
Matchmaking living
Möten och gemenskap
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Traditionellt kollektivboende:

Traditionellt studentboende i 1 rum:

grr !!

---

Hur bor unga  i Stockholm idag?

 studera, 
lugn och ro

m.m.

studera, 
m.m.

lugn och ro,  
m.m.

3.

4.

Hur söker man till matchmaking living?

Matchmaking livings bostadskö
Vem är du?
Fest är min melodi
Jag har barn
Plugga, plugga, plugga
Gillar lugn och ro

1.

etc...

2. lugn och ro, 
studera, 

m.m.

Matchmaking 
livings koncept 
kan appliceras 

på befintliga 
lägenheter, 

förslagsvis 3:or 
och 4:or, eller 

implementeras i 
nya byggnader. 

Stockholm behöver ett nytt verktyg för att hantera ungas boende...

Lösningen är en ny bostadsförmedling som distribuerar  
ett nytt sätt att leva tillsammans på!

Unga bor ofta i små, små boxar.
 Detta är både kostnadsinnefektivt, trångt och gör världens ensammaste stad 

ännu ensammare.

Det traditionella kollektivboendet är föråldrat och en ofta 
sista lösning för den bostadslösa.

Människor som är för olika tvingas interagera med varandra 
i för stora grupper.

Att bo några vänner ihop är ett väl fungerande alternativ till både ensamboende och traditionellt kollektivboende och används flitigt i andra 
studentstäder. Nu är det dags för Stockholm. Genom Matchmaking living kan man få bo ihop med människor som man mathcas ihop med 
för att trivas i lägenheter som mer liknar det traditionella boendet. 

“Mer som en familj...av nyfunna kompisar!”



Varför är Matchmaking living bättre än traditionellt kolektivboende?

Korridorskänslan försvinner
Sammansvetsad familj på ett fåtal individer. Man slipper känna sig som bland främ-
lingar i sitt eget hem
Små grupper som matchas ihop efter livssituation och personlighet ökar trivseln
Ansvarkänslan ökar i mindre grupper. Man slipper det slitna tv-rummet och ett ostä-
dat kök

På vilket sätt minskar Matchmaking Living bostadsbristen för unga?

Fler personer kan dela på kvadratmetrarna när bl a kök och toalett delas
Varje kvadratmeter utnyttjas då effektivare i en redan tätbebyggdstad som Stockholm

Matchmaking living

Varför är Matchmaking Living bättre än 1 rums lägenheter?

Gemenskap - ensamheten försvinner
Kostnadseffektivt - flera personer delar på samma kök och badrum

Hur länge får man bo i en Matchmaking Living bostad?

Årsgräns? Får bara bo ett antal år
Studiekrav? Måste studera tex minst 75 %
Inkomst? Måste ha en fast inkomst alternativt aktivt söka jobb

Eller en kombination av dessa

Möten och gemenskap

Traditionellt kollektiv

platseffektivt men 

“ohemtrevligt”

Studentboende 1 rum

platskrävande men

ett eget hem, dock 

ensamt

Matchmaking Living

Har det bästa av båda världar:

platseffektivt, socialt och 

som ett eget hem

Ruljans i byggnaden är bra. Med en begränsad tid i en Matchmaking Living bostad kan fler studenter och unga få chansen att, vid terminsstart eller flytt hemi-
från, få en ny bostad. De som bott i några år har då förhoppningsvis blivit slagkraftigare på bostadsmarknaden och kan då lättare skaffa en egen bostad när de 

flyttar ut från en Matchmaking Living bostad.


