
lntresset för att bo i kollektivhus är stort. Ändå finns bara
ett fyrtiotal hus i hela Sverige. Arbetaren åkte till kollek-
tivhuset Tre Portar i Skarpnäck för att ta reda på varför
människor väljer den här boendeformen, och varför det
inte byggs fler kollektivhus.
Av KARIN nÅerall fiExr) ocH tnru-Årr ERtKssoN (Foro)

I sydöstra Stockholm finns en gata som

t heter Skarpnäcks all6. Man skulle kunna
I gä längs gatan drg efter drg utan att
någonsin lägga rnärke till kollektivhuset
Ti.e Portar. Som namnet antyder rör det sig
om tre ingångar i ett helt vanliE hyreshus.
Här bor cirka 140 person er i 52 lägenheter.

Det som skilier The Portar från vanliga
hyreshus är att de boende har genrensam-
ma utryrrnmen som matsal, lekrum, snickar-
bod och atelj6. De har också en förenine
där alla vuxna förväntas vara aktiva genorn
att ingå i matlag, planera inköp och delta i
husmöten.

- Det är som ett vanligt boende fast med
mycket större gemenskap, säger Thord
Flåkansson som varit med sedan starten
1986.

Thord var till en början inte alls intres-
serad av kollektivhustanken, men blev
övertalad av sin fnr Dagny Wennberg.

-Jrg hade bott ensam i 20 år och trivdes
mecl det. Men nu tycker jag det är ett väl-
digt bra sätt att bo på. Den sociala kontak-
ten fär nran inte på samma sätt om man bor
i hyresrätt, säger Thorci.

För Kajsa Lindqvist, som bott i Tie Por-
tar i åtta år, var kollektivhus däremot ett
självklart val.

- Att bo så här var en förutsättning för
att jag skulle kunna ee mig in i nåeot slass
kärnfanriljsprojekt, slår hon fast.

soLEN LysER rN genom hörnfönstret i Kajsas
kök. Från varclassrunlnlet hörs nrusik på
samtalsvänlie volynr, annärs är det lugnt i
huset så här nritt på dagen. Men vid ffeti-
den, då barnen kommer hem från skolan,
kommer clet att bli liv och riirels^e. Kajsa
ställer fram kaffe på bordet samticligt som

*l#r )mgsta dottern Havanna med ena

Kajsa tycker att det ar viktigt att ha
andra människor än den allra närmaste
familjen runtomkring sig. Hon växte själv
upp i ett radhusområcle och beskriver det
som isolerat. Nu delar hon lägenhet med
sin sambo och tre barn. I kollektivhuset bor
också Kajsas förra kille som hon har det
äldsta barnet tillsammans med.

- Det måste finnas alternativ till kärnfa-
miljen som är inlåst i sin lilla lägenhet,
säger hon.

Småbarnsföräldrarna i The Portar delar
med sig av urväxta barnkläder och hjälper

varandra med barnpassning. Det är gold
värt, tycker Kajsa.

- Jag förstår inte hur man skulle organi-
sera sitt liv om man bodde i ett vanligt hus!
utbrister hon.

Thord uppskattar möjligheten att kunna
äta tillsammans med andra i matsalen. De
gemensamma middagarna är kollektivhu-
sets hjärta. De vuxna i huset behriver laga
mat ungefär fua gånger per termin.

u'ilen s#cäaia $<*ntäktr*r"r
få*" r-t' $;.*n inte på särYlr?rät
sätt örul rrlän hein
i hyresrått."o

Thord Håkansson, boende i kollektivhuset Tre portar.

Man fär väldigt mycket for en liten
arbetsinsats, säger Thord.

oer Än INTE BARA den sociala gemenskapen
som Kajsa och Thord uppskattar. I ett kol-
lektivhus ökar också förutsättningarna for
jämställdhet.

- Nla vuxna är trrungna att ta lika stort
ansvar for rnatlagningen, ingen slipper
undan. Och så kommer man undan en del

av tjafset kring mat och städning eftersom
det sköts kollektivt i större utsträckning.
Då får man mer tid till annat som är viktiE
i livet. Dessutom avlastas man så rnycket
som småbarnsförä1d.., säger Kajsa.

Boendet blir också nler klimatsmarr.
I stället för att 52 hushåll har kastruller
med potatis på varsin platta, laeas mid-
clagen gernensamt. Thord bnrkar åka och
storhandla, vilket gör att månsa andra i
huset klarar sig utan bil. De handlar ekolo-
eiskt när de har råd och försöker anpassa
menyerna efter årstiden. Dessutom finns
en återanvändningshvlla dar de kan byta
saker med varandra.

- Vi sparar mycket energi på vårt sätt att
leva, konstaterar Thord.

Men Kajsa påpekar att de inte har sanr-
lats i huset för att de är miljö- och klima-
taktivister. (lemensamt för de flesta är dar-
emot att de är "hyggligt vänster", sonr hon
uttrycker det. Kajsa rycker inte art det är
särskilt konstigt, med tanke på att de flesta
av clasens kollektivhus byggdes på 1980-
talet clch är sprungna ur en vänstervåg.

- Det handlar om att man vill organise-
ra sitt liv på ett annat sätt än det eänese, etr
sätt som inte är så indiviclualistiskt. Vem
som helst kan bo här förutsatt art man sil-
lar clen kollektiva tanken, säger hon.

Kollektivhus avfärclas ibland, nåeor till- )

Håkansson har bott i kollektivhus sedanThord 1986, men flyttade från början motvilligt.



) spetsat, som ett lprprojekt för medelklas-
sen. Majoriteten av de boende på Ti.e Por-
tar år medelklass, och Thord medger att
där inte finns särskilt många arbetare.

- Vi är väl mest lågavlönade akademikeq
folk som hankar sig fram, säger han.

Kajsa poängterar att eftersom det dr
hyresrätter borde andra än medelklassen ha
råd att bo i Ti'e Portar.

Just nu är det många småbarnsfamiljer i
huset. Men även om det myllrar av barn så
är åldersspridningen bland de boende stor.
Den äldsta är 86 år, och Kajsa berättar att
den )mgsta är en wå dagar gammal bebis,
vilket kommer som en nyhet för Thord.

- Aha, vad roligt! Det har jag missat.
Ibland upplever både Thord och Kajsa

att Ti.e Portar blir något av ett slutet säll-
skap. Skarpnäck är enligt Kajsa ett etniskt
blandat område, men det avspeglar sig inte
riktiE i kollektivhuset.

- J^g undrar hur det kommer sig, år vi
för svenniga? undrar Kajsa.

- Det är symd att nästan inga invandrare
bor här nu. I slutet av 1980-talet när jag
räknade så var vi 17 naaonaliteter i huset,
berättar Thord.

HAVANNA HAR SOMNAT mot Kajsas bröst
under tiden vi pratar. När hon är vaken ger
hon ett lugnt och nyfiket intryck. Barnen i
huset blir tidiE vana att ha många männis-
kor omkring sig.

På det stora hela tyclc kollektivhus vara
enormt uppskattat av de boende. De socia-
la och miljömässiga fördelarna talar för att
kollektivhus skulle kunna passa lånE fler än
det lilla antal som bor så här i dag. Enligt
uppskattningar finns det 2 000 lägenheter i
kollektivhus i hela landet, vilket endast är
0,5.promille av det totala bostadsbeståndet.

Andå har intresset for kollektivhus ökat,

vilket bland andra föreningen Kollektivhus
Nu har laE märke till. EnliE föreningens
ordförande Dick Urban Vestbro har köerna
till de redan existerande kollektivhusen växt
sig längre. Alla politiska partier sade sig

också vara för byggandet av
fler kollektivhus i valet
2006, men i praktiken har
det inte gett några större
resultat. I jämförelse med
1980-talet dr det politiska
intresset svalt.

- J^g upplever att den
nyliberala offensiven har
betonat individuella lös-
ningar före kollektiva på

många områden i samhället, säger Dick
Urban Vestbro.

Men i den nyliberala ideologin ingår
också att människor ska kunna se till sina
egna intressen, menar han. Om det fanns
ett större tryck från allmänheten skulle det
kunna leda till att fler kollektivhus byggdes.

- Samtidigt är det inte så enkelt att en
ökad efterfrågan ger fler kollektivhus. Det
finns hinder, till exempel att det konventio-
nella tänkandet dominerar när det gäller
bostadsbyggande. Det krävs att vi har all-
männyttiga bostadsföretag som har en vilja
att tillgodose kollektivhusföreningarnas
speciella krav, säger han.

FoRsKAREN EvA sANDsrEDr, sociologiprofes-
sor vid Institutet för bostads- och urban-
forskning vid Uppsala universitet, har
också märkt an intresset för kollektivhus
ökar. Inte minst bland äldre. De kollektiv-
hus som har byggts på 2000-talet har varit
så kallade "andra halvan av livet"-boenden,
som riktar sig till människor över 40 är
utan hemmavarande barn.

Att det inte satsas ännu mer på kollek-

tivhus beror enliE Eva Sandstedt på att det
finns vissa hinder i samhället.

- För det första är vi vana att bo och
bygg, på ett visst sätt, det finns så att säga
en kulturellt hinder. För det and ra är inte
gemenskapsboenden sär-
skilt intressanta på den
ekonomiska marknaden.
De boende lagar mat ihop
och sköter en del ^v for-
valtningen av huset själva -
de efterfrägar alltså inte en
rad tjänster att betala fot,
säger hon.

Eva Sandstedt nämner Sandstedt
också att det finns en all-
män skepsis mot begreppet kollektivhus,
som många förväxlar med den typ av kol-
lektiv som beskrivs i Lukas Moodyssons
film Tillsamrnans, där intimiteten snrndtals
blir kvävande. Sludigen menar Eva Sand-
stedt att det kan vara svårt att få dem som
bestämmer i kommunerna att tänka nytt i
ftäga om det framtida boende.

- Att det går så trögt tror jag beror på att
det inte år någon omedelbar affärsidd.
Ingen tjänar några pengar på den mer än
möjligtvis de boende. Däremot kan kom-
munen göra stora besparingar på lång sikt,
säger hon.

DE FLESTA KoLLEKnvHUseru ägs av allmännyt-
tan. Ett fåtal ägs av bostadsrättsföreningar
och några är kooperativa hyresrätter, men
de allmännyniga bostadsbolagens engage-
mang tycl6 ändå vara avgörande för kollek-
tivhusens uweckling. Därför är det förståe-
ligt att flera kollektivhusanhängare ser med
oro på den omfattande utförsäljningen av
allmännyttan.

Majoriteten av de boende i Ti.e Portar
vill inte äga sina lägenheter.

Dick Urban
Vestbro
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Kajsa Lindqvist ser kollektivboende som ett viktigt alternativ till kärnfamiljsnormen. Småbarnsföräldrarna hjälper varandra med barn



- Vi höll på att bli tvingade att ombilda
vära hpesrätter till bostadsrätter. Att alla
ska äga sina egna bostäder går ju stick i stdv
med kollektivtanken, säger Kajsa'

- Ombildningsprocesser är ett hot mot
det här sättet aft leva och bo. Så fort peng-
ar kommer med i bilden blir det egen-
intressen som stYr, säger Thord'

Thord och Kajsa har olika uppfattning
om vad som krdvs för att det ska byggas fler
kollektivhus. Han berättar att det på 1980-
talet fanns några drivande kvinnliga gät-
stemän i Stockholms stad som "tvingade"
fram ett antal kollektivboenden'

Jag tror På direktiv uPPifrån, man
måste få pohtiker att inse att det här är en

bra id6, säger han.
Kajsa tror snarare att folk som är intres-

serade av an bo i kollektivhus måste orga-
nisera sig och driva frågan ihoP'

Båda är dock överens om att all*or få

människor har hört talas om den har tFpen
av boende, vilket kan vara en orsak till an
det inte satsas På fler.

- Det kole[tiva är ju lite emot tidsandan
också. Den borgerliga maioriteten i Stock-
holm vitl dll exempel att alla ska äga sina
egna bostäder och byggt sin egen lytkt,
säger Kajsa.

För en snrnd försvinner Thord och
Kajsa in i en diskussion om bostadspolitik
Musiken från stereon har tystnat, och i var-
dagsrumssoffan sitter nu Kajsas son Ismael
och väntar tålmodiE på uppmärksamhet.
Det är dags att gå på rundvisning i husets
gemensanrma utrrnmen'v 

- Jag undrar så mycket varför ni valde
namnei Hrrnnna, säger Thord samtidigt
som han reser sig upp från kOksbordet'

Kajsa försäkrar honom skdmtsamt om
att det inte har med Fidel Castro att göra.

reportage@arbetaren.se



Kof fektlv - vlf ket f iv
DE sENAsrE FEMToN Ånen av mitt liv
har jag bott i kollektiv. Leyt koltektiv.

Med af la dess för- och nackdelar.
Eller nackdelar förresten? Hur, , , jag än tänker, vrider och vän_

bordet när jag kommer hem från jobbet. Allt detta ger tid
över till annat. Tid som tif lsammans med andra kan använ-
das för att förbättra, förändra, förnya. I solidaritetens och
gemenskapens namn.

Men också ett ständigt pågående samtal, samtal ompolitik och praktik. Ett samtal som annars alltid pågår
någon annanstans - för sjärv är du för trött och sfiten av
arbete, av hämtning och lämning och av städning.

DEr Än err sroRr ALTERNAnv till en trång kärnfamilj. I min
familj finns det hundra personer. Och var och en har något
unikt att bidra med. Människan är trots allt en sociaf
varefse, men vårt boende har för de flesta blivit ett privat,
isolerat och ensamt litet rum. Var för sig, eller isin
Kärnfamifj.

Jag tror att människan är större än så.
Fler röster om kollektivboende kan ni täsa om i veckans

reportage på sidorna g-1 1.

lnru-Åre ERtKssoN
Bildredaktör och fotograf

-$' Uår på saken kan jag inte
t komma på någon nackdel.
ä Och fördelarna jämfört med

ett "vanligt, normalt"
boende är så många att jag

faktiskt har svårt att förstå var-
för inte i princip af la människor

söker sig till kollektivlivet.
Den kanske största förderen är väl det mest uppenbara,

att jag hef a tiden har vänner runt omkring mig. Kof lektiv-
kamrater som hjälper en i vardagen med allt. Från barn-
passning, pengabrist, verktygsutlåning tifl en trygg axel attgråta mot. Mina barn har fter kamrater än de kan räknatill, fler vuxna som bryr sig, att ty sig till än vad jag och
min sambo kan ge dem. Fyra dagar iveckan står maten på

Vill du bo
kollektivt?
III Kvävande kuddrums-
intimitet eller ett modernt och
klimatsmart boende? Köerna
till kolf ektivhusen växel men
det politiska intresset är svalt.

AV KRTST|NA L|NDQU|ST

Medhi Oguzsoy, 40 ä4
sj u ksköterska, Stockhol m.

Definitivt, jag skulle inte
tveka en sekund om jag
fick chansen. Jag är faktiskt
extern medlem till ett kol-
lektivhus redan i dag och
tycker att fler borde få
möjlighet att uppleva den
fantastiska kollektiva boendeformen.

Den som bor så får möta människor med
alla möjliga bakgrunder och ialla olika åldrar.
Det är viktigt och värdefullt att få ha ett soci-
alt liv där man bor.

Gudrun Schyman, 61 år
ta lesperson för Fem i n istiskt
initiativ Simrishamn.

- Just nu lever jag inte på
det sättet, men jag har
bott i kollektiv och är en
ivrig förespråkare, Kollek-
tivhus är verkligen något
att satsa på.

Det är ett bra sätt att organisera varda-
gen som absolut kan ha positiva effekter på
jämställdheten. När hushållsarbetet utförs
gemensamt av alla och man öppet diskuterar
sig fram till hur man ska ha det, så finns inget
utrymme för dolda sysslor som någon, ofta
kvinnoL gör av bara farten.

Maja Lundahl, 30 år;
fö rä I d ra I ed i g sj u ksköters ka,
Sundsvall.

- Visst skulle det kunna
vara ett alternativ till det
vanl iga kärnfamiljslivet. Jag
har erfarenhet av boenden
som är åt det kollektiva
hållet - när man delat
lägenhet med kompisar eller varit och jobbat i

fjä llen.
Samtidigt är det skönt att bo på egen

hand och jag tycker att det viktigaste är att
man kan värna sin integritet i vardagen.



I Tre portar tar alla vuxna gemensamt ansvar för matlagningen, vilket 9ör både arbetsinsatsen och klimatpåverkan mindre'
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Menyerna anpassas efter årstiden. Ett fåtal kollektivhus har byggts på 2000-talet, men då främst för äldre personer.



Kvinnohus
startade
byggform
I Sverige byggdes de förcta
kollektivhusen på l930-talet.
På den tiden var inte social
gemenskap det starkaste moti-
vet. Snarare var kollektivhusen
ett proiekt för kvinnors fri-
görelse från hemarbetet.

På 1930-talet var de flesta bostäder
byggda på ett sätt som passade
familjer med förvärvsarbetande
män och hemarbetande hustrur.
Samtidigt började kvinnorna ta sig
ut i arbetslivet. 1932 lanserade där-
for socialdemokraten Nva Myrdal
ett förslag på en ny form av boende
som skulle passa familjer med
yrkesarbetande kvinnor. Kvinnor
skulle inte behöva välja mellan att
jobba och ha barn och familj.

Det första kollektivhuset stod
färdigt I93 5 påJohn Ericssonsgatan
6 på Kungsholmen i Stockholm.
Barnpassning, matlagning och
annat hushållsarbete sköttes av
anställd personal, och maten skick-
ades upp till lägenheterna med mat-
hissar.

Bland de tidiga hyresgästerna
fanns endast en arbetarlcvinna. De
flesta som förespråkade kollektivhus
vid den har tiden tillhörde en intel-
lektuell elit.

LEDoRDST rön 1930-talets kollektiv-
husprojekt var lcvinnofrigörelse,
kollektivism och rationell organi-
sation. Nästa våg av kollektivhus
dröjde ända till 1980-talet. Politi-
kerna hade tidigare inte visat något
större intresse, men nu beslutade
de att allmännyttan skulle bygg
nya kollektivhus. Pådrivande var
återigen en grupp radikala kvinnor.
Tänken att kollektivhusen skulle
fungera som servicehus fick ge
vika, i stället stod gemenskapen i
fokus. Målgruppen var framför allt
barnfamiljer.

Enligt föreningen Kollektivhus
Nu finns i dag 45 fungerande kol-
lektivhus i Sverige. Ett fåtal nya har
byggrc på 2000-talet, alla med äldre
som främsta målgnrpp.

KARIN nÄaHnu
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I kollektivetTre portar i sydöstra Stockholm bor, äter och umgås 140 personer i 52 lägenheter.

lrots ett ökande intresse för boendeformen finns det i Sverige bara cirka 2 000 Iägenheter i kollektivhus och nybyggnationen går trögt.


