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Resultat av sammanställningen 
     Denna enkät sändes ut till Kollektivhusföreningen KOMBOs och föreningen Framtidens vänner 

under april och maj månad 2015. Enkäten var till för att få en bild av medlemmarnas önskemål 

och behov av storlek på lägenheter, önskemål om gemensamma utrymmen och tillval för 

lägenheten. Enkäten ska inte ses som bindande slutgiltig sammanställning av föreningens 

önskemål, snarare är svaren tänkta att fungera som underlag för arbetsgruppernas diskussioner om 

utformning. 

 

 
    
     Under april och maj månad svarade 66 medlemmar på enkäten av dessa var 11medlemmar ur 

föreningen framtiden och 53 medlemmar ur kollektivhusföreningen KOMBO 

 
Hur många vuxna är ni i hushållet? Hur många barn finns i hushållet? 

 

 
 
    Respondenterna ombads att svara på enkäten med ett svar från varje hushåll även om de bor fler i 

hushållet. Totalt är det 98 vuxna och 30 barn som ingår i gruppen som svarat på enkäten. Utifrån dessa 
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siffror kan vi anta att det kommer att behövas många stora lägenheter för barnfamiljer men även 

mindre och billiga lägenheter för ensamhushåll och pensionärer.  

    Hur många ensamstående med barn som svarat på enkäten går inte att utläsa. 

 
 

 
 

År 2018 kommer 40 % av hushållen ha en ålder på 31-40 år 28 % ha en ålder mellan 51-60 år och 9 % 
kommer vara under 30 och över 65 år. Detta innebär att 49 % av hushållen kommer att vara i 
reproduktiv ålder vilket gör att vi bör räkna med att det kommer fler barn under perioden fram till in 
flytt men även efter. 

 
 

Vilken typ av lägenhet är du intresserad av, skulle vara aktuell för ditt hushåll? 
 

 
 

 Observera att lägenhets storlekar och pris är preliminära beräkningar utifrån kvadratmeter pris a 

1800/m2 samt att varje hyresgäst betalar en procentsats av de gemensamma ytorna. Vilka lägenheter 

som i slutändan blir möjliga beror på medlemmarnas önskemål. Vad som går att utläsa ur svaren är 

att medlemmarna framförallt efterfrågar tvåor och treor. Fyror och ettor är också önskade medans 
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bara två har fyllt i att de är intresserade av större lägenheter. Dessa siffror överensstämmer med att 

ändats två respondenter angett att de är fler än två vuxna i hushållet. Vilket tyder på att vi inte har en 

stor grupp medlemmar som vill bo i kollektiv i kollektivhuset. 

 
Vilka av följande tillval skulle du vara beredd att betala extra för och vad är 

viktigast för dig i utformningen av huset? 
 

 
 
 

Av hushållen så uppger 44% att miljöaspekten är viktigast för dem i utformningen av huset. 38 % av 

hushållen uppger även att det är särskilt viktigt att hålla hyrorna nere och 18%  ser gärna att 

lägenheterna är rymliga och har högt i tak.  I den första frågan syns att flera medlemmar är beredda att 

betala extra för plats för diskmaskin, badkarkamin och tvättmaskin. 
 
Vilka gemensamma utrymmen är viktiga för huset förutom gemensamt kök, matsal, 

barnrum, tvättstuga och toalett. 
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På enkätfrågan om vilken av de gemensamma lokalerna som är viktigast för kollektivhuset så svarar flest 

att en verkstad som kan fungerar som ateljé är den viktigaste lokalen. En fjärdedel av hushåll framhåller 

att motionsrum är det viktigaste rummet och lika många tycker att ett gästrum bör stå högst på listan. Läs 

och tv rum är det bara 5 respektive 6 % som har som högsta prioritet bland de gemensamma utrymmena. 

 
Hur troligt är det att du kommer vilja flytta in i kollektivhuset? 

 
 

På frågan om hur troligt det är att hushållen kommer kunna flytta in så hamnar 70 % av hushållen på 

nummer 4 och 5 högst troligt att de vill och kommer kunna flytta in i kollektivhuset 2018. 

 
 

Har du gått föreningens studiecirkel kring kollektivboende? 
 

 
 

     Av hushållen som svarat på enkäten är det 33 % som har gått en omfattande studiecirkel utifrån boken 

gemenskap och samarbete och kan anses som väl informerade om vad kollektivhus gemenskap innebär 
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och kräver av den enskilda individen. Utifrån enkätens öppna frågor går även att utläsa att respondenterna 

består av resursstarka hushåll där sju personer uppger att de bott i kollektivhus tidigare, tre är arkitekter, 

tre har goda kunskaper i ekonomi, sex personer har uppgett att de har kunskaper byggtekning och 

miljöteknik. Lika många har uppgett att de har kunskaper i matning för storkök. Slutligen finns bland 

gruppen kompetens för processledning och gruppdynamik. 

 

 
 

Respondenternas specifika förslag angående utformning av lägenheter och av 
kollektivhuset. 

 
I två öppna frågor fick respondenterna lämna egna förslag och önskemål inför arbetet med kollektivhus. 

Dessa förslag är uppställda och oredigerade i kolumnerna nedanför 

Utformning av lägenheter 

• Om möjligt flera fönster, minst 2/rum. 
• Små sovrum så att man har chans att stänga dörren om sig 
• flexibla utrymmen, med t ex gliddörrar för att separera/avdela utrymmen 
• Rundgång är bra ger motion i eget utrymme 
• Bra ljudisolering 
• Likvärdiga sovrum för konstellationer som inte är kärnfamiljer och vill ha ett "master bedroom" 
• Bygg flertalet små lägenheter, både ekologiskt, ekonomiskt, socialt rättvist. 
• Balkong är viktigt. Men de behöver inte vara så stora. Ev anpassad storlek – mindre för mindre 

lägenheter och vice versa. 
• Separata kök 
• Vi skulle gärna vilja ha en lite fyra där sovrummen är små. 
• Jag tycker det är bättre med mindre/avgränsade rum istället för öppen planlösning. 
• Inte för trånga, trots gemensamma utrymmen måste lägenheterna kännas trivsamma/praktiska 
• Sovalkov 
• Dörr mellan vissa lägenheter 
• Som på Dunderbacken 
• Planlösningar som gör det lätt att ha inneboende/kollektiv-i-kollektivet, etc 
• sovalkov i ettan 
• Hög takhöjd går att kombinera med smålägenheter - bygga på höjd 
• Balkong 

 
 
 

Önskemål att framföra till familjebostäder angående utformningen av 
kollektivhuset? 

 
• Möjlighet att ha kattlucka är viktig. Bor just nu i Jämtland och har inga barn. Fyller i enkäten 

utifrån tanken att eventuellt flytta tillbaka till Stockholm och fått barn till 2018 men framtiden är 
oviss! 

• Jag tycker att både ett miljötänk vad gäller byggnadsmaterial och utformning av huset samt den 
ekonomiska aspekten av att hålla hyrorna nere är viktiga. 

• Jag vill ha en bastu i huset. Balkonger på lägenheterna samt badkar vore önskvärt. Övriga 
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önskemål är bygg i så miljövänligt material som möjligt. 
• Många platser att mötas på spontant! Möjligheter till odling kring huset. 
• Bra planering av kök med matsal, kanske kunna dela av matrum... och kanske vardagsrumshörna 

(kanske med typ bibliotek) i anslutning. Som typ Dunderbacken. 
• Dunderbacken är en bra modell. 
• Musikrum i de gemensamma lokalerna vore najs :-) 
• Att två i stället för bara ett av punkthusen görs till gemensamt kollektivboende. Att minst en 

förbindelselänk byggs mellan de två husen med trädgård mellan husen. 
• Att huset inte byggs nära större vägar pga. buller och ljud, gärna på ett lugnare/tystare område 
• Att verka för lägre hyror än i exemplet ovan genom val av material mm. - Att det finns gård med 

lek- och odlings utrymme (istället för ex parkeringsplatser) 
• Att huset är öppet utåt, har ett växthus ihop byggt med huset, att matsalen har en uteplats där alla 

kan äta, att det finns möjlighet att använda mark kring huset för odling, att det finns möjlighet att 
hålla höns, ha bikupor på taket. 

• Uteplats som liknar en innergård är en absolut nödvändighet. 
• Tillgänglighet 
• Att det blir ett s.k. Rökfritt hus samt att man har ljusa färger i rummen 
• Hållbara material - material som åldras vackert. Takterrass om möjligt. 
•  Minskade lägenheter för att finansiera de gemensamma lokalerna - så vi får ett ordentligt 

anpassat kollektivhus! Nivå guld - miljöcertifiering 
• Att hyrorna ska vara så låga som möjligt. 
• Tycker hyrorna verkar orimligt höga per kvadratmeter. 
• Det är viktigt att hyrorna inte drar iväg så att endast välbärgade personer får råd att bo, Andra 

(bättre) sätt än att minska lägenhetsytan för att motverka det kan vara att bygga billigare. 
Antagligen finns flera sätt i form av val av material, undvika exklusiva material, extra utrustning, 
m.m. 

• Eftersom det är tänkt att bli ett barnvänligt hus tycker jag att en gemensam uteplats/innegård är 
viktigt. En plats att släppa ut barnen på. Tycker dessvärre inte att en takterrass kan ersätta detta. 
Viktigt att behålla så mycket grönska det bara går runtomkring huset! :-) 

• Portkodsdörr eller portkods telefon 
• Jag vill gärna ha alla typer av gemensamma utrymmen, men man kunde bara pricka för ett 
• Bra med tvättstuga o Gemensamt uterum/ trädgård. Gärna solpaneler och annat som gör Huset 

miljövänligt. 
•  Jag tycker det vore bra att även ha en liten ateljé för måleri. 
• Viktigt att det finns träd och gräsmattor nära huset, gärna fin utsikt från fönstren, så lite 

gångtrappor som möjligt utanför och inne i huset 
• Egentligen bara att de ska lyssna på era förslag. 
• Möjlighet till gemensamt trädgårdsland.  
• Mycket goda allmänna kommunikationer även efter kontorstider  
• Begränsa de gemensamma utrymmen för att hålla hyran ner. Viktigt att kollektivet inte blir ett 

ghetto där alla behov av umgänge och aktiviteter tillgodoses i huset. 
•  Blandning av mindre och större lägenheter så det blir en bra åldersmässig blandning av boenden. 
• Jag tycker att det är viktigt med så låga hyror som möjligt, för att även arbetarklass med låg 

inkomst, och ensamstående, och andra med låg inkomst av olika skäl ska ha råd att bo i huset.  
• Cykelrum, energisnålt som t.ex. lampor har rörelsedetektor mm 
• Odlingsutrymmen 


