendet Blenda är 

och på vilket sätt det kan vara det. I kollektivboendet visade det sig vara en man som ibland 

äter av den gemensamma middagen vilket visar att boendet inkluderar andra än de egna 

boende. Alla godkände hans närvaro i boendet.     

I intervjusvaren menar de boende att det ofta förekommer ett utbyte av saker inom 

kollektivboendet. Det kan kopplas till både de ekologiska och ekonomiska fördelarna för ett 

                                                        
110

 Williams, 2005: 151. 
111

 Ibid. 



  26 

 

hållbart boende. De intervjuade berättade hur flera grannar ärver urväxta kläder mellan 

varandra, speciellt mellan barnfamiljerna. I likhet med flera forskare är detta ett sätt att spara 

både pengar och samtidigt göra av med mindre resurser, vilket forskare har sett inom flera 

kollektivboenden.
112

 Detta är också en möjlighet i en annan boendeform bland grannar men i 

och med utformningen av kollektivboendet, att man ses oftare under ordnade omständigheter, 

förenklar utbytet för de boende. Vestbro menar att möjligheten att låna av varandra innebär en 

lägre konsumtion per person och det är en mycket hållbar aspekt i dagens samhälle.
113

  

Vad gäller designen på huset så menar Vestbro att utformningen på kollektivboendet kan 

bidra till spontana möten som i sin tur kan leda till förändringar i sättet att agera bland de 

boende.
114

 De intervjuade ansåg att matsalen var det gemensamma utrymmet som användes 

mest. De ansåg sig inte påverkade av varandra att agera mer miljövänligt men tog samtidigt 

upp det faktum som tidigare nämndes, att man utbyter saker med varandra.  

Det är mindre förekommande med bilinnehav i kollektivboenden menar Durret, samt att man 

kör mindre. I kollektivboendet Blenda menar de att det inte bodde så många bilägare, men att 

flera hade körkort. Vid tillfällen då man behövde låna bil lånade man antingen av varandra, 

eller såg till att via en utomstående till boendet låna bil, så kunde en tredje köra. Det visar dels 

hur de boende i Blenda kollektivet löser bilfrågan, och att alla familjer i boendet inte verkar 

vara i behov av att äga en bil per familj. Det visar också hur de utnyttjar varandra och det 

sociala nätverket inom boendet för att lösa sådana problem. Färre bilar ger en förutsättning för 

en bättre miljö.  

Den gemensamma middagen handlar om miljö- och resurssparande aspekter i likhet med 

bilfrågan och forskare menar de miljövänliga aspekterna i middagen ligger i att äta 

gemensamt, vilket ger en lägre kostnad för maten samt att alla familjer inte behöver handla 

middag till varje enskild familj.
115

 Vid det observerade tillfället var det ca 30 personer som åt 

middag. En av de intervjuade berättade att man aldrig vet hur många som kommer att äta 

varje kväll, vilket gör dimensioneringen av maten svår. Det gör också att det blir olika 

kostnad för maten. I kollektivet Blenda sparas den mat som blir över och i så kallade 

”restpaket” som de boende får köpa med sig. Detta är också en resurssparande och 

miljövänlig aspekt i högsta grad. Men här kan det uppstå problem i och med att de boende 

inte vet hur många som äter. Vissa dagar menar de att väldigt få äter och andra dagar kan det 

vara tvärtom. Ibland kan det bli väldigt mycket mat över och andra dagar ingen alls.  

Williams menar att i och med de hållbara aspekter som kollektivboendet anses ha, kan 

formen bli mer förekommande i framtiden, inte som ett udda alternativ utan som en 

boendeform mer självklar och likvärdig de idag förekommande boendeformerna.
116

 I en 

rapport fann jag utsago om att ”den kollektiva boendeformens bidrag till en uthållig 

utveckling möjligen kan bidra till fler alternativa boenden[…]
117

”. Det har länge funnits 
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fördomar gentemot boendet men analysen visar att boendet har aspekter som välmående, 

resurssparande och socialt kapital och som enligt författare anses hållbara. 

Det har framkommit mycket som jag tar med mig som lärdomar efter uppsatsprocessen 

och som kan vara viktiga att veta om man som student vill utföra en liknande analys. Det 

hållbara boendet har varit svårt att definiera och det har förekommit få texter som belyser hur 

boendet i motsats inte är hållbart. De texter som användes i analysen insåg jag sent i arbetet 

hur positivt inställda de var till kollektivboendet och inte så nyanserade som det krävs. I och 

med uppsatsen har vikten av avgränsning blivit mycket tydlig och om man ämnar utföra en 

liknande studie är en ytterligare avgränsning eventuellt nödvändig för att få en mer 

sammanhållen analys. Det hade till exempel varit intressant att fokusera på endast en av 

hållbarhetsdimensionerna, men enligt begreppets grundtanke så är det viktigt att framhäva alla 

tre, vilket har varit problematiskt. Vid vidare forskning om kollektivboende skulle det också 

vara fördelaktigt, märker jag i efterhand, att se till den sociala strukturen eller den fysiska 

strukturen. Uppsatsen kunde också ha avgränsats mer med konkretare frågeställningar, då jag 

i början av uppsatsskrivandet inte förstod vikten av det på samma sätt. Nu stämmer dock 

frågorna i så stor mån som möjligt tillsammans med mitt resultat. En analys av 

kollektivboendet i form av längre deltagande observation skulle ha varit ett intressant upplägg 

för uppsatsen där jag hade kunnat studera de boende en längre period för att se förekomst av 

social struktur samt socialt kapital.  

I efterhand inser jag att det möjligtvis fanns en anledning till varför det inte går att finna 

några konkreta punkter om hållbart boende i Sverige vilket jag nämnde under 

begreppsdefinitionen. Det är en mycket komplex fråga. I enlighet med Campbells resonemang 

om att se på hållbar utveckling som guidande så finner jag det också applicerbart på ett 

hållbart boende. Jag inser efter analysen att det inte finns ett skede då man kan säga att 

boendet uppnått hållbarhet. Det är inte ett mätbart begrepp. Det underlättade att undersöka 

huruvida kollektivboendet kunde vara hållbart genom att se till olika aspekter. Jag upplever 

att det inte går att se till hållbarheten i ett helhetsperspektiv, i likhet med Cambell, det hållbara 

bör ses som en riktlinje och inte som något mål som går/ måste uppnås.
118

  

 

7.1 Slutsats 

De frågeställningar jag formulerade för uppsatsen har jag funnit mycket svåra att ge ett 

konkret svar på, en svårighet ligger i begreppet hållbar. Jag har dock efter analys av olika 

texter om kollektivboendet funnit att författare väljer att definiera kollektivboendet som ett 

hållbart genom att ge det olika hållbara aspekter. Dessa handlar främst om att boendet sägs ge 

ett socialt kapital bland de boende, boendet anses ha starka sociala nätverk, bidra till social 

inkludering, boendet anses främja en användning av färre resurser och att de boende sparar tid 

samt pengar i och med kollektivboendet. Boendet anses även ge de bosatta välmående. Detta 

stämmer i stora delar överens med de intervjusvar som framkom i kollektivboendet Blenda. 

De boende resonerade främst om de sociala aspekterna av boendet, och i svaren kunde jag 

finna spår av deras sociala nätverk och ett socialt kapital. Samtidigt var den gemensamma 
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middagen och det faktum att de delade mycket saker mellan varandra en viktig del som de 

själva ansåg vara hållbart och tyckte mycket om med boendet. Under analysen märktes också 

några negativa aspekter, som dels hade med den gemensamma middagen att göra i och med 

att tiden de äter inte passade alla intervjuade. Även invalsprocessen till boendet kan diskuteras 

huruvida den bidrar till ett homogent kollektivboende eller inte. Tillsammans med den sociala 

delen av boendet framhävdes i intervjusvaren välmående och en känsla av livskvalitet. Vid 

analys av den teoretiska delen visar sig även dessa hållbara aspekter ha med välmående att 

göra. Hållbarheten verkar till mycket stor del ligga i ett upplevt välmående. I kollektivboendet 

Blenda framkom både information om att de intervjuade trivdes med den kollektiva 

boendeformen, men att det ändå kan uppstå konflikter kring gemensamma områden.  

Under intervjun observerade jag en man som hjälpte till att duka av bordet under den 

gemensamma middagen. Han pratade med en annan boende angående att han flyttat tillbaka 

till kollektivboendet och menade glatt att: ”Det är den perfekta boendeformen!” Det är svårt 

att säga vad en perfekt boendeform kan vara men denna uppsats visar upp olika fördelar och 

nackdelar med kollektivboendet samt hur ett boende kan anses vara hållbart. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor.  

 

 Varför valde ni Blenda? Finns det speciell anledning? 

 

 Har kollektivhuset någon speciell inriktning? 

 

Sociala nätverk och socialt sammanhang 

 

 Sker intervjuer med de som söker bostad i huset? Fördelar/nackdelar? 

 

 Upplever ni att boendet är till för alla generationer och grupper i samhället? 

 

 Främjar designen på kollektivhuset för sociala kontakter? (Med gemensamma ytor 

med mera) Används alla utrymmen? Saknas något? 

 

Miljövänligt agerande och konsumtion 

 

 Hur resonerar ni kring mat, handlar man ekologiskt?  

 

 Har ert beteende påverkats av varandra i och med kollektivboendet? Upplever ni att ni 

ändrat vanor sedan ni flyttade in? Agerar ni mer miljövänligt?  

 

 Har ekonomin förändrats sedan ni flyttade in? Vad kan vara anledning i så fall? 

 

 Lånar ni föremål av varandra? Lånar ni till exempel bil av varandra? 

 

Välmående och ekonomi 

 

 Trivs ni bättre, anser ni att det finns mer livskvalitet i ett kollektivboende?  

(Mer tid, aktiviteter, färre kostnader? t.ex.) 

 

 Är det en rimlig kostnad för den gemensamma servicen? 

 

 Övriga kommentarer? Finns nackdelar med boendet? 


