
FRAMTIDENS BOENDE
– SÅ VILL VÄSTSVENSKARNA BO



HSB Göteborg ligger bakom undersökningen som genomfördes  
under våren 2019 i Nordstats onlinepanel. 1000 respondenter  
i åldrarna 18-70 år, boende i ett område från Kungsbacka i  
söder till Lysekil i norr har spenderat cirka 12 minuter med  
att svara på frågorna.
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Välkommen till framtidens boende!

I dessa tider av både teknologisk och klimat-
mässig förändring, är många nyfikna på hur 
vi kommer att bo och leva i framtiden. 

Så även vi! Som både bostads- och sam-
hällsbyggare har vi åtagit oss att skapa riktigt 
bra boenden som göteborgarna vill leva sina 
liv i, nu och i många år framöver. Det är 
viktigare än någonsin att fundera på hur vi 
tillsammans kan skapa hållbara hem, som 
både är attraktiva i dag, och som är redo för 
kommande utmaningar. 

För att vi ska kunna vara en del av den 
framtiden, måste vi lyssna på vad våra nu- 
varande och kommande medlemmar fun-
derar över, drömmer om och är nyfikna på. 
Därför har vi genomfört den här under-
sökningen för andra gången, men inte den 
sista. 1000 personer mellan 18 och 70 år, från 
Kungsbacka i söder till Lysekil i norr, har 
svarat på frågorna, och gett oss både insikter, 
funderingar och en och annan tankenöt. 

Redan för två år sedan, när vi för första 
gången genomförde undersökningen, fick vi en 
fingervisning om att västsvenskarna gärna vill 
bo mer tillsammans över generationsgränserna. 
En önskan som tycks växa om man ser till 
årets resultat. Vi har fått veta att många är 
intresserade av att låta huset man bor i 

Lars Göran Andersson
vd, HSB Göteborg

generera egen el, och miljötänket går igenom 
i flera frågor: man kan tänka sig att vänta 
med köksrenoveringen, och delar gärna  
prylar med sina grannar – särskilt positiva till 
att dela med sig är de som redan testat, kanske 
kommer vi se mer och mer av detta i framtida 
rapporter?

Vissa känner även oro inför framtiden, kommer 
barnen ha möjlighet att skaffa sig ett eget boende? 
Med dagens bostadsbrist bland unga är det inte 
konstigt att flera funderar i de banorna, och 
HSB har redan tagit ett steg mot att sänka  
trösklarna för unga vuxna att ta sig in på  
bostadsmarknaden (mer om det på sidan  
9 i rapporten). 

Eftersom vi tror att framtidens boende är 
en fråga som behöver många olika perspektiv, 
har vi även låtit flera experter kommentera 
resultatet. Dessutom berättar ett gäng med- 
arbetare från HSB Göteborg vad vi sysslar 
med för att framtidens boende hos oss ska 
kunna bli precis så innovativt, hållbart och 
attraktivt som västsvenskarna vill bo. 

Trevlig läsning! 

FRAMTIDENS BOENDE
– EN FRÅGA FÖR NUTIDEN



INSIKTER

24%
tror att vi kommer att bo i kollektiv i 

högre grad än vad vi gör idag.

7%
kan tänka sig att låna kläder för 
speciella tillfällen av sin granne.

31%
tror att vi kommer att vara 
i mycket större behov av att 

producera egen el.

74%

Vill bo kvar

Vill flytta

vill bo kvar i sin
nuvarande bostad.

ATT BLANDA TVÄTT MED  
SINA GRANNARS I EN OCH 

SAMMA MASKIN – DÄR DRAR 
DE FLESTA GRÄNSEN,  

80 % SÄGER NEJ.



HSB LIVING LAB
I HSB Living Lab testar vi spännande nya 
lösningar för framtidens boende. I de gula 
cirklarna har vi samlat mer information 

om vad som är på gång i labbet. 

Är du mer nyfiken på labbet, så titta förbi 
på Elektrovägen 4 i Göteborg. 
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Vill du bo kvar eller flytta ifrån din nuvarande bostad?

VILJA ATT FLYTTA

2019 2017 

Vill bo kvar

Vill flytta

74%

26% 30%

70%

NÄR FLYTTA?

Inom vilket tidsspann skulle du vilja flytta?
Bas: Vill flytta

Inom 1–2 år

Inom 3–5 år

Inom 6–10 år

Om mer än 10 år

71%

24%

4%

1%

Centrala Göteborg fortsätter att vara en attraktiv plats att bo på, det ser vi inte 
minst på bostadspriserna i innerstaden. Men undersökningen visar även att 
kranskommuner som Mölndal och Härryda stigit i popularitet. Blickar allt fler 
mot nya alternativ, när de centrala bostäderna blir för dyra? 

2019 är det fler som uppger att de vill bo kvar i sina hem, än för två år sedan. 
Kanske har en allt mer osäker bostadsmarknad gjort oss mindre benägna att 
snegla efter vad vi kan få, och istället uppskatta vad vi har. Gruppen som vill 
flytta vill i sin tur göra det ganska snart – inom ett till två år. 

NU OCH SEDAN

VAR VILL VI BO?

HUR BOR VI IDAG OCH HUR BOR VI I FRAMTIDEN?
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Lägenhet 

Villa 

Radhus

Parhus

Jordbruksfastighet

Annat typ av boende

Vet ej

68%

64%

32%

23%

14%

7%

3%

68%

6%

4%

61%

35%

24%

13%

2019 2017 

Vilket boende skulle du kunna tänka dig att ha i framtiden?
TYP AV BOENDE

POTENTIELLA OMRÅDEN
Markera de områden du skulle kunna tänka dig att flytta till.

Bas: Vill flytta

68%

2017 

37%

32%

17%

22%

19%

17%

19%

13%

8%

13%

10%

11%

8%

6%

5%

4%

4%

8%

3%

6%

13%

Centrala Göteborg

2019 

46%

38%Västra Götaland

Östra Göteborg 30%

21%Mölndal

Sydvästra Göteborg 19%

Hisingen 18%

Kungsbacka 18%

Norra Älvstranden 16%

Kungälv 13%

Härryda 12%

Partille 12%

Lerum 10%

Göteborgs skärgård 8%

Alingsås 8%

Stenungsund 6%

Ale 6%

Nordöstra Göteborg 5%

Orust 5%

Tjörn 4%

Lysekil 3%

Öckerö 3%

Annan kommun 14%

intressant förändring
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Bostadsbristen fortsätter att vara ett faktum i Sverige, och hos västsvenskarna 
kan en viss oro skönjas inför framtiden. Kommer nästa generation att kunna 
skaffa sig en bostad? 66 procent tror att nästa generations möjlighet att äga sitt 
boende kommer att vara mindre i framtiden. 48 procent tror att man kommer 
att bo hemma längre än man gör i dag. Trösklarna är redan höga för unga när 
de ska ta sig in på bostadsmarknaden på grund av bland annat stigande bo-
stadspriser och höga byggkostnader i kombination med nya amorteringskrav 
och kreditrestriktioner. I dag har en stor majoritet av göteborgarna mellan 25 
och 35 år ingen möjlighet att köpa en egen etta.

När det gäller hemmet kopplat till den globala ekonomin då? Jo, en tredjedel 
säger att de känner oro över hur världsekonomin påverkar ens boende nu eller 
i framtiden, lika många svarar att de inte känner sig oroliga. Vi ser att kvinnor 
och unga i större utsträckning känner denna oro – den äldre generationen har 
tagit del av de senaste decenniernas värdeökning, vilket kan vara en anledning 
till att de känner sig lugnare. 

KOMMER MINA BARN KUNNA KÖPA ETT HEM?

BO
Hur tror du att nästa generation kommer att bo?

Bo hemma länge 48%

24%

23%

16%

Bo i kollektiv i högre grad än vad folk gör idag

Bo som inneboende i högre grad än vad folk gör idag

Bo som generationsboende i högre grad än vad folk gör idag

Bo mindre än vad folk gör idag 42%

Bo större än vad folk gör idag 3%

Bo som vi gör idag 22%

Inget ovan 2%

KÖPA BOSTAD
Hur tror du att nästa generations möjlighet att  

köpa bostad kommer att vara?

Mycket större 2%

6%

28%

42%

Något större

Lika stor/liten

Något mindre

Mycket mindre 24%

8%

66%

GLOBALA EKONOMIN
Hur orolig är du för att den globala ekonomin/

politiken ska påverka ditt boende eller möjlighet till 
framtida boende?

Mycket orolig 7%

29%

36%

23%

Ganska orolig

Varken eller

Inte särskilt orolig

Inte alls orolig 6%

36%

29%
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Det har blivit allt svårare för unga vuxna att äga sin 
bostad. Bolånetak och ökade amorteringskrav gör 
att drömmen om en egen bostad kan verka näst intill 
ouppnåelig för många unga. Man förtas möjligheten att 
bli vuxen ”på riktigt”. 

HSB Dela syftar till att hjälpa unga vuxna med att ta 
första steget mot att äga sin bostad. Vi erbjuder unga 
vuxna som bosparar hos HSB möjligheten att deläga en 
bostadsrätt med oss. Utan att vi flyttar in! 
För den unga person som behöver ett nytt hem innebär 
det att finansieringen som behövs för köpet sänks till 
hälften, både vad gäller den egna kontantinsatsen men 
också lånebehovet.

I HSB Brf  Blanka, pilotprojektet där vi nu lanserat och 
testar HSB Dela, märker vi tydligt att denna förändring 
har varit avgörande för ett antal unga vuxnas möjlighet 
att förvärva en bostadsrätt. 

Initiativet har tagits emot väldigt väl. Nu skall vi framåt 
utvärdera piloten och vår förhoppning är att vi på sikt 
skall kunna lansera i större skala, för att ännu fler unga 
ska kunna flytta till ett eget hem.

”

Jeanette Holmén,  
marknadschef, HSB Göteborg

HSB GÖTEBORG TYCKER TILL
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Hur ställer du dig till att i framtiden bo i ett..?
SYN PÅ OLIKA TYPER AV BOENDE

2019 2017 2019 2017 2019 
Generationsboende

Skulle absolut kunna tänka mig det

Skulle eventuellt kunna tänka mig det

Är tveksam till att göra det

Skulle absolut inte vilja göra det

Vet ej/kan ej svara på det

15%

30%

31%

19%

6%

8%

35%

23%

6%

28%

6%

18%

24%

48%

4%

4%

24%

50%

4%

18%

3%

20%

65%

3%

9%

Boendekollektiv Inneboende

I Sverige har vi en hög andel singelhushåll, i jämförelse med resten av 
Europa. Ensamstående utan barn är den vanligaste hushållstypen i landet, 
enligt SCB hela 38 procent av Sveriges 4,7 miljoner hushåll. Att det verkar 
finnas en öppenhet för andra typer av boendeformer, som kollektiv och 
generationsboende, visade undersökningen redan för två år sedan. I år har 
andelen som kan tänka sig ett generationsboende, där man alltså delar sitt 
boende med en äldre eller yngre generation i samma familj, ökat markant.

Nästan varannan svarande kan tänka sig ett sådant boende. Högst intresse 
finns det bland de äldre svarande, mellan 50 och 70 år. 

Hela en femtedel kan tänka sig att i framtiden bo i kollektivhus med vissa 
delade utrymmen, men med en egen lägenhet. Denna boendeform är inte 
så vanlig idag, men börjar att testas allt mer, särskilt när det gäller boenden 
för specifika grupper med liknande behov och önskemål, som exempelvis 
studenter eller äldre. 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

GENERATIONSBOENDET, EN NYGAMMAL IDÉ PÅ VÄG TILLBAKA?

– KOLLEKTIVA BOENDEN OCH SOCIAL GEMENSKAP
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Det som byggs är ganska likriktat, och man tenderar att 
anpassa sin efterfrågan efter det, snarare än att fråga sig: 
hur vill jag verkligen bo? Det blir lite en ”hönan eller 
ägget”-situation, man kan inte efterfråga det som inte 
finns. En trea har exempelvis ofta ett mindre sovrum som 
är tänkt som barnrum, då kanske det är svårt för två vänner 
att dela boende. Många som vill bo på andra sätt, som i 
generationsboende eller mer kollektivt, väljer dock att 
hacka systemet, man försöker få två lägenheter bredvid 
varandra, eller köper äldre hus och gör om till två lägen-
heter och så vidare.

Trots att det inte byggs så mycket för att möjliggöra  
att bo i exempelvis generationsboenden eller andra kon-
stellationer, så gör människor det ändå, för att det är ett 
sätt att ordna sin vardag. Det skulle behövas en gradering 
från det väldigt enskilda till det gemensamma. Det kan 
handla om saker som hur du placerar ingångar, om du 
bygger på ett sätt som möjliggör viss social gemenskap, 
skapar kluster av lägenheter där man bor tillsammans 
eller utvecklar nya kollektivhus – alla olika varianter  
behövs. Så byggs det sällan i dag.

”

Pernilla Hagbert,  
doktor i arkitektur och forskare 
inom urbana och regionala studier

EXPERTEN TYCKER TILL



4%

24%

68%

2%

2%

63%

85%

31%

17%

18%

3%

3%

45%

79%

Förening/samfälligheten

Jag själv med de grannar  
jag vill umgås med

VEM STYRA UPP?

Vem tycker du ska styra upp 
gemensamma aktiviteter med grannar?
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Småprata när man ses/ 
möter varandra

Gemensamma fester

Middag hos varandra

Åka på semester ihop

Ingen kontakt

Hälsa på varandra

Fika hos varandra

Mycket mer

Något mer

Umgås lagom

Något mindre

Mycket mindre

Skulle du vilja umgås mer eller mindre 
med dina grannar?

UMGÅS MER ELLER MINDRE

Att leva nära varandra är på många sätt svårt, och inte sällan hör vi om vad 
vi irriterar oss på hos våra grannar, eller ser program på tv om infekterade 
relationer. Men faktum är att en fjärdedel av västsvenskarna gärna vill ha mer 
kontakt med sina grannar. Inte nödvändigtvis åka på semester ihop (även om 3 
procent är sugna på det) men gärna småprat, en fika och faktiskt även middag 
ihop. Var femte hade tackat ja till en middag hos sina grannar, om man ska 
tro de svarande. Dock vill man gärna styra upp umgänget själv, snarare än att 
bostadsrättföreningen eller samfälligheten organiserar. 

Mest intresserade av umgänge är de svarande i åldrarna 30 – 39 år, kanske 
kan det förklaras av att många under den perioden befinner sig mitt i små-
barnsåren. 

Mer än en tredjedel av de svarande tycker också att en gemensamhetslokal 
är viktig i anslutning till hemmet, främst för festligheter, men många lockas 
också av att dela spa, bastu eller gym med sina grannar. 

LÄRA KÄNNA SINA GRANNAR? JA, TACK!

Vilken typ av kontakt vill du ha med 
dina grannar?

TYP AV KONTAKT MED GRANNAR



4%

24%

68%

2%

2%

63%

85%

31%

17%

18%

3%

3%

45%

79%

Förening/samfälligheten

Jag själv med de grannar  
jag vill umgås med

VEM STYRA UPP?

Vem tycker du ska styra upp gemen-
samma aktiviteter med grannar?
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Som en del av HSB Göteborgs boendesociala grupp 
HSB NABO kan jag känna igen vissa av siffrorna. 
Många uttrycker att man vill känna sina grannar, 
inte för mycket men just en lagom balans mellan att 
hälsa när man ses, och att veta lite mer om vem man 
bor granne med. Att känna grannar kan ge en ökad 
trygghet i bostadsområdet.

Vi i HSB NABO-gruppen märker att ju mer man 
känner sin granne, desto mer tenderar man att ha tole-
rans för saker som ljud eller annat som kan upplevas som 
störande från en granne. Samtidigt måste man också ha i 
bakhuvudet att alla kanske inte vill umgås med grannar 
och att detta är okej.

Många föreningar vi arbetar i uppmuntrar till att 
grannar umgås och anordnar sammankomster av olika 
slag för att öka grannsämjan. Självklart blir det mer 
naturligt att umgås med grannar som har gemensamma 
intressen eller befinner sig i samma fas i livet som en 
själv. Men jag tror att det kan vara en bra början att 
föreningar arbetar för att medlemmar möts, och att 
grannar sedan kan ta initiativ själva för att umgås med 
grannar de själva önskar umgås med.

”

Sandra Mellgård Davis,  
socionom HSB NABO,  
HSB Göteborg

EXPERTEN TYCKER TILL
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Hur påverkas ditt samvete av  
din miljöpåverkan i vardagen?

SAMVETE

2019 2017 

Det ger mig mycket dåligt samvete

Den ger mig något dåligt samvete

Den ger mig inte dåligt samvete

Vet ej/kan ej svara på det

7%

43%

45%

6%

5%

44%

6%

45%

50%
48%

2019 är klimatdebatten på allas läppar, inte minst när det gäller vår miljö-
påverkan i vardagen. Något fler västsvenskar säger sig ha dåligt samvete över 
sin egen miljöpåverkan än 2017, men vad vi verkligen kan se är att fler både 
tar aktiva beslut för att minska sin klimatpåverkan, och även omsätter de valen 
i fler aktiva handlingar. 2019 är det fler som både sopsorterar, sparar på varm-
vattnet och väljer grön el. Personer under 40 tar i högre grad aktiva beslut för 
att minska sin miljöpåverkan i vardagen än äldre generationer. Fler personer 
kan även tänka sig högre boendekostnader om det innebär att boendet blir 
mer miljövänligt. 

HÅLLBARHET OCH 
HÅLLBART BOENDE

FLER TAR ANSVAR FÖR SITT KLIMATAVTRYCK



I HSB Living Lab pågår flera projekt kring  
tvättande och tvättstugan. Bland annat samlas 

mängder av data in om de boendes tvättvanor, för att 
kunna ta reda på hur vi kan minska det ekologiska 
avtrycket i ett plaggs livscykel. Här testas även en 

friskluftsgarderob för att vädra kläder som 
är använda, men inte smutsiga, och i ett projekt 
har man testat att låta tvättmaskinerna tipsa om 
hur du ska tvätta rätt för att bli mer miljövänlig.  

PÅ GÅNG I LABBET
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Sopsorterar 80%

2019 2017 

87%

77%76%Använder energilampor

65%Släcker belysning när  jag lämnar ett rum 71%

37%47%Sparar på varmvattnet

Stänger av TV och andra appareter helt 41% 40%

Aktivt valt energieffektiva hushållsapparater/vitvaror 29% 28%

Har sänkt innetemperaturen 29% 27%

Har aktivt valt el som är bra miljöval 28% 24%

Har isolerat bättre 15%14%

Bytt värmesystem 15%14%

Installerat en energiförbrukningsmätare 4% 3%

Har installerat solceller/solpaneler 3% 2%

Inget ovan 2% 4%

intressant förändring

Kök och tvättstuga är rum som ofta kommer på tal när man pratar om håll-
barhet i hemmet. Där sköter vi många av de vardagliga bestyren och det är 
också där en stor del av vår energi- och resursförbrukning sker. När vi frågar 
hur viktig en egen tvättmaskin skulle vara för den som inom 5–20 år ska flytta 
till bostadsrätt, så svarar hela 84 procent att det är viktigt eller ganska viktigt.

Samtidigt uppger 62 procent att de kan tänka sig att dela tvättstuga eller 
tvättmaskin med sina grannar, om det innebar ett mer hållbart tvättande som 
har mindre negativ inverkan på miljön. Viljan att minska sin klimatpåverkan 
finns där, men än så länge tycks det fortfarande vara ett glapp mellan vad man 
kan tänka sig att göra – och vad man faktiskt gör. Också i köket finns viljan 
att förändra sina vanor till fördel för miljön och klimatet. Tre av fyra svarande 
säger sig vara villiga att vänta fem år med en köksrenovering för att spara på 
miljön, men stämmer det överens med hur vi agerar? Forskning visar att vi 
idag byter ut våra kök alldeles för ofta, i snitt renoverar vi  på ett eller annat 
sätt våra kök var sjunde år, och de flesta kök tål att användas ungefär tre  
gånger så länge som de gör i dag. Det verkar finnas en skillnad mellan hur vi 
vill agera, och hur vi faktiskt handlar när det kommer till det egna hemmet. 

RUM I HÅLLBAR FÖRÄNDRING

VAD MAN AKTIVT GJORT
Vad av följande har du aktivt gjort för att minska  

din miljöpåverkan i hushållet?
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Skulle du kunna tänka dig att ha en högre boendekostnad  
än du har idag, om det innebar att boendet blev ännu mer  

hållbart, dvs att boendet hade en mindre negativ miljöpåverkan?

ÖKAD BOENDEKOSTNAD

2019 2017 

Ja, absolut

Ja, eventuellt

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte

8%

35%

32%

19%

5%

38%

17%

34%

43% 39%

Vet ej/kan ej svara på det 6% 7%

Vad krävs för att du ska byta ut ditt kök?
BYTA UT KÖK

Trasiga vitvaror

Slitna ytskick

Otjänligt

Gamla vitvaror

63%

58%

51%

46%

Dåligt planerat 38%

Omodernt

Svårstädat

Inte min stil

Passar inte med resten av hemmet

34%

19%

14%

14%

38%

17%

3%

39%
77%

3%

Föreställ dig att ditt kök är slitet men 
fungerande. Vad är din inställning till 
att vänta med renovera ditt kök i 5 år 

för att spara på miljön?

RENOVERA KÖK

Trasiga vitvaror

Slitna ytskick

Otjänligt

Gamla vitvaror

Dåligt planerat

38%

AKTIVA BESLUT
Hur ofta tar du aktiva beslut för att minska  

din miljöpåverkan i vardagen?

Alltid 9%

42%

42%

7%

Ofta

Ibland

Aldrig

51%
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Köket är hjärtat i hemmet, det har blivit det centrala 
utrymmet och spelar även en stor roll när vi renoverar. 
Enligt europeisk statistik kastas 10 miljoner ton möbler 
i Europa varje år och upp till 90 procent av dessa för-
bränns. Kök, tillsammans med badrum, är den del av 
hemmet med de kortaste utbytescyklarna och därmed 
mest klimatpåverkan. Våra användarcentrerade studier 
visar att förutom låg kvalité och kort livslängd för möbler 
och hushållsapparater, så ligger det även andra faktorer 
bakom vår vilja att renovera, som önskan om mer flexi- 
bilitet, att kunna anpassa sitt hem till sin personlighet och 
till sina egna behov över tid. Dagens lägenheter bygger 
tyvärr ofta inte på kunskap om de moderna hushållens 
behov och önskemål.  
När vi pratar om kriterierna för cirkularitet så är inte 

ens 25 år den livstid för ett kök som vi eftersträvar. Vi 
siktar snarare på kanske 75 till 100 år i livslängd, för inget 
är mer hållbart än en produkt som lever länge. Då krävs 
det rätt material, rätt design och adaptivitet. Det kanske 
låter orimligt med tanke på hur kök görs i dag, men det är 
högt satta mål som vi måste sträva efter för att omvandla 
hittills linjära till cirkulära processer i framtiden. Och det 
är inte bara en fråga om design. Vi behöver kollektivt 
ansvar och acceptans för cirkularitet hos slutanvändarna, 
men vi behöver också bättre material, bättre anpassad 
lagstiftning, nya tjänster i framtidens delningsekonomi 
och arkitektur av högsta kvalité. Och inte minst en sam-
hällsbyggnad som är hängiven när det gäller hållbarhet  
i många bemärkelser och inte längre styrs enbart av  
kortsiktiga ekonomiska drivfaktorer. 

”

Ulrike Rahe,  
Professor Industridesign, Design för 
Hållbarhet Chalmers Tekniska Högskola,  
projektledare för CIK –Det cirkulära köket, ett 
projekt finansierat av European Institute  
av Technology EIT som del i  
Europeiska Unionen

EXPERTEN TYCKER TILL
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Hur intressant är det för dig att...? 
INTRESSE AV

Mycket intressant

Ganska intressant

Varken eller

Ganska ointressant

14%

34%

25%

15%

27%

17%

5%

47%

48% 74%

Mycket ointressant 12% 4%

Odla din egen mat Huset där du bor kan generera  
el genom solceller

Tror du att vi i framtiden kommer att 
mindre eller större behov av...? 

BEHOV AV

Mycket större behov av

Något större behov av

Varken eller

Något mindre behov av

20%

41%

33%

4%

31%

20%

2%

46%

61% 77%

Mycket mindre behov av 1% 1%

Självförsörjning när det 
gäller livsmedel

Producera egen el

Framtidens städer kommer att behöva ha vad forskarna kallar hög resiliens – 
det vill säga möjlighet att anpassas till olika situationer och omständighet.
Att vi blir allt mer elberoende är en sådan fråga. Elförsörjningen är också en 
omdiskuterad hållbarhetsfråga, när de fossila bränslena behöver fasas ut.

Med tanke på det är det inte så konstigt att 77 procent tror att vi i framtiden 
kommer att se ett ökat behov av att generera egen el. Nästan lika många, 74 
procent, är intresserade av att just huset där de bor genererar egen el genom 
solceller.  

Även vår livsmedelsproduktion sätts under lupp när det gäller klimatpåverkan. 
Att stadsodla har blivit populärt, inte minst i Göteborg där man även från 
kommunalt håll satsat på just småskalig och stadsnära odling. Trots att majo-
riteten av de svarande i vår undersökning bor i lägenhet, svarar hälften att de 
är intresserade av att odla sin egen mat. 61 procent tror också att vi i framtiden 
kommer att behöva ha en ökad självförsörjning när det gäller livsmedel. 

Det räcker att ta en promenad genom de flesta av stadens bostadsområden 
för att se att intresset för odling i exempelvis pallkrage är stort – under vår och 
sommar spirar sallad, kål och rotfrukter i många kvarter. Intressanta frågor 
för framtiden blir hur mycket av vårt behov som kommer att kunna täckas av 
småskalig odling, och hur stadsbilden ska förändras för att möjliggöra det.

Kanske krävs utvidgning på både längden, höjden och bredden, och inte 
minst kreativa lösningar för att effektivisera odlingen och göra stadsmiljön 
trivsam att vistas i. 

EGEN EL OCH EGEN MAT
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Solenergi är, enligt mitt tycke, ett måste i vår infrastruktur. 
Vi måste utnyttja den energi som våra byggnader årligen 
skapar av solen, om vi ska kunna gå mot ett mer energi-
effektivt samhälle.

Vi arbetar hårt med att försöka synkronisera solenergiteknik 
med behovet av underhåll, såsom fasad- och takrenoveringar. 
Synergieffekterna mellan solceller och underhåll har visat 
sig extremt intressanta och effektiva bland bostadsrättsför-
eningar och hyresfastigheter.

Exempelvis tittar vi mycket på byggnadsintegrerade 
solceller både i fasad och tak, men även färgade solceller 
för att försöka anpassa tekniken till byggnaderna där man 
installerar dem. I HSB Living Lab ska vi nu testa färgade 
byggnadsintegrerade solceller, dels för att jämföra effekt-
förluster med solcellspaneler i färg, dels undersöka hur det 
rent estetiskt ser ut att byta ut befintliga fasadmaterial mot 
solceller i samma färg.

”

David Skarin,  
energirådgivare, HSB Göteborg

EXPERTEN TYCKER TILL



I HSB Living Lab finns en Swap Cube, 
det vill säga dels en plats där man kan lämna 
prylar man inte längre vill ha, men som kan 
komma någon annan till gagn, och dels ett 

system för utlåning av prylar. 

PÅ GÅNG I LABBET
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Vad av följande skulle du kunna tänka dig  
att dela med dina grannar?

VAD DELA

Stege 63%

60%Högtryckstvätt

Gräsklippare 59%

50%Borrmaskin

Gästrum 34%

Bil 23%

Kläder för speciella  
tillfällen, tex skid- 

kläder, festkläder mm.

7%

När det gäller hur vi ska leva tillsammans i hållbara städer framöver är många 
forskare överens om en sak: vi behöver dela mera, och äga mindre själva. 
Många blickar mot ökad delningsekonomi, både för att dela större saker som 
bil, eller bara låna en stege av grannen ibland. På många sätt ett gammalt feno-
men med ett nytt namn – men den digitala utvecklingen har lett till fler möjlig-
heter att på ett smidigt sätt låna och dela med sig av sina prylar. 

I staden har vi stora möjligheter att i större utsträckning låna saker av varandra, 
vilket även skulle kunna bidra till att lösa ett annat av stadens framtida problem: 
brist på yta. När inte alla äger allt, behöver vi inte heller stora vinds- och källar- 
förråd för att förvara våra prylar.

Så vad är vi då beredda att dela med våra grannar? I topp ligger mer otympliga 
bra-att-ha saker som är ganska opersonliga och som används sällan: stege, gräs-
klippare, borrmaskin och högtryckstvätt. Över en tredjedel kan tänka sig att dela 
gästrum, och mer än var femte person kan tänka sig att dela bil. Att ta steget 
till att dela kläder för speciella tillfällen, som skidkläder eller festkläder är väst-
svenskarna inte redo för ännu, endast 7 procent kände sig lockade av tanken. 

DELA MERA

SKA VI BYTA GREJER MED VARANN?

– ATTITYDER TILL OCH ERFARENHET AV DELNINGSEKONOMI
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Vad har du för inställning till att dela 
prylar och tjänster med dina grannar?

GENERELL ATTITYD

Mycket positiv

Ganska positiv

Varken positiv eller negativ

Ganska negativ

11%

32%

33%

16%

8%

33%

18%

31%

43% 39%

Mycket negativ 8% 11%

2019 2017 

Har du erfarenhet av att dela prylar och 
tjänster med dina grannar?

ERFARENHET

Ja

Nej

31%

69%

Hur är din upplevelse av att dela prylar 
och tjänster med dina grannar?

UPPLEVELSE

Mycket positiv

Ganska positiv

Varken positiv eller negativ

Ganska negativ

22%

50%

15%

10%

72%

Mycket negativ 3%

Bas: Om Ja ovan

En intressant insikt är att de som redan har erfarenhet av att dela saker med 
grannar, även är de som är mest positiva till delandet. Hela 72 procent av 
de som testat hade en positiv upplevelse. Det är även de svarande som bor i 
radhus eller parhus som är mest positiva – boendeformer där man i dag redan 
delar på mycket. Det kan förstås vara så att de som gillar tanken på att dela, 
gör det i större utsträckning. Oavsett orsak är det glädjande att delande verkar 
fungera bra för de som testat, och allt pekar på att den tekniska utvecklingen 
kommer att bjuda på praktiska lösningar som underlättar pryldelande ännu 
mer i framtiden. Och den generella attityden till att dela prylar och tjänster är 
positiv, vi ser att västsvenskarna är något mer positiva idag än 2017. Och det 
verkar alltså som att siffran kan stiga ännu mer – bara fler vågar testa!  

DE SOM REDAN DELAR VILL DELA MER
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Har ditt hushåll egen bil idag?

BIL IDAG

Ja

Nej

76%

24%

Tror du att ditt hushåll kommer ha 
egen bil i framtiden?

BIL I FRAMTIDEN

Ja

Nej

80%

20%

Tjänster, prylar och bekvämligheter knutna till hemmet är i ständig förändring, 
inte minst i och med en ökad digitalisering. Samtidigt ser vi att det som efter- 
frågas om man rent hypotetiskt skulle köpa sig en bostad inom 5-10 år, är 
ganska traditionella värden som balkong eller uteplats, parkeringsplats, litet 
renoveringsbehov eller egen tvättmaskin. Lite längre ner på listan kommer 
laddning för elbil eller solceller. 

MITT HEM

Många svarar att egen parkeringsplats är en viktig faktor om de skulle flytta till 
bostadsrätt, och av de svarande västsvenskarna har i dag 76 procent egen bil.  
Lite förvånande är att ännu fler, 80 procent, tror att de kommer att ha bil i fram-
tiden. Personer under 40 år har dock i lägre utsträckning bil, och tror i mindre 
utsträckning att de kommer att ha det i framtiden jämfört med de över 40 år.

Parkering och garageplats hamnar också högt på listan över vad man vill ha 
om man ska köpa en bostadsrätt, men även här är det den äldre generationen 
som efterfrågar.

Samtidigt pratar forskare och stadsplanerare ofta om att parkeringsplatser 
kommer att behöva flytta på sig när städerna växer, till förmån för bostäder, 
kontor, verksamheter och grönområden, i en framtid då bilens plats i inner- 
staden blir allt mer ifrågasatt. Kommer privata parkeringsplatser i tätbebyggda 
områden att förpassas till historien i takt med att bilpooler, självkörande bilar 
eller andra mobilitetsjänster tar över behovet av privata bilar i innerstaden? 

BILEN FORTSATT VIKTIG – MEN HUR LÄNGE?

– VAD SKA FINNAS I OCH KRING ETT HEM? 
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Balkong/uteplats

Egen tvättmaskin

Garage/parkeringsplats

Lite renoveringsbehov

Lösningar som gör det lättare att sopsortera

Tvättstuga

Möjlighet att själv välja materialval

Hållbart procducerat/byggt

Klädkammare

Gästtoalett/minst två toaletter

Solceller som ger energi till bostaden

Snygg arkitektur
Laddstation för elbil

Inglasad balkong

Lekplats

Takterrass

Gemensamhetslokal

Övernattningslägenhet

Helt avgörande
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Varken viktigt eller oviktigt
Ganska oviktigt

Om du skulle flytta till bostadsrätt om 5–10 år, 
hur viktigt skulle då följande vara?

VIKTIGT – I/RUNT HEMMET

39% 18% 5% 1%36%

Helt avgörande 
+ mycket viktigt 2017 samt 

förändring 2019

Helt oviktigt

1%

38% 21% 10% 5%25% 2%

37% 23% 11% 6%16% 7%

35% 25% 19% 7%11% 3%

37% 33% 14% 6%5% 5%

32% 28% 19% 7%10% 6%

30% 37% 17% 7%7% 2%

28% 35% 21% 5%7% 4%

29% 39% 17% 7%5% 3%

22% 25% 23% 12%8% 10%

22% 33% 28% 7%5% 5%

21% 40% 24% 8%4% 4%

16% 26% 27% 13%4% 15%

14% 25% 32% 15%2% 12%

11% 21% 27% 17%3% 22%

10% 21% 38% 18%2% 11%

10% 25% 34% 18%1% 12%10% 25% 34% 18%1% 12%

9% 22% 33% 18%1% 17%

50% -4

39% -2

39% -4

31% -6

35% +7



”

73 procent av de svarande tycker att det 
är intressant med golvvärme i ett framtida 
boende. Men med dagens hårda kvar på 

energiförbrukning blir det svårare att bygga 
just detta. I ett forskningsprojekt på HSB 
Living Lab undersöks om det går att göra 

varma golv med lägre mijöpåverkan.  
Det kan vara golv som bara värms upp 

där man står, eller som med hjälp av smart 
teknik lär sig hur vi använder våra badrum, 
och ser till att värmen slås på en halvtimme 

innan man går in i badrummet.

PÅ GÅNG I LABBET

24

Brukar du/kan du jobba hemifrån?

OM MAN ARBETAR HEMIFRÅN

Ja

Nej, jag vill inte

Nej, det skulle inte  
fungera i mitt jobb

42%

13%

45%

40%

43%

17%

2019 2017 

Var i hemmet är du när du jobbar hemifrån?

VAR I HEMMET

Vardagsrummet

Köket

Arbetsrummet

50%

43%

33%

Sovrummet

Annat rum

14%

9%

Bas: arbetar hemifrån

I och med att vi lever i en uppkopplad värld har även mångas arbetssituation 
förändrats – i dag behöver många inte mer än sin laptop och en bra internet- 
uppkoppling för att kunna vara på jobbet. Vissa forskare menar att kontors-
miljön som vi känner den idag kommer att spela ut sin roll helt, och allt fler 
kommer att bli digitala nomader som arbetar precis varifrån de vill. Samtidigt 
tror många att vi kommer att behöva bo mer platseffektivt, så var lämnar det 
arbetsrummet? 

Bland våra svarande ser man tydligt att ju yngre man är, desto oftare sitter 
man i sovrummet eller vardagsrummet och arbetar, medan den äldre gene-
rationen föredrar arbetsrummet. Kanske har det att göra med tillgången på 
arbetsrum – de yngre svarande uppger nämligen även i högre grad än de äldre 
att de är intresserade av ett arbetsrum intill eller i anslutning till bostaden.

Men svaren kan även tala för att man i framtiden behöver tänka in lösningar 
för en ändamålsenlig och ergonomisk arbetsplats i andra rum, som vardags-
rum och sovrum. 

ARBETSRUM HEMMA – ETT MINNE BLOTT?
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Det är intressant att man arbetar i vardagsrummet 
och köket, det pekar på en mer flexibel användning av 
bostadens rum, det pekar kanske på att vi blir mindre 
funktionsberoende i framtiden. Vi behöver mer generella 
och multifunktionella rum och inredningar. 

När det gäller yta så tror jag alla vill bo stort eller 
så stort som möjligt men sedan är det plånboken som 
skapar begränsningar, det blir en avvägning. En studie 
vi gjort visar att större lägenheter har bättre potential 
för att kunna anpassas över tid, det vill säga exempelvis 
byggas om eller delas med flera boende om plånboken 
är liten under en period. Så jag tror att ett bostads- 
bestånd som bara består av små bostäder inte är något 
vi ska eftersträva. Sedan verkar de svarande tro att man 
kommer att bo mindre i framtiden, det bli säkert så i 
större städer och i en del av människors liv men kanske 
inte hela tiden, som exempelvis under småbarnstiden. 

”

Paula Femenías,  
Docent på avdelningen Byggnadsdesign 
på Chalmers Tekniska Högskola

EXPERTEN TYCKER TILL
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73%Säker cykelförvaring

Extra förråd för förvaring av saker

Golvvärme i badrum

Brevlåda så att paket kan lämnas vid fastigheten

Bokningsbar parkeringsplats (för eget eller gästers bruk)

Flexibelt bokningssystem för tvättstuga

Returrum för secondhandprylar

En odlingslott eller takodling där man kan odla egna grönsaker/frukt

Fjärrstyrt larm till bostaden

Bilpool

Städservice av den egna bostaden

Kylbox/frysbox  utanför bostaden där matleveranser kan lämnas

Cykelverkstad

Cykelpool

Hönor för äggproduktion

Hund–och cykeldusch vid entrén

Tillgång till kontor/arbetsrum i anslutning eller intill bostaden

Elsparkcykelpool

Mycket intressant
Ganska intressant
Varken eller
Ganska ointressant
Helt ointressant

Du kommer nu att få läsa om ett antal olika tjänster och funktioner som skulle kunnas finnas i anslutning till 
ett framtida boende. Vi vill att du svarar på hur intressanta dessa idéer är för dig.

TJÄNSTER

+7

72% +6

69% +2

62% +7

57% +4

58% +12

40% +6

32% +1

29% +1

28% +1

35% +11

* Något omformulerad

37% 12% 4% 5%43%

14% 5% 2%46%32%

18% 6% 3%43%30%

17% 8% 4%41%30%

20% 7% 6%51%16%

25% 6% 7%42%21%

24% 12% 8%36%19%

22% 12% 13%33%20%

29% 11% 8%37%15%

26% 13% 14%34%13%

28% 14% 11%34%12%

28% 21% 18%26%8%

32% 19% 16%26%7%

27% 18% 23%24%8%

24% 19% 28%22%8%

25% 21% 27%20%7%

31% 22% 23%19%5%

26% 19% 32%18%6%

Mycket +
ganska  

intressant 
2017 samt 
förändring 

2019

*



Med rådande bostadsbrist i Sverige så efterfrågas 
bostäder till rimliga kostnader. Många unga vuxna bor 
fortfarande hemma och får inte möjlighet till att skapa 
ett eget hem och flytta dit man kan få ett arbete eller 
studera. Trångboddhet och hemlöshet ökar och många 
människor lever under stor press. Det kan leda till 
sämre psykisk och fysisk hälsa.

Möjlighet till en hållbar levnadsstandard kommer 
vara en central fråga för oss. Det kommer att ställa krav 
på samhällsbyggare att bygga städer, bostadsområden 
och hem utifrån fler parametrar. Vi kommer att 
vilja ha levande, inkluderande, trygga och attraktiva 
städer och bostadsområden med stort inflytande över 
våra hem och livsstil. Vi kommer vilja ha möjlighet 
att leva hållbart genom att fastigheter och städer är 
klimatsmarta, med närhet till service eller tillgång till 
andra färdmedel än bil. 

Hyresgästföreningen har i sina undersökningar bland 
medlemmar konstaterat att trygghet hamnar högst upp 
på listan över vad som anses vara viktigast i människors 
boende. Därför måste vi i vår planering av våra städer 
och bostadsområden alltid ha människa och miljö i 
fokus.

”

Pedram Kouchakpour,  
regionchef  Hyresgästföreningen Väst 

EXPERTEN TYCKER TILL




