
Metadesign är en metod som genom ett brett hållbar-
hetsperspektiv vill finna en systematisk och holistisk 
förståelse av boendets alla aspekter. Matilda Tham är 
professor i design och ledde forskargruppen.

– Vi upplevde att det fanns grupper som inte hade 
en tydlig plats på bostadsmarknaden. Vi identifiera-
de dem som migranter, unga vuxna och äldre perso-
ner. Det är stora skillnader både mellan grupperna, 
men också inom dem. De har dock gemensamt att 
de är i någon slags bostadstransit med begränsad 
möjlighet att påverka nästa steg. Vi ville veta vad 
de tyckte, berättar Matilda Tham.

Tillsammans med forskarna Åsa Ståhl och Sara 
Hyltén-Cavallius inledde Matilda Tham en omfat-

tande medskapandeprocess. Genom uppsökande 
verksamhet runtom i hela Småland träffade de 
hundratals personer som delade med sig av sina 
erfarenheter och önskemål om sitt boende. 

– Vår utgångspunkt var att boende och bostads-
byggande är väldigt marknadsstyrt. Att de hem som 
skapas är de som fastighetsmäklarna efterfrågar. 
Att det är hemmen som går att sälja. Det förvånade 
oss att så många av de vi pratade med lever på sätt 
som inte riktigt passar in. Deras idéer om hur de 
vill bo bryter mot de erbjudanden som finns, säger 
Matilda Tham. 

Som exempel lyfter Matilda Tham en grupp som 
ville bygga en omställningsby. Kommunen stöttade 
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projektet men kunde inte fatta beslut utan att alla 
planer fanns på plats, något som stred mot hela idén 
med bygget. Dagens regler och byråkrati satte således 
stopp för planerna. Men de träffade också människor 
som lyckats experimentera med sina boendeformer 
inom ramen för de möjligheter som finns. 

– Vi träffade en äldre kvinna som inte ville leva 
ensam och hade öppnat sitt hem för en ung ensam-
kommande kille. Tillsammans hade de hittat ett 
sätt att leva där de hjälpte varandra. Vi hör ofta att 
det är bostadsbrist, men på sätt och vis är det inte 
det. Det finns massvis av yta och resurser, men de 
används inte. En del av vårt arbete har gått ut på 
att undersöka hur vi ska kunna dela på dem på ett 
smartare sätt, och hur man fördelar gemenskap, 
berättar Matilda Tham.

Att forska medskapande medför att det inte går att 
i förväg veta vilken typ av information som kom-
mer fram. Teamet fick lita på att deras processer var 
robusta och att de vann respondenternas förtroende. 
När det sen var dags att redovisa resultaten hade de 
från början bestämt sig för att samla sina slutsatser i 
en bok och möjligen en utställning. 

– Vi märkte snart att en utställning blev för statisk. 
Det motsvarade inte rörligheten i materialet. Då 
blev det att vi istället att vi började skriva manus 
och det blev mycket enklare att få med alla knasiga 
saker som sker runt boende och boendetankar. Det 
finns både sorg och roliga saker och vi ville levan-
degöra detta, säger Matilda Tham.

Manuset blev grunden till en blandning av utställ-
ning, föreställning, presentation och talkshow som 
forskargruppen sen turnerade med. 

– Vi antog roller och spelade teater. Utställningen 
blev en scengestaltning. Vi som forskat gjorde oss 
sårbara och rubbade den maktbalans som annars 
lätt uppstår i forskningen. Att vi gjorde något vi 
egentligen inte kunde bidrog till att vi fick hjälp 
med tolkningar och inspel till boken. Det var ett 
krävande men också jätteroligt sätt att forska, be-
rättar Matilda Tham. 

Boken fick namnet Oikology och Mathilda Tham 
beskriver den som en ny typ av hemkunskapsbok.

– Vi behöver nya hemkunskaper. Hur vi ska finansiera 
solceller och äta mer närproducerat samtidigt som vi 
lär oss dela på ytor och acceptera nya svenskar. Hem-
kunskap för att vi ska kunna leva på hemmet jorden 
tillsammans, säger Mathilda Tham och fortsätter

– Vår förhoppning nu är att vi får möjlighet att pre-
sentera projektet för Boverket direkt. Är det något vi 
märkt under det här projektet är det att möten mellan 
de som bor och de som bestämmer är väldigt kraft-
fullt. Ett sånt möte vill jag se, avslutar Mathilda Tham.
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