
HEMMA 
HOS OSS
- bostäder för dagens familjer

Dagens bostadsbyggande utgår från den allt mer sällsynta kärn-
familjen. Statistik för olika hushållstyper visar i dag på tendenser 
som avviker från heteronormen. Idag slutar 50% av alla äktenskap 
i skilsmässa, vilket resulterar i en stor andel ombildade familjer samt 
ensamstående föräldrar med barn. Vi ser även att invandringen ökar 
varje år och med den kommer en allt större andel storfamiljer som 
inte är lika vanligt bland svenskfödda invånare.
Uppgiften är att rita 9st specifi ka lägenheter, en för varje Verklighet. 
Lägenheterna skapar ett nytt 
bostadsområde i centrala Höganäs.

Höganäs med omnejd

Schemat visar tidigare, nuvarande och kommande 
familjerelationer. Stora cirklar representerar vuxna och 
de små symboliserar barn. I schemat går det att utläsa 
9 st. olika hushållstyper, eller verkligheter som jag har 
valt att kalla dem.

9st karikatyrer av familjer... med olika behov...      specifi ka lägenheter... sammankopplas till 6st. 
olika hus...

bostadsområde i Höganäs.
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Verklighet 7: ombildad stor-familj

Ett barn ena veckan, 7 st den andra.   
Statistiken visar att familjer med fl er än 3 barn har en betydligt lägre medianinkom-
st än de familjer med färre barn. 
Trångboddheten, enligt Boendeutredningens norm 3, är bland 
utländska barn väsentligt högre än för barn med svensk bakgrund. Båda dessa 
faktorer kan spela avgörande roller när beslut tas om hur barnens boende, efetr 
en seperation ska lösas. I en stor-familj där föräldrarna separerar är risken stor att 
även syskon separeras från varandra, eller från en av föräldrarna p.g.a ekono-
miska skäl.

önskar ett hem som:
- fungerar bra oavsätt om där bor 1 eller 7 st. barn.
- har rymliga ytor där hela familjen kan samlas
- är billigt

Norm 3 defi nierar ett hushåll som trångbott om det fi nns fl er än en boende per rum (sovrum), kök och 
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Antal lägenheter i kommuner med < 75000 inv, byggda mella 1991-2009  plan 

lägenhetens fasader 1:50 (A0 format)

sektion 1:25 (A0 format)

Hemma hos Inger och Nadif, ett barn ena vecka och sju barn den andra. Vägg med sovplatser och förvaring.

fasadsnitt, mm

120   fasadtegel
40  luftspalt
  fuktspärr
130  isolering
240  betong 
2 x 12 gips

bjälklagssnitt, mm

12  gips
265  håldäck, betong
210  installationsgolv
40  isolering
20  massiva träplank



Verklighet 8: Ensamstående 
fl erbarnsförälder

4 barn ena veckan, inga den andra
Invandrarfamiljer oftare ensamstående. Den traditionella kärnfamiljen är vanligare 
i helsvenska familjer än i familjer med utländsk bakgrund. 68 procent av alla hels-
venska familjer är traditionella kärnfamiljer. Familjer med utländsk bakgrund består 
oftare av en ensamstående förälder.

Önskar ett hem...
- som fungerar bra både när barnen är där och när de inte är där.
- där de sociala ytorna prioriteras

21% 20%

55% 57%

Trångboddhet bland fl ickor och pojkar scb.se

med svensk bakgrund

med utländsk bakgrund

Sammanboende
utan barn med 1... 2... 3 eller fler 

barn

Ensamstående män
utan barn 

med 1 barn

Ensamståend kvinnor
utan barn med 1... 2 eller fler barn

Familjetyp och deras inkomst

plan 3 

plan 2 

plan 1 

sektion 1:50 (A0 format) lägenhetfasader 1:50 (A0 format)

Hemma hos Asad, ensamstående mamma till fyra barn



Verklighet 6: Kärnfamilj

Verklighet 5: 
Samboende utan barn

Allt fl er väljer att inte skaffa barn för att det 
inte passar in i det liv man format.
Karriären har fått första prioritet och man njuter 
av att leva en “lyxigare” livstil än  barnfamiljen 
i dörren brevid. Den tid som inte läggs på ar-
bete används till att umgås med varandra och 
vänner. 

önskar ett hem som:
- är representativt och har möjlighet att ta emot 
många gäster
- är en plats för rekreation och njutning

plan 2

plan 1

sektion 1:50 (A0 format) 

  sektion 1:100 (A0 format)

Hemma hos My och Jonas

sektion 1:50 (A0 format)

Verklighet 3: 
Sambos med ett barn 
från tidigare förhållande.

I ombildade familjer är ett eller fl era barn enbart 
den ena förälderns.
Det är vanligast att kvinnan har barn sedan tidi-
gare förhållande. Det är ovanligt att båda föräl-
drarna har barn sedan tidigare.
Enligt statistiken är 7 procent av alla barn-
familjer ombildade familjer.

önskar ett hem:
- där barnet har möjlighet till avskildhet från de 
vuxna

Verklighet 2: Singel

47 % av Sveriges befolkning lever ensamma. 
Vi har fl est singelhushåll än något annat land i 
Europa.
Fler och fl er är singlar under kortare eller längre 
perioder av livet. En del har valt det själva och 
tycker att det är skönt att bara rå om sig själva, 
att kunna göra som de själv vill. Men de fl esta 
männi skor vill möta någon att älska och leva till-
sammans med.
De som lever ensamma är en bortglömd grupp 
i samhället, trots att de är så många. I denna 
grupp ingår allt från studenter till medelålders och 
pensionärer. Det är dubbelt så dyrt att leva som 
singel än att vara en del av ett par.

önskar ett hem som:
- inbjuder till att ta hem dater
- upplevs större än vad det är
- billigt

Verklighet 8: 
Ensamstående 
fl erbarnsförälder

plan 3

plan 2

plan 1

Verklighet 6: Kärnfamilj
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Verklighet 9: 
Ombildad familj

De ombildade familjerna utgör 
uppskattningsvis 15 procent av landets 
samtliga barnfamiljer. Barnen i familjen kan 
ha samma föräldrar,olika pappa eller olika 
mammor. Viktigt i denna familjekonstelation 
är att alla spelar lika stor roll i familjen.

önskar ett hem som:
- inte särbehandlar något barn
- har separata sovrum
- möjliggör privatliv för de vuxna

Verklighet 6: Kärnfamilj

De allra fl esta som föds i Sverige växer upp i det 
som vi kallar för den traditionella  kärnfamiljen. 
Familjen där alla hemmaboende barn är parets 
gemensamma är den utan jämförelse vanligaste 
familjetypen. Den har fått benämningen 
traditionell kärnfamilj och utgör två 
tredjedelar av alla barnfamiljer. Vanligast är det 
med 2 st barn. Barnen bor med sina biologiska/
adoptivföräldrar och samtliga barn är helsyskon/
adoptivsyskon. Kärnfamiljens ekonomi är i 
jämförelse med de fl esta andra familjetyper god.

Önskar ett hem som:
- Har stora ytor att umgås på
- Har separata sovrum till barnen

Verklighet 1: Ensam-
stående förälder

plan 2
plan 2

plan 1
plan 1

sektion 1:50 (A0 format) sektion 1:50 (A0 format)

Verklighet 2: Singel



Verklighet 3: 
Sambos med ett barn 
från tidigare förhållande.
  

Verklighet 4: Storfamilj

Flest barn fi nns det i familjer där båda föräl-
drarna är födda utomlands, 2,02 barn/
familj. Detta kan jämföras med barnfamiljer 
där båda föräldrarna är födda i Sverige, som 
i genomsnitt har 1,85 barn. I familjer där 
pappan är född i Sverige och mamma utom-
lands är barnantalet lägst, 1,74. (scb.se)

önskar ett hem som:
- möjligör att man kan kombinera vardags
sysslor och umgänge
- är indelat i privata och offentliga rum

plan 2

plan 1

Verklighet 1: Ensam-
stående förälder

Av alla ensamstående föräldrar i Sverige är 
74% kvinnor och 26% män. Det har blivit 
fl er ensamstående mammor som har svårt 
att få ihop ekonomin. Många har svårt att 
få vardagen att gå ihop samtidigt som de 
arbetar heltid. De mammor som har en för-
gymnasial utbildning som högst, är 
ensamstående i större utsträckning än 
mammor med högre utbildning.
 (scb.se)

önskar ett hem...
-där man kan kombinera vardagssysslor och 
umgänge
- med separata sovrum
- som är billigt

Verklighet 7: 
ombildad stor-familj

plan 2

plan 1

sektion 1:50 (A0 format)sektion 1:50 (A0 format)

sektion 1:50



plan 0, garage

plan 2

områdesplan, plan 1   1:400 (A0 format)
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