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Delningsekonomi blir allt vanligare. Allt ﬂer väljer att hyra, dela eller byta saker med varandra genom till
exempel appar och digitala plattformar på nätet eller sociala medier. När det gäller att dela boyta verkar
motståndet vara större enligt en undersökning.
Enligt Boverket bor nio av tio i en kommun med bostadsbrist. Flexibelt boende kan vara ett sätt att lösa bostadsbrist och
använda mindre resurser. Bostadsrättsägare är dock inte lika pigga på att dela boyta med grannar i framtidens boende,
enligt undersökningen Sveriges Bostadsrättsrapport, som tagits fram av Sveriges Bostadsrättscentrum.
I undersökningen har bostadsrättsägare svarat på hur villiga de är att dela boyta med sina grannar i framtiden. 86 procent
av de tillfrågade vill inte dela boende alls med andra. Endast fem procent kan tänka sig att dela tv-rum, om det är ett
vardagsrum så sjunker siﬀran till fyra procent. 1 procent har inget emot att dela toalett och badrum.
Däremot ﬁnns det en större öppenhet för att dela prylar med grannarna. Där ligger verktyg (56 procent) och gymredskap
(50 procent) på topp. Därefter kommer bil, böcker och städprylar. Endast fyra procent kan tänka sig att köksredskap med
sina grannar.
– Dagens familjer ser inte ut som de en gång gjorde. Vi har ﬂer äldre än någonsin och singelhushåll eller familjer som
lever varannan vecka-liv är betydligt vanligare i dag. Bostadsbristen i städer gör dessutom att ungdomar bor hemma allt
längre. I samband med detta talas det mer om ﬂexibla bostäder och lösningar med ﬂer delade funktioner. Det är
intressant att det skiljer sig så pass mycket mellan vilka som är villiga att dela vad med sina grannar. En
bostadsrättsförening är trots allt redan en stor delningsekonomi, kommenterar Helena Klåvus, CIO på SBC, i rapporten.

I undersökningen ställdes frågorna:
Vilka av följande rum och ytor skulle du kunna tänka dig att dela med dina grannar i framtidens boende?
Tv-rum: 5 procent
Vardagsrum: 4 procent
Kök: 3 procent
Kyl/frys: 3 procent
Sovrum: 2 procent
Badrum: 1 procent
Toalett: 1 procent
Inga, jag vill inte dela mitt boende med andra: 86 procent.
Vilka av följande saker skulle du kunna tänka dig att dela i framtiden med dina grannar?
Verktyg: 56 procent
Gymredskap: 50 procent
Böcker: 29 procent
Bil: 29 procent
Cykel: 26 procent
Städredskap: 26 procent
Hemelektronik: 6 procent
Köksredskap: 4 procent
Kläder: 3 procent

