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Abstract 

In collaboration with the Interior design manager at IKEA in Odense, a lack of 
representation of different family constellations was discovered in the 
inspiration areas at the store. This opened up a study about what needs different 
family constellations might have in their homes. Furthermore the study covers  
how IKEA can provide these families with inspiration for their own homes with 
examples of how they can furnish them. In this paper, the term family 
constellation will be used to describe families that have their children every 
other week which impacts the family’s size and will also impact their home.   
 
The aim of the study was to explore how family constellations live in their 
everyday lives and what needs they have in their homes, especially in their 
living room. The results of the study have been taken into account in a design 
proposal of how an inspiration area at IKEA's store in Odense could be 
designed to fit the needs for the family’s. The families primary needs in the 
living room is functionality and storage. However, the study showed that the 
problem really lies in floor plans and housing standards more so than in the 
furnishing. The problem is therefore bigger than what an IKEA environment 
can show. Although, showcasing an alternative way for these family’s to 
furnish their homes it can be a start to inform and show how the home can 
create different functions for different families. It can be a start to creating an 
increased representation in the store. Hopefully, several companies will follow 
and thereby increase the representation of different family constellations.  
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Sammanfattning 

Tillsammans med Interior Design Managern på IKEA i Odense upptäcktes en 
brist i representationen av sammansatta familjekonstellationer i 
inspirationsytorna i varuhuset. Detta öppnade upp till en undersökning om hur 
sammansatta familjer har det i sina hem och hur IKEA kan visa familjerna hur 
hemmen kan se ut. I detta arbetet menas sammansatta familjer som familjer 
med barn på olika tidpunkter.  
 
Tanken med arbetet var att utforska hur sammansatta familjer lever i sin vardag 
och vilka behov de har i hemmet och framförallt i vardagsrummet. 
Undersökningens resultat har sedan implementerats i en gestaltning över hur en 
inspirationsmiljö på IKEAs varuhus i Odense. Fokus på vad familjer har för 
behov att uppfylla har varit funktionalitet och förvaringsmöjligheter i 
vardagsrummet. Däremot visade sig att problemet egentligen ligger i 
planlösningar och bostadsbyggandets normer. Problemet är alltså större än vad 
en IKEA-miljö kan visa. Dock kan det vara en start att informera och visa hur 
hemmet kan skapa olika funktioner för olika familjer. Det kan bli en start till att 
skapa en ökad representation i varuhuset. Och förhoppningsvis tar flera företag 
efter. Och därmed öka representationen av olika familjekonstellationer i 
samhället.  
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Förord 

Till att börja med vill jag tacka Per Weber Bengshaab på IKEA i Odense som 
har gjort samarbetet möjligt. Vi har haft en bra dialog under arbetets gång och 
han, tillsammans med kollegorna på Com&In, har tagit emot mig med öppna 
armar och gjort att jag känt mig som hemma i varuhuset.  
 
Sedan vill jag tacka min handledare Mia Sas som har varit en stöttepelare under 
arbetet och via våra samtal peppat mig och sett till så att jag har hållit mig på 
rätt bana. Mia har varit en fantastisk handledare som vet precis vad hon ska 
säga under de perioder jag har varit i fosterställningsläge och i de perioder som 
jag har varit på toppen. 
 
Jag vill även tacka mina klasskamrater och framförallt Amanda. Vi har alla 
hjälpt till att stressa upp och lugna ner varandra, varit bollplank för varandra, 
lyft våra starka sidor och utmanat våra svaga.  
 
Självklart vill jag även rikta ett stort tack till min familj, min mormor och min 
sambo, som under arbetet har stöttat mig och trott på mig. Trots att ni aldrig 
riktigt har förstått vad det är jag studerat så har ni inte tvivlat på att det kommer 
att gå bra för mig.  
 
Och slutligen vill jag tacka min bästa person, morfar. En man som stöttar, hejar, 
peppar, håller tummarna och tror på mig. Tack för att det är hos dig jag ser 
mina framgångar och till dig som jag alltid kan vända mig till. Tack morfar! 
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1. Introduktion 

Skilsmässor i Danmark mellan 1988-2018 ligger varierat mellan 41-54% skilda 
par (Danmarks statistik). Bara inom Odense kommun var det 450 par som 
skilde sig under år 2018 (Wallentin Mortensen). Totalt räknat bland familjer i 
Danmark finns det 37 olika familjekonstellationer. Den ursprungliga 
kärnfamiljen, två föräldrar och barn, räknas till 56% av befolkningen. Bland 
alla registrerade barnfamiljer i Danmark räknas 15% av familjerna som 
sammansatta familjer (Danmarks statistik, 2018, 7).  
 
Trots de många olika familjekonstellationerna som finns i Danmark räknar 
Landsbyggefonden i sin statistik att procentantalet bostäder med fyra rum eller 
fler ligger på 10,6% (2014, 103). Hur gör de familjer som är fler än fyra 
personer? Hur ser deras behov i hemmet ut?  
 
Det finns en avsaknad av de sammansatta familjerna när det gäller 
normbostäder i Danmark, anser arkitekturprofessorn Claus-Bech Danielsen. 
Han anser även att familjerna inte heller presenteras i inspirationsmagasin inom 
arkitektur eller heminredning. De familjer som visas där är endast kärnfamiljer 
eller par utan barn och dessa ska då representera ”det fina livet” i Danmark, där 
det inte finns några stökiga barn (2008, 20).  

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Interior Design managern Per Weber Bengshaab på IKEA berättar att 
Kommunikation & interior-avdelningen på IKEA arbetar utifrån tre målgrupper 
– singelhushåll, par utan barn och par med barn (2019). Efter en granskning och 
en dialog med Weber Bengshaab visade det sig att de rumsliga 
inspirationsytorna i IKEA Odense-varuhuset som presenterade par med barn 
hade endast två barn, alltså räknas dessa familjer som en representation av 
kärnfamiljen. Alltså saknas det visningar av de övriga 36 
familjekonstellationerna som finns registrerade i Danmark. Var visas dessa 
familjer någonstans? Hur ska de hitta inspiration eller information om hur de 
kan utnyttja en maximal yta av deras hem till de behoven de har?  

1.2 Syfte  
Arbetets övergripande syfte är att visa IKEA hur de kan få sammansatta 
familjer inkluderade i deras inspirationsytor.  
Det är även ett syfte att öka förståelsen över olika familjers behov och hur rum 
borde kunna anpassas utefter vilka familjekonstellationer som finns i dagens 
samhälle.  
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Det specifika syftet över arbetet är att ta fram ett designförslag av en 
inspirationsyta till IKEA i Odense för att kunna informera sammansatta 
familjer, genom rumsliga miljöer, hur deras hem kan bli användbart och 
föränderligt för olika behov under olika veckor.  
 

1.3 Frågeställning 
Arbetet har utgått ifrån en huvudfråga som lyder:  
 
På vilket sätt kan en inspirationsyta på IKEA i Odense utformas och 
kommuniceras så att sammansatta familjers behov uppfylls i flexibilitet och 
användbarhet med hjälp av rumsliga föremål? 
 
Huvudfrågan medför underfrågor för att stärka undersökningen och vad som 
behövs svaras på. Underfrågorna ger även undersökningen en riktning och 
hjälper till att avgränsa arbetet. Frågorna lyder;  
 
Genom vilka verktyg kan inspirationsytan informera målgruppen att rummet är 
flexibelt? 

1.4 Avsändare, målgrupp och avgränsningar 
Avsändaren som arbetet utgår ifrån är IKEA i Odense, då det är utifrån deras 
kundkrets arbetet riktar sig till. Gestaltningen kommer att utgå ifrån deras mått 
och förutsättningar för att skapa en inspirationsyta. Gestaltningen kommer 
därmed också vara visualiserat med IKEAs utbud av möbler.  
 
Målgruppen för arbetet är sammansatta familjer. Familjerna i detta arbetet bor i 
Odense kommun och det kan skilja sig mellan vilka bostadstyper de bor i. Det 
kan även skilja sig om hur deras familj är sammansatt, men utgångspunkten är 
att de olika familjerna har barn på olika tidpunkter.  
 
I arbetet har en del avgränsningar tillhandahållits. Till att börja med har arbetet 
riktat sig till IKEA-varuhuset i Odense. Då det, med tanke på tiden, hade blivit 
för stort om arbetet skulle rikta sig till IKEA i helhet. I samband med att 
förhålla sig till IKEA i Odense blev det en avgränsning om att även förhålla sig 
till boende inom Odense kommun. Även om IKEA i Odense har något större 
målgrupp än så, blev målgruppen mer avgränsad för att förhålla sig till tiden.  
 
I teoriarbetet är det fokuserat på hemmen i helhet, hur hemmet är uppbyggt osv. 
Även det är i fokus under intervjuerna med yrkessamma personer. Däremot är 
gestaltningsarbetet och intervjuerna med målgruppen fokuserat på deras 
vardagsrum, då även detta är på grund av tidsgränsen. Anledningen till att fokus 
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ligger på vardagsrummet, är för att bostäder är uppbyggda med ett vardagsrum 
och det är ett rum som nästintill varje familj använder.  
 
Vad som även bör informeras om är att intervjuerna med målgruppen är 
heteronormativa, då intervjupersonerna är heteropersoner. Däremot är 
teoriarbetet utifrån olika perspektiv och gestaltningsarbetet kommer vara 
neutralt utformat, alltså inte typiskt könade gestaltningar. Behoven kan skilja 
sig ifrån olika familjekonstellationer, därav är enkätundersökningen neutral i 
individfrågorna i undersökningen och ingen könsfråga tas upp. Detta för att se 
hur ett behov ser ut utifrån ett familjeperspektiv och inte ur ett köns- eller 
sexualitetsperspektiv.  
 
I designprocessen har det skapats en prototyp för att ge målgruppen en chans att 
säga sin mening om vad som saknas eller vad som är bra i rummet. 
Prototypundersökningen sker via mailkontakt då arbetets tid och familjernas 
svårighet att få tid till ytterligare intervjuer begränsade för möten. De 
sammansatta familjerna jag har intervjuat påpekat att deras tid planeras in i 
minsta detalj för att hinna med vardagarna, därför ansågs det vara bäst att de 
istället fick läsa igenom dokumenten och svara via mail.  
 

1.5 Begrepp 

Norm, normkritik och normkreativ 
Begreppet ’norm’ är något som anses vara normalt i samhället. En ’norm’ är ett 
ideal som förväntas att strävas efter (Nationalencyklopedin). Transformering 
förklarar att oskrivna regler är något som klassas som norm och att vissa 
normer är bildat på grund av maktstrukturer. Det kan tillexempel vara att man 
ska följa samhällets normer i hur man ska se ut, agera och så vidare (2019). 
Normkreativ är att belysa problemen som kommer med att följa normer, istället 
för att belysa det avvikande beetendet. Normkritikspedagogiken är alltså skapad 
för att öka förståelsen över att normbeteende kan ha en negativ påverkan och 
kan skapa en diskriminering (Nationella sekretariatet för genusforskning). 
Ordet ’normkreativ’ är det vidaregående uttrycket av ’normkritik’. 
Normkritiken handlar om analysen bakom normerna, medan normkreativitet är 
skapandet och utforskandet av vad som finns bortom normerna. Att vara 
normkreativ är att göra en förändring bland det som räknas som norm (Niemi, 
2016). 

Kärnfamilj och sammansatta familjer 
I samband med olika familjekonstellationer blir ’kärnfamiljen’ det som vi kallar 
för norm. En ’kärnfamilj’ är ett gift par bestående av en man och en kvinna som 
har ett eller flera barn som antingen är biologiska eller adopterade. I nutida 
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samhället räknas även par som inte är gifta, med i kärnfamiljen (NE). Enligt 
Børns vilkår är endast 56% av barnfamiljer i Danmark det som kallas för 
kärnfamiljer, medan resterande procenten är fördelat på olika 
familjekonstellationer (2017).  I arbetet används uttrycket ’sammansatta 
familjer’ och detta representerar familjer med barn på olika tidpunkter. 
Exempelvis är det två vuxna som har barn på varsitt håll för att sedan bli 
partner med varandra och bildar därför en sammansatt familj. Barnen är 
möjligtvis i familjen varannan vecka, några dagar i veckan eller liknande.   
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2. Tidigare forskning 

Under rubriken bakgrund skrevs Claus-Bech Danielsen åsikt om att en 
avsaknad av sammansatta familjer finns i normbostäder och att de familjer som 
visas i samhället är kärnfamiljer. Detta är något som återkopplas i teoriavsnittet 
där det handlar om vad som egentligen är en normbostad, hur utformningen av 
bostaden formar familjer och vilka familjer som visas i populärkultur. 
Teoriavsnittets största del handlar alltså om att få förståelse för bostaden och 
vad detta har för påverkan på familjer, för att sedan övergå i vilka teorier som 
har använts för utformningen av gestaltningen.  
 
Dock upptäcktes det, i teorisökandet, en avsaknad av forskning för nutida hem 
och levnadsstandard. Den forskning och de källor som hittades om 
normbostäder är från längre bak i tiden och kan därför kännas daterade, 
däremot är det som sagt en brist av nutida forskning och på grund av detta 
används tidiga källor för att det sedan ska kunna utvecklas och bekräftas under 
metodavsnittet. Forskningen som hittats under bostadsnormer är den som 
handlar om folkhemmet, ett begrepp som skapades under början av 1930-talet 
och som växte sig starkt under de kommande årtionden. Bekräftandet av 
forskningsbristen återkommer under metodavsnittet med hjälp av intervjuer 
med verksamma personer inom normkreativ arkitektur.  

2.1 Folkhemmet och bostadsnormer 
Folkhemmet är ett starkt begrepp som myntades av Socialdemokraternas 
partiledare och Sveriges dåvarande stadsminister Per Albin Hansson. Det 
handlade om att förebygga de ekonomiska kriserna som fanns i samhället och 
bilda en stark grund för folket. Hemmen skulle inte längre visa om det var 
priviligierade eller inte, fattiga eller rika som bodde där, utan hemmen skulle 
visa omtanke, likhet och tillit (Åmark, 2005, 65-66).  
 
I folkhemmets bostad, som också kan tolkas som en normbostad, skriver 
Kungliga Bostadsstyrelsen att hemmet ska innehålla rum som svarar emot vilka 
funktioner som det finns ett behov av. Det ska finnas ett rum för matlagning, ett 
för måltider, ett för avslappning, ett för personlig hygien och ett eller flera rum 
för sömn och vila. De sistnämna rummen ska bestå av ett föräldrasovrum som 
ska ha en storlek på minst 12 kvadratmeter och ett eller flera halvsovrum som 
är lämpade för barn, och storleken på de rummen ska vara minst på sju 
kvadratmeter. I halvsovrummet ska det vara plats för en säng med sängbord, ett 
skrivbord med en bokhylla och en fåtölj. Rummet för avslappning är det som 
kallas för vardagsrum, detta ska fungera som familjens gemensamma utrymme. 
Här ska det finnas plats för en soffgrupp, en tv och förvaringsmöbler. Enligt 
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Kungliga bostadsstyrelsen ska här inte finnas plats för barnens lek (1964, 19-
24).  
 
De nutida bestämmelserna för hur ett boende ska se ut är enligt Boverkets 
byggregler. Då ska en bostad innehålla ett rum för personlig hygien, ett rum 
eller del för gemenskap, ett rum eller del för sömn, ett rum eller del för 
matlagning, det ska finnas plats för bespisning och entré (3:22, 2018, BBR). 
Bestämmelserna här är alltså påtagligt lika de som bestämdes om folkhemmet 
under 1950-talet.  
 
I bostäder som befinner sig inom denna normen menar Dovey att det finns fyra 
standardzoner. Den första zonen är något han kallar för den formella boende-
zonen, där ingår vardagsrummet, matsalen, hallen och trappan. Övriga zoner i 
hemmet är de som han kallar för de informella boende-zonerna. Den andra 
zonen är den som består av köket och utomhusmiljön, det vill säga trädgården. 
Den tredje zonen är det stora sovrummet och badrummet. I den fjärde zonen är 
det de mindre sovrummen som är kopplade till barnens sovrum och gästrum, 
och badrum (2002, 141). Dovey menar att indelningen av boendet skapar ytliga 
skal mellan det formella boendet och de privata rummen. Han skriver att det 
formella boendet blir en slags display för gäster och besökande (2002, 143).  

2.2 Hemmets utformning och användandet av teknologi 
påverkar familjers levnadssätt 
Trots att jämställdheten i familjer ökar, påpekar Munro och Madigan att 
normbostäder fortfarande visar en stark könsuppdelning. De menar att hemmets 
uppbyggnad riktar kvinnorna in i en könsuppdelad familjekonstellation (2016, 
108). Även Nylander och Eriksson är kritiska emot uppbyggnaderna av 
normbostäder, då de anser att det byggs efter en viss familjekonstellation i och 
med att ett sovrum är stort och de andra sovrummen är mindre (2009, 154).  
 
De boende borde kunna förändra deras bostadsform genom att utnyttja 
användningsområdena för rummen till andra möjligheter, menar Nylander och 
Eriksson. De rum som är tänkta till att vara sovrum till barnen kan få andra 
möjligheter än just sovrum, till exempel kan rummen användas till arbetsrum 
eller uthyrning. Dock påpekar de även att storleken på rummen kan skapa en 
svårighet till användningsområdena. Om två personer vill dela på bostaden blir 
rummen orättvist fördelade alternativt att det är svårt för en vuxen person att 
leva på en sådan liten yta (2009, 154-156).  
 
Eftersom husets uppbyggnad visar hur familjen ska leva borde designen av 
normbostäder förändras de kommande åren, påpekar Munro och Madigan. 
Detta på grund av att familjekonstellationerna förändras och kärnfamiljen ser 
inte längre likadan ut (2006, 108). Den bostadsförändring som gjorts är, enligt 
Attfield, det vi kallar för en öppen planlösning. Hon menar att när 
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planlösningen blir öppen ökar jämställdheten då rummen inte längre visar vem 
som ska placeras i vilket rum (2006, 76). Även Willén visar i sin undersökning 
att familjer med öppen planlösning är nöjda med det. Detta då familjerna 
känner sig mer samlade i hemmet, än vad de gjort när de haft bostäder med 
separata rum. Utöver det anser familjerna att det underlättar i att övervaka 
barnens lekar (2012, 53).  
 
Övervakandet av barnens lekar framkommer mer i det nutida samhället då 
barnen, enligt Munro och Madigan, oftare leker inomhus eftersom föräldrarna 
är rädda för den trafik och kriminalitet och ökat. Däremot kommer det fram i 
deras undersökning att sovrummen som är gjorda för barn ofta är för små för 
deras lekar och familjerna skapar på så sätt ett gemensamt rum med plats för 
lek. De familjer som inte har plats för dessa lekrum svarar i undersökningen att 
de gärna önskar sig den ytan (2006, 113).  
 
Danmarks statistik visar att internet används dagligen bland den danska 
befolkningen och 88% använder sin mobiltelefon i stort sett varje dag (2018). I 
Mullan och Chatzitheocharis undersökning visar det att familjer som spenderar 
tid tillsammans i samma rum använder endast en viss del av tiden till att 
socialisera sig med varandra. Detta är en påverkan av dagens utveckling av 
teknologin och användandet av mobiltelefoner, surfplattor och liknande. I 
undersökningen visar det att både barn och föräldrar använder någon form av 
teknologi under en femtedel av tiden de spenderar tillsammans (2019). Att 
barnen har flyttat sin lek och tillvaro inomhus gör att familjer umgås på ett 
annat sätt hemma än vad de gjort tidigare. Munro och Madigan menar då på att 
arkitekturen har följt med och förändrats till att ha mer samlade ytor där 
familjen kan socialisera sig tillsammans, likt det som tagits upp tidigare i 
avsnittet i form av en öppen planlösning. Dock kan Mullan och 
Chatzitheocharis undersökning ge en tolkning av att den sociala delen som 
Munro och Madigan visar att den öppna planlösningen har gett, tappas på grund 
av teknologins framfart och att familjer spenderar mycket tid med telefoner och 
surfplattor istället för varandra.  
 
Det Munro och Madigan menar att det påföljderna med de öppna planlösningar 
är att de vuxna familjemedlemmarna, främst mammorna, inte längre har privata 
ytor i hemmet (2006, 107-108). I motsats till detta menar Dovey att de hem som 
har ett föräldrasovrum i en privat zon i hemmet har skapat en distans mellan 
familjemedlemmarna i bostaden (2002, 146).  

2.3 Normbrytande familjekonstellationer 
I Bengtsons undersökning år 2001 tittade han på hur förhållandet var mellan 
personer i åldern 18-21 och deras föräldrar, gentemot hur förhållandet var 
mellan föräldrarna och deras föräldrar vid samma ålder. Detta för att se om det 
var en skillnad i familjeförhållandena gentemot hur familjekonstellationerna har 
förändrats. Personerna i den yngre generationen var vanligtvis uppväxta med ett 
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eller två syskon, en heltidsarbetande mamma och båda föräldrarna var 
högutbildade, dessutom var ca 40% av familjerna skilda hushåll. Den äldre 
generationen var uppväxta i en baby boom under 70-talet och hade fler än 2 
syskon och procentantalet med skilda hushåll låg på 20%. Det Bengtson får 
fram i undersökningen är att förhållandet mellan barn och föräldrar i stort sett är 
lika bra trots att familjerna ser olika ut mellan de olika tidsperioderna (2001, 
11).  
 
Det är egentligen bara i västvärlden som kärnfamiljen har en betydelse, menar 
Parke. Han skriver att i andra kulturer är familjekonstellationer annorlunda, där 
bland annat far- och morföräldrarna är med i hushållet, eller att syskon är med 
och uppfostrar de yngre barnen. Parke tycker att västvärlden borde ta lärdom av 
andra kulturer och implementera det, för att utöka bilden av familjen (2013, 
159).  
 
På grund av att samhällsekonomin mellan de olika könen har förändrats och att 
kvinnor i större utveckling numera kan leva på en egen ekonomi istället för att 
mannen är den ända försörjande, menar Bengtson att familjekonstellationer har 
ändrat form och kärnfamiljen har utökats och förändrats. Han skriver även att 
det är dags att vi borde vänja oss vid dessa konstellationer och framförallt 
eftersom det är över fyra miljoner barn som är uppfostrade i en familj med 
homosexuella föräldrar borde detta kunna bli en norm (2001, 4).  
 
Att familjekonstellationer ser olika ut menas inte med att barnen inte blir 
uppfostrade till väl socialiserade barn, skriver Parke. Han menar att det 
viktigaste är hur familjen agerar och inte vilket kön föräldrarna har eller om de 
är gifta. Parke menar att familjer med ensamstående föräldrar inte menas med 
att det är den enda vuxna ansvariga i barnens liv (2013, 83).  
 

2.4 Familjekonstellationer i reklam och populärkultur 
Chambers delar upp representationen av familjekonstellationer i populärkultur i 
tre kategorier. Den första kategorien hon nämner är den vita, medelklassens 
kärnfamilj. Denna visas oftast i reklamsammanhang där artiklar ska säljas som 
rena, oskyldiga och stabila (2000, 201). Kategori nummer två som Chambers 
tar upp, är något som hon kallar för den dysfunktionella kärnfamiljen. Hon 
skriver att Hollywood och den mainstream media har en förkärlek till att skapa 
filmer där den vita kärnfamiljen får problem. Dessa problem är ofta grundat av 
arbetande kvinnor som sedan blir ensamstående, feminism, homosexualitet eller 
arbetslösa män (2000, 202). När den ensamstående mamman visas i bild under 
publika sammanhang är den ofta inte positiv, skriver Parke. Han menar att 
ensamstående mammor ofta är framställd som fattig och oansvarig. Men det 
Parke vill belysa är att det är endast en generaliserande bild av den 
ensamstående mamman (2013, 68).  
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Tredje kategorin inom populärkultur är den som Chambers menar ska visa att 
familjer numera kan vara i olika konstellationer. Denna brukar representeras i 
komediserier och det visas oftast i samma tre olika konstellationer; den vita 
familjen som är öppen för ett inkluderande samhälle, det homosexuella paret 
och den svarta medelklassfamiljen (2000, 204).  
 
Reed visar i sin undersökning att HBTQ-personer känner att det finns en 
underrepresentation av deras grupp i mediesammanhang. De menar att 
representationen och framförallt bristen av deras representation ger en felaktig 
bild av det nutida samhället (2018, 4210). I Reeds undersökning kommer hon 
fram till att över hälften av deltagarna tittar på program som representerar deras 
samhälle. Det program som tas upp är en amerikansk komediserie som heter 
”Modern family”. I serien visas ett manligt homosexuellt par som adopterar en 
dotter, men trots att det är en komediserie som ska visa olika 
familjekonstellationer belyser undersökningen problemet med att lesbiska par 
representeras som negativa (2018, 4210). I undersökningen kommer det även 
fram att många av HBTQ-personerna känner sig osynliga i medias 
representation och därför har de ingen som de kan identifiera sig med. Reed 
skriver om ett lesbiskt par i undersökningen, där en av kvinnorna har skaffat två 
barn med hennes manliga homosexuella kompis. Kvinnan i förhållandet 
förklarar att hon upplever det svårt att  förklara för hennes barn om vem den 
andra kvinnan i familjen är, då barnen bara har upplevt heteronormativa 
förhållande via mainstream media (2018, 4215-4216). Detta är ett typexempel 
på vad Shah vill belysa. Han menar att kärnfamiljen inte längre är en fast 
familjekonstellation, utan en familj är numera en obestämd bild bland 
befolkningen. Han menar att media och varumärken ska ändra sin familjebild 
från definierade personer till en mer varierande grupp för att möta den 
samhällsnivån som finns (2014).  
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3. Metoder  

Nedan presenteras de olika metoderna som använts i arbetet. Metoderna är 
utvalda för att få en kvantitativ och en kvalitativ bild av vilka behov 
målgruppen har. Detta är en grund till att få in HCD i gestaltningen och det är 
med hjälp av metoderna som en bild av målgruppen skapas. Den kvantitativa 
bilden skapar en förståelse över vilka behov barnfamiljer har hemma, medan 
den kvalitativa intervjun ger en djupare bild av vilka behov just sammansatta 
familjer har, varför de har de behoven och hur de uppfyller dem. Metoderna är  
utvalda för att skapa en uppfattning om hur IKEA arbetar med att visa 
vardagsrum i nuläget och vilka ”boende” som rummen avspeglar. Utöver detta 
är en metod vald för att få kvalitativa svar från verksamma personer inom 
normkreativ arkitektur, på de frågor som uppkommit under teorisökningen.  
 
Under processen av gestaltningen används ytterligare metoder för att skapa 
inspirationsmiljön, dessa förklaras under kapitlet ’Designprocessen’.  

3.1 Intervju 
För att få kvalitativa svar på undersökningar, hänvisar Denscombe till att göra 
personliga intervjuer. Han skriver att fördelarna med personliga intervjuer är att 
det dels är lättare att fokusera på en enskild informant än flera och dels att det är 
lättare att sammanställa när det är en röst som ska komma till tals (2014, 267).  
 
I arbetet har två olika slags intervjuer skett. En intervjuform där tre familjer 
som representerar målgruppen har fått svara på frågor i personliga möten och en 
intervjuform där relevanta yrkesverksamma personer inom normkreativ 
arkitektur har fått svara på frågor via telefon.  
 
Inför intervjuerna med målgruppen i detta arbetet har det gjorts en 
överenskommelse via skrift att informanterna kommer vara anonyma i 
publikationen, att de godkänner att barnen svara på frågor om de är med vid 
intervjutillfället och att publikationen kommer vara öppen för allmänheten. 
Informanterna fick intervjufrågorna mailade till sig några dagar innan intervjun 
för att veta vilka frågor som komma skall. Intervjuerna skedde i deras privata 
hemmiljö för att få en inblick i hur de bor och de kunde svara på frågorna på ett 
enklare sätt när de hade rummet framför sig. Under intervjun skrevs stödord ner 
för att sedan sammanställas efteråt och det färdigställande dokumentet 
skickades till varje familj för att få ett godkännande.  
 
Intervjuerna med yrkesverksamma personer har skett via telefon, där de fick 
svara på frågor utifrån deras perspektiv på hur bostadsformer ser ut och vad det 
finns för konsekvenser av det. När intervjuerna var klara sammanställdes dessa 
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och dokumenten skickades ut till informanterna för att få ett godkännande. De 
yrkesverksamma personerna anses vara relevanta då de har ett uttalat arbete 
med normkreativ arkitektur. Anledningen till att deras röster får höras i arbetet 
är på grund av den brist av forskning som upptäcktes under teorisökningen och 
att det då behövdes ett bekräftande på att det finns ett behov av mer forskning 
om nutida levnadsformer och föränderlig arkitektur.  

3.2 Webbaserad surveyundersökning 
En metod för att få in kvantitativa svar är den som Denscombe kallar för 
webbaserade surveyundersökningar, där frågeformulär skapas via en hemsida 
och sedan skickas ut i valda kanaler för att nå ut till önskad målgrupp (2014, 
37). Han skriver att frågeformuläret bland annat kan skickas ut via sociala 
medier, där det ofta får stor spridning. Men även att det, med hjälp av sociala 
medier, är lätt att bredda sin målgrupp eller att specialisera sig på en riktad 
målgrupp. Han skriver att frågeformuläret kan skickas ut i grupper men även i 
privata meddelanden för att nå de personer man vill (2014, 41-44).  
 
I arbetet har en surveyundersökning i form av frågeformulär skickats ut via 
Facebook. Surveyundersökningen skapades för att ta fram barnfamiljers behov 
och önskemål i deras personliga vardagsrum. På Facebook har frågeformuläret 
delats i speciella grupper riktade till Odense stad för att nå personer boende 
inom Odense kommun. Den har även delats bland personer boendes i Odense 
stad för att nå fler. I surveyundersökningen stod det tydligt att deras svar 
kommer vara anonyma och att de kan avsluta sin medverkan när de vill.  

3.3 Formal- och diskursanalys 
Eriksson och Göthlund skriver om att i en formalanalys ska man beskriva det 
man ser på bilden, det vill säga vilken komposition, färg och form det har. Här 
läggs grunden i en bildanalys för att sedan kunna arbeta vidare med 
diskursanalys (2012, 33). Som metod i detta arbete kommer en formalanalys 
och en diskursanalys implementeras i rumsliga miljöer i form av inspirationsyta 
som vardagsrum på olika IKEA-varuhus. Det som har analyserats är ett 
vardagsrum i vardera varuhus i Odense, Helsingborg och Göteborg. Detta för 
att undersöka hur IKEA visar representationen av olika familjekonstellationer 
och hur de har arbetat med att visa funktioner i rummet för dessa. För att kunna 
göra en formal- och diskursanalys i en rumslig miljö, används samma sätt som 
vid en analys av en bild. Genom en formalanalys i den rumsliga miljön avläses 
vilken färg rummet har, vad det finns för möbler och var möblerna är placerade.   
 
Efter att ha gjort en formalanalys menar Eriksson och Göthlund att arbetet går 
vidare till en diskursanalys. Diskursanalysen är där det undersöks på vem 
bilden är menad för, vad bilden ska förmedla och till vem förmedlar bilden? 
Eriksson och Göthlund skriver att det är viktigt att analysera vem eller vad i 
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bilden som saknas eller exkluderas (2012, 47-48). Även en diskursanalys 
kommer i detta arbete att implementeras i en rumslig miljö, det vill säga i 
samma vardagsrum på IKEA som formalanalysen utförs i. I en diskursanalys 
för en rumslig miljö analyseras vad färgerna säger, vad möblerna har för 
funktioner och vem rummet är anpassat till.  

3.4 Human-centered design 
Human-centered design (HCD) är en teori som arbetet har utgått ifrån för att 
kunna skapa en gestaltning. Att förstå människans behov och sätt att leva är ett 
exempel på hur human-centered design anpassar utformningen i designförslag, 
skriver Wikberg Nilsson et. Al. De menar att HCD handlar om att design ska 
utformas efter vad människan behöver istället för att människan ska skapa ett 
behov av designen. För att förstå människans behov behöver designern utforska 
olikheten eller likheten som finns, till exempel vilken ålder målgruppen har, 
kön, levnadsstandard, kultur, kognition och liknande. Och därefter kan designen 
anpassas efter vad utforskningen visat. Under designprocessen involveras 
målgruppen för att utforska om designen är användbar och det blir en iterativ 
process för att få fram en slutprodukt som är fullt anpassad efter målgruppen 
(2015, 23).  

3.5 Etik 
Denscombe skriver att etiska övervägande borde göras under bland annat 
personliga intervjuer och enkätundersökningar. Han menar att det finns fyra 
forskningsprinciper att utgå ifrån:  

- Informanterna ska känna sig säkra 
- Deltagandet ska vara frivilligt 
- Undersökningen är transparent 
- Undersökningen ska följa lagen (2017, 427-428).  

 
Arbetet har utgått ifrån Denscombes fyra forskningsprinciper och inför varje 
undersökning har deltagarna fått ta del av information i olika former. I 
enkätundersökningen har deltagarna, innan de svarat på frågorna, läst om vad 
arbetet handlar om, att de är anonyma och att de kan avbryta undersökningen 
när de vill.  
 
I de personliga intervjuerna med målgruppen har informanterna fått information 
om arbetet, vilka frågor som kommer att ställas och de fick godkänna eller neka 
att deras barn får svara på frågor om de medverkar vid intervjutillfället. De fick 
även information om att de kommer vara anonyma i arbetet och att de kommer 
att stå under namnet Familj X (1,2 eller 3). Efter intervjuerna fick 
informanterna ta del av den sammanställda rapporten om intervjun och 
godkänna eller neka svaren de sagt.  
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Innan telefonintervjuerna med de verksamma personerna startade fick de 
information om vad arbetet handlar om, de fick godkänna eller neka att deras 
namn uppgavs i rapporten och att den kommer att publiceras. De fick även ta 
del av den sammanställda intervjun och godkänna eller neka deras svar.  

3.5 Kritik 
Metoderna som valts ut i arbetet har utgått från vad som ansetts varit relevant 
för arbetet tidsmässigt, men för att kunna utöka arbetet hade det även kunnat 
undersökas vad kunder på IKEA-varuhuset hade ansett om nuvarande 
inspirationsytor genom tillexempel enkätundersökning eller intervjuer. Om 
tidsplanen hade varit betydligt längre hade gestaltningen kunnat presenteras i 
form av en inspirationsyta och därefter kunnat undersökas genom 
observationsundersökning eller liknande.  
 
Målgruppen för surveryundersökningen var barnfamiljer generellt istället för 
sammansatta familjer, detta på grund av svårigheterna över att hitta 
sammansatta familjer och därför utvecklades undersökningen istället till en 
bredare målgrupp för att få in vilka behov som finns från familjer med barn. 
Problematiken med att utöka målgruppen i surveyundersökningen kan vara att 
behoven från kärnfamiljer framkommer istället för sammansatta familjernas. 
Men för att fördjupa förståelsen för sammansatta familjers behov görs de 
personliga intervjuerna med en smalare målgrupp och där övervägs vilka behov 
från surveyundersökningen som passar in hos sammansatta familjer.  
 
Under de personliga intervjuerna kan det kritiseras att informanterna fick 
frågorna före mötena, då de kan ha formulerat fram svar som skulle låta bra för 
att vara till lags. Men det kan även ha gett informanterna tid till att undersöka 
frågorna och ge en tankeställare på något de tidigare inte funderat över.  
 
  



 20 

4. Resultat 

I detta kapitlet presenteras resultaten som metoderna kom fram till. Till att börja 
med ger de yrkeskunniga personerna deras syn på bristen av forskning och vad 
de anser om bostäders utformning. Därefter visas resultaten av 
enkätundersökningen för att skapa en förståelse över vilka behov barnfamiljer 
inom Odense kommun har i deras vardagsrum. För att utöka förståelsen visas 
resultaten av de personliga intervjuerna med målgruppen och vad de anser 
behövs och saknas i deras vardagsrum. Avslutningsvis presenteras 
analysresultaten av IKEAs vardagsrum i tre olika varuhus och vilka som 
avspeglas i deras rum.  
 
Resultaten står nedskrivna som en sammanställning där de olika informanterna 
får svara varandra. De utförliga texterna från intervjuerna är placerade som 
bilagor.  

4.1 Yrkeskunnigas röster 
I intervjuarbetet med yrkeskunniga personer har Angelica Åkerman, Mania 
Teimouri och Lotta Sjödin hörts. Frågorna som ställts har handlat vad de anser 
om nutida bostadsbyggnationer, hur personerna ser på forskning om bostäder 
och vad konsekvenserna kan vara för att olika familjer inte representeras.  
 
Angelica Åkerman är arkitekt och prisbelönt genom sitt arbete om normkreativ 
stadsbyggnation. Mania Teimouri arbetar som arkitekturkonsulent och har 
fokus på att få med barnens röster inom arkitekturbyggnationen. Lotta Sjödin 
arbetar som strategic innovation and development leader för IKANO BoLabb 
där de utvecklar flerfunktionella bostäder med bland annat flyttbara väggar.  
 
Både Åkerman och Sjödin bekräftar problemet med att forskningen är baserat 
på bostadsbyggen och folkhemmet under 50-60talet. Sjödin menar att 
forskningen som gjordes på den tiden är baserat på hur familjen levde under de 
årtionden, men att mycket har ändrats i familjer sedan dess och 
bostadsutformningen inte har följt med i utvecklingen. Åkerman svarar 
liknande på frågan om nutida bostadsbyggen och säger att det finns en 
beräkningsmodell som är 60-70 år gammal där standardbostäder ska finnas i 1-
4-rumslägenheter med standardmått och att det inte finns några alternativa 
modeller att utgå ifrån.  
 
På frågan om vad personerna tror att konsekvenserna blir av nutida 
bostadslösningar svarar Åkerman hälsan. Hon säger att det just nu finns en 
debatt bland arkitekter i Sverige om enmanshushåll och att detta behövs byggas 
bort på grund av att de anser att ensamhet börjar bli ett folkhälsoproblem. Men 
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Åkerman tror inte att det endast är enmanshushåll som påverkar folkhälsan, 
utan andra familjekonstellationer också. På samma fråga svarar Sjödin att 
ekonomin spelar roll om hur familjer ska kunna bo. Hon säger att 65% av barn 
med skilda föräldrar bor hos ensamstående föräldrar och då menar hon att 
ekonomin ofta är begränsad för dessa familjer. Familjerna får slå knut på sig 
själva för att lösa bostadssituationen och bostäder som har lösningar för flexibla 
behov saknas.  
 
Teimouri menar att bristen av representation av olika familjekonstellationer ger 
konsekvenser av att det bildar ett utanförskap för gruppen. De kanske inte heller 
representeras på andra ställen och på så sätt försvinner gruppen från samhället. 
Teimouri menar att när något byggs utifrån ett annat perspektiv eller andra 
behov, bildas platser eller saker som andra kanske inte tänkt på men som de 
också faktiskt behöver. Att flera personer skulle gynnas av andra alternativ är 
något som Åkerman också tror på. Hon säger att man inte alltid vet vad man 
saknar, men när man väl får det så blir det ofta bra. Detta är något som Sjödin 
ger ett exempel på, när det gäller IKANO:s flexibla väggar. Hon säger att deras 
bostäder har även nyttjats av andra än just deras målgrupp, det är till exempel 
personer vars barn har flyttat hemifrån som använder detta. Då bildas ett 
extrarum när barnen kommer på besök och ska sova över.  

4.2 Surveyundersökning 
För att få fram kvantitativa svar på barnfamiljers behov i vardagsrummet 
gjordes det en surveyundersökning. Undersökningen skickades ut via Facebook 
bland grupper i Odense kommun för att nå ut till rätt målgrupp. I 
undersökningen ställdes frågor om bland annat hur många barn varje familj 
hade, vad de har för aktiviteter i vardagsrummet och vad de saknade i 
vardagsrummet. Detta för att få fler röster om vardagsrummets funktioner än 
bara i de kvalitativa intervjuerna.  
 
I surveyundersökningen svarade 21 personer, varav 18 av dessa var boende 
inom Odense kommun. De svarande har en ganska jämnt fördelad 
boendesituation i radhus, villa och lägenhet. Fyra stycken av de svarande hade 
inte barn, tio stycken har ett barn var, tre stycken har två barn och sedan är det 
enstaka svarande som har upp till fem barn.  
 
Av de svarande visar undersökningen att 98,48% tittar på tv i vardagsrummet, 
85,71% äter mat och 57,14% leker med leksaker. Utöver detta finns behov av 
att läsa läxor, läsa böcker, spela spel, sova, ta emot gäster eller utföra kreativa 
saker.  
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Figur 1. Tabell över målgruppens behov i vardagsrummet. 
 
På frågan om vad de vill ha mer av i vardagsrummet svarade elva stycken att de 
vill ha mer förvaring, fem stycken vill ha mer sittplatser, två stycken vill ha 
bättre avskärmning och en person vill ha bredare rullgardiner, en vill ha mer 
plats till lek och den sista personen har allt den behöver.  

4.3 Målgruppens röster 
Intervjuerna med målgruppen har skett med tre olika familjer, de kommer i 
arbetet att kallas Familj 1, Familj 2 och Familj 3. Familjerna är boende i 
Odense kommun och fokus på frågorna har varit om deras vardagsrums 
funktioner, om de märker av deras brist på representation i vardagslivet och 
vilka svårigheter de har mötts av när det gäller boende.  
 
Familj 1 består av en man och en kvinna, mannen har en son och en dotter på 
eget håll och kvinnan likaså. Barnen är jämngamla i åldrarna 6-11 år och alla 
barnen är där varannan vecka, samma vecka. Familjen har flyttat ut till ett större 
hus som de är igång att renovera i en förort i Odense kommun, men tidigare 
bodde de i ett mindre hus. Anledning till flytten var för att varje barn skulle ha 
ett eget rum, vilket de ordnat med hjälp av renovering av källarvåningen där två 
av barnen bor.  
 
Familj 2 består av en kvinna och en man, de har två döttrar på varsitt håll. 
Mannens döttrar är hos dem torsdag-måndag varannan vecka, kvinnans ena 
dotter är där onsdag-måndag varannan vecka och den andra dottern är där tio 
dagar och fyra dagar hos sin pappa. Alltså är de vuxna själva fyra dagar 
varannan vecka. Barnen är mellan åldrarna 6-14 år. Familjen har precis flyttat 
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till en tvåvåningslägenhet efter att ha bott i ett hus. De flyttade dit på grund av 
ekonomiska skäl men också för att få en förändring i boendet.  
 
Familj 3 består av en ensamstående kvinna med fyra barn. Den yngsta sonen 
har hon hemma på heltid, medan de andra tre barnen är där på olika tider. 
Barnen är i åldrarna 1,5-14 år. Familjen bor numera i ett radhus i utkanten av 
Odense, men bodde tidigare i en större lägenhet inne i centrala Odense.  
 
I intervjuerna ställdes frågan om hur de tillbringade tid tillsammans i 
vardagsrummet. Det alla familjer tyckte var viktigt i deras umgänge var att 
finna plats till att kunna sitta tillsammans.  Huvudfokus i Familj 1:s hus var 
matsalsdelen och att det ska finnas plats för alla. Till exempel i Familj 2:s 
vardagsrum är det de vuxna som bestämmer över tv:n, detta är en regel de har 
kommit fram till och i samband med den fick alla barnen en varsin iPad. Regeln 
behövs i familjen för att de vuxna ska kunna slappna av i vardagsrummet och 
inte störas av ljuden från barnprogrammen.  
 
Alla tre familjer har öppen planlösning i sina hem, där kök och vardagsrum 
sitter ihop. Familjerna lägger tryck på att alla kan umgås i rummet trots att de 
gör olika aktiviteter. Exempelvis att barnen är med men de använder istället sin 
surfplatta än att titta på tv. På så sätt får båda familjerna den sociala tillvaron i 
rummet, trots att de gör saker på egna håll.  
 
För en sammansatt familj har det varit viktigt att ändra i planlösningen för att få 
plats med familjemedlemmarna. Familj 2 berättar till exempel att ett av barnen 
bor i en walk-in-closet som angränsar till ett annat barns rum, barnet har inga 
klagomål för stunden men föräldrarna är beredda på att de behöver ändra 
situationen eller flytta om det förändras. Familj 1 har fått renovera både det 
förra huset och det nya huset för att få plats med sina barn, de säger att de vill 
att barnen ska känna sig hemma i huset och därför ha egna rum. Rummen står 
orörda när barnen inte är där och de har dubbelt av sina saker hos båda 
föräldrarna för att hemmen ska kännas som permanenta hem och inte tillfälliga 
boenden. Föräldern i Familj 3 delar rum med den yngsta sonen och har för 
stunden ingen plan för framtida lösningar.  
 
Svårigheten med boende bland familjerna har varit att känna sig hemma både 
när barnen är på plats men också när de är ensamma, det vill säga att hitta 
balansen i kvadratmetrarna under de olika behoven. Familj 1 och 2 anser bland 
annat att deras hus är för stort när de är ensamma och avskärmar barnens rum 
med hjälp av att stänga dörrarna. Familjerna berättar att de har haft problem när 
det gäller att hitta ett hem under bostadssökandet. Båda familjerna menar att 
senare byggda hus är svårast att få plats i, husen är välplanerade efter 
kärnfamiljer och det finns en svårighet med att ändra i planlösningen utan att 
stänga ute fönster eller dörröppningar. Familj 2 berättar att det är många 
faktorer som avgör i hus/lägenhetsletande, dels tillåter inte ekonomin för större 
hus eller större lägenheter och dels finns det inte alltid plats för alla. De vill 
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även kunna ställa krav som att till exempel ha en trädgård eller en balkong för 
att kunna gå ut. När kraven läggs till blir det ännu svårare att hitta en bostad. 
Det ligger en frustrerande stämning över båda familjerna när ämnet tas upp. 
Däremot är Familj 3 mer likgiltig, hon menar att man får anpassa sig efter den 
plats man har. När frågan om vardagsrummet kommer upp så säger hon att om 
vardagsrummet är litet så begränsar det soffans storlek och på så sätt får inte 
hela familjen plats. 
 
Under frågan om vad de märker av för skillnader i samhället har hon svårt att 
hitta exempel. När det listas upp exempel för henne nickar hon igenkännande 
och säger: ”just det, det har jag inte tänkt på”. Medan Familj 1 och 2 räknar 
med enkelhet upp flera exempel på skillnader de har märkt av. Det är allt ifrån 
planlösningar och boenden, till platser i bilen, storlek på familjerum på hotell 
och bord på restauranger. Det är svårt att vara en sammansatt familj, då de är 
större än en kärnfamilj och sticker ut från mängden. Familj 1 nämner 
exempelvis att det får många blickar på sig när hela familjen är ute tillsammans, 
de tolkar blickarna som att familjen är för stor för samhället och att de tar upp 
mycket plats.  

4.4 IKEA Vardagsrum 
I analyserna av IKEAs vardagsrum gjordes en formalanalys för att avläsa vad 
som finns i rummen som visas på IKEAs varuhus. Detta för att senare kunna 
göra en diskursanalys och analysera vem som bor i rummet och vad rummet 
används till, men även vem som inte bor i rummen. I analysen valdes det ut ett 
vardagsrum per varuhus för att avgränsa tidsmässigt. Rummen som valdes ut 
var de som ansågs ha flest funktioner på ytan.  

 
Figur 2. Vardagsrum på IKEA Göteborg 
 
I varje rum fanns det två soffor för olika funktioner, en soffa som stod riktad 
emot en tv och en soffa som stod ifrån tv:n. Av detta avlästes rummet att 
personerna som bodde där hade andra behov i vardagsrummet än att endast titta 



 25 

på tv. På en av sofforna som var riktade ifrån tv:n låg en iPad, och det gav 
grunden till att någon i rummet använde soffan till att titta på iPaden istället.  
 
Vardagsrummet i IKEA i Odense hade en öppen planlösning in emot köket, där 
det stod ett köksbord för fyra personer. Tillskillnad emot den stora soffan och 
den andra soffan som stod riktad ifrån tv:n, gav matbordet tolkningar om att 
familjen består av fyra personer. På så sätt utesluts det familjer större än fyra, i 
representationen av vem som bor i rummet.  
 

 
Figur 3. Vardagsrum på IKEA Helsingborg.  
Figur 4. Vardagsrum på IKEA Odense 
 
Rummet i Helsingborg visade, tillskillnad emot Odense och Göteborg, 
barnleksaker i rummet. Detta gav en indikation om att de boende i familjen har 
barn i låg ålder. Odenses vardagsrum hade dekorationsföremål och växter på 
låga höjder, vilket brukar uteslutas i barnfamiljer då rasrisken är stor. Rummen 
i Odense och i Göteborg uteslöt alltså familjer med barn i låg ålder på deras 
rum med olika funktioner.  
 
För att utgå ifrån ett tillgänglighetsperspektiv visade rummet i Helsingborg att 
personer med rörelsesvårigheter uteslöts från målgruppen, då det bland annat 
visades en trappa i bakgrunden och sofforna hade långa schäslongsdelar emot 
varandra där det är en svårighet att sitta.  
 
Rummen som har analyserats har inte visat några stereotypa föremål eller färger 
som visar på kön, till exempel smink eller rosa väggar. Det har inte heller visats 
några indikationer på vem det är som bor där, som fotografier på väggarna eller 
namnskyltar. Detta kan avläsas som IKEAs sätt att neutralisera rummen för att 
få besökarna att sätta sig in i miljön. Däremot finns det föremål som ändå 
utesluter vissa målgrupper i vissa rum. 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Av resultaten från metoderna har det framkommit att forskningen som gjordes 
på 50-60talet om folkhemmet fortfarande är standard bland aktiva byggaktörer. 
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Detta är ett påtalat problem från både verksamma personer samt från de 
personliga intervjuerna med målgruppen. Det är här det visar sig att problemet 
för sammansatta familjer är större än i representationen på IKEAs 
inspirationsytor. Problemet ligger i samhällets kärnfamiljsnorm där allt är 
anpassat efter en familj på fyra personer, detta märktes i intervjuerna med 
målgruppen när de radade upp problem efter problem som de stött på ute i 
samhället. Dock kan representationen börja med inspirationsytorna på IKEA för 
att sedan möjligtvis utökas till flera områden och därmed kanske efterfrågan 
ökar ju mer det märks av. Likt det de yrkessamma personerna berättade, att när 
något är utformat efter en viss målgrupp kan behovet bildas även bland andra.  
Familjerna som intervjuades beskrev att dagens planlösningar är svåra att 
anpassa sig till och varje intervjufamilj hade fått flytta för att få plats till deras 
barn. Att Familj 3 gav svaret att ett litet vardagsrum skapar plats till en liten 
soffa och det bidrar till att hela familjen inte får plats, det var ett svar som 
etsade sig fast. Det svaret gav en tanke på att skapa en inspirationsyta för 
familjer som har samma problem. Alltså, hur kan sammansatta familjer kunna 
skapa sig ett hem i en svår planlösning, genom att ha ett flexibelt hem? Då med 
fokus på hur vardagsrummet kan bli användbart på flera sätt.  
 
För att kunna skapa ett gestaltningsförslag på ett flexibelt vardagsrum sågs 
svaren på intervjuerna och surveyundersökningen över, detta för att 
sammanfatta vilka behovs som behövs för barnfamiljer och sammansatta 
familjer. Behovet som Familj 2 hade var zonerna i rummet, genom att ha zoner 
kan familjen använda sig av rummet på samma tid fast med olika behov. 
 
Tillsammans med svaren från surveyundersökningen och de kvalitativa 
intervjuerna skapades en bild av vad målgruppen har för behov och önskemål i 
rummet och därav bildades en grund till ett gestaltningsförslag.  
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5. Designprocess 

Som tidigare nämnt har det under designprocessen valts att fokusera på 
vardagsrum. Detta på grund av att ett vardagsrum finns i nästintill alla bostäder 
och det är det ställe där familjerna i intervjuerna umgås tillsammans.  
 
Målgruppen som intervjuades bodde i större bostäder, då de ansåg att det är en 
svårighet med nuvarande bostadsformer när det gäller lägenheter. I 
designförslaget har det därför utgåtts ifrån att skapa ett vardagsrum i en mindre 
lägenhet för att visa exempel på hur hemmet kan bli flexibelt för familjen på en 
mindre yta, istället för att de måste bo i ett stort hem.  
 
Gestaltningen i designprocessen har förhållit sig till de förutsättningar som 
finns för att skapa en inspirationsyta på IKEA, då dessa är avsändaren. Det vill 
säga att det har utgåtts ifrån IKEAs mått på en miljö i vardagsrumsavdelningen, 
där storleken 4x6 meter avgjorde rummet. 4 meter är djupet in i rummet och 6 
meter är längden på rummet. Ena långsidan är öppen utemot kundens gångbana 
i varuhuset. Gestaltningen har även förhållit sig till IKEAs möbler, för att utgå 
ifrån samma förutsättningar som IKEA har.  

5.1 Persona 
I designprocessen har det skapats en persona, med grund i vilka behov som den 
intervjuade målgruppen har. En persona är det som Wikberg et. Al. beskriver 
som en fiktiv person som utifrån underlaget av undersökningen skapats. 
Personan bildas för att skapa en förståelse för målgruppen och få en levande 
bild av vilka designen ska rikta sig emot (2015, 95). Personan i detta fallet är en 
familj med två vuxna och fyra barn. Barnen är hemma hos de vuxna på olika 
tillfällen och de vuxna har hemmet för sig själva några dagar i veckan. Familjen 
bor i en lägenhet där barnen har egna eller delade sovrum, medan de vuxna har 
sovrum i vardagsrummet. Individerna i familjen har olika behov, men de gillar 
att umgås i ett och samma rum. Behoven familjen har är att äta ihop, slappna av 
i soffan eller ha en plats att använda sina surfplattor på. Att familjerna använder 
sig av teknologi så som mobiltelefoner och surfplattor är något som 
framkommer i både teoriavsnittet och under de personliga intervjuerna. 
Föräldrarna i familjen har ett behov av att sova och att skärma av delen där 
sängarna är. Stilmässigt är lägenheten i skandinavisk stil, med lugna färger och 
avslappnad miljö. Det ska kännas vuxet, men barnen ska också få spelrum. 
Lägenheten de bor i är inte stor, men de vill kunna använda ytorna på bästa sätt. 
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5.2 Compact Living 
Enligt Vinnitskaya handlar compact living om hur få kvadratmetrar kan inredas 
och förändras för att kunna skapa flera rum och uppfylla många behov. Hon tar 
upp ett exempel om en 39 kvadratmeter stor lägenhet i SOHO, New York, som 
kan förändras till åtta olika rum med hjälp av flerfunktionella möbler. 
Lägenheten förändras genom att bygga in möbler och förvaring i väggarna, där 
tillexempel sängen fälls ner från väggen, matbordet dras ut från köksskåpet och 
ena väggen är flyttbar för att bilda två rum. Det hon menar är viktigt i 
lägenheten är att all förvaring är bakom stängda skåp, det hjälper till att ge 
rummet en avskalad stil och därmed känns lägenheten större än vad den är 
(2013). Compact living kommer vara en stor del i gestaltningsavsnittet för att få 
in de sammansatta familjernas behov i en bostad som är utformad efter 
kärnfamiljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 och 6. Skisser över idéförslag. 
 
Under metodavsnittet framkom det att målgruppen önskade plats för förvaring 
och olika zoner. I skissprocessen fanns då tanken om att bygga upp rummet i 
olika nivåer, för att skapa de olika zonerna som målgruppen informerade om. 
Tillsammans med dessa zoner implementerades Compact living-stilen med att 
bygga in förvaring i upphöjningens väggar. Med hjälp av detta resulterade det i 
form av olika rum i vardagsrummet, samtidigt som det gav utrymme för 
förvaring under upphöjningen.  

5.3 Funktionella möbler 
För att fortsätta på spåret med Compact living undersöktes vilka flexibla möbler 
som IKEA har i deras sortiment, detta för att göra gestaltningen utifrån 
avsändarens perspektiv. I undersökningen av IKEAs sortiment låg fokus på de 
stora möblerna med grundfunktionerna i rummet, utifrån de behov som 
målgruppen har uppgett.  
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Nedan radas upp de olika möblerna som anses vara användbara (visualisering 
av möblerna visas i nästa stycke): 
 
UTÅKER, en stapelbar säng i IKEAs sortiment. Denna kan ändra funktion 
genom att enkelsängar kan staplas på varandra för att minska utrymme, ställas 
vid sidan om varandra för att skapa en dubbelsäng och ställa i en L-form för att 
skapa en hörnsoffa.  
 
EKEDALEN, ett utdragbart matsalsbord som har plats för fyra personer upp till 
åtta. Vid utdragning följer bordsbenen med för att ge mer plats till stolarna och 
per varje långsida får det plats totalt tre stolar.  
 
VALLENTUNA, en modulsoffa som går att förändra utifrån vilket behov 
användaren har. Moduldelarna går att flytta på och utöver detta går det att välja 
moduldelar med förvaring under sitsen eller med bäddsoffafunktion.  
 
TERJE, en klappstol som går att fälla ihop och hänga upp på väggen med hjälp 
av hålet i ryggstödet.  
 
Möblerna ovan är de som ansågs fungera bäst i form av storlek och funktion i 
förhållande till rumsytan som det utgick ifrån i gestaltningen. Med hjälp av 
SketchUp kunde dessa flyttas runt och placeras på ytan för att skapa en prototyp 
till målgruppen att undersöka. 

5.4 Prototyp 
För att utgå ifrån human-centered design skapades ett utkast för att involvera 
målgruppen i utformningen, detta att undersöka om några funktioner saknas 
eller om några funktioner är onödiga. Utkastet visas i form av en prototyp där 
målgruppen kan se hur rummet skulle kunna se ut och hur de kan förändra sitt 
hem utifrån olika situationer. Prototypen är skapad utifrån vad Wikberg Nilsson 
et. Al. beskriver som en skissprototyp. Enkla skisser används för att visa 
användarna hur designen är tänkt och för att kunna testa designen på dem 
(2015, 155-156). Rummet skapades i SketchUp för dels att underlätta i syftet att 
flytta runt på föremålen och se skalenliga mått på möbler, men också för att få 
målgruppen att bilda sig en uppfattning om rummet genom att se det i 3D. I 
utkastet var det fokus på endast fokus på vilka funktioner som finns för att 
undersöka med målgruppen vad som saknas eller om det uppfyller deras behov. 
Med designförslaget skickades en förklaring till rummet och funktionerna i 
rummet. 
 
De olika funktionerna i rummet är skapade utefter vad resultaten av 
surveyundersökningen och intervjuerna med målgrupperna uppgav. 
Funktionerna som familjerna ha uppgett att behövas listades upp för att inte 
missa något. Familjerna informerade att barnen gärna umgicks i vardagsrummet 
tillsammans med hela familjen, dock med olika aktiviteter. Familj 2 
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förtydligade detta med att säga att olika zoner i rummet hjälpte till att familjen 
kan socialisera sig utan att behöva sitta på samma ställe.  
 
I utkastet finns det tre olika bilder på hur hemmet har förändrats utefter 
behoven som familjen har eller vilken situation familjen befinner sig i. Till 
dessa bilder står det förklaringar, för att målgruppen ska förstå syftet med 
rummet och därmed kunna sätta sig in i rummet utifrån sitt egna perspektiv.  
 

 
Figur 7. 3D-visualisering av gestaltningsförslag 1.  
 
I gestaltningsförslag 1 är rummet visat från en startpunkt. Soffan är Vallentuna 
modulsoffa med funktioner att flytta på och ändra. Soffbordet består av ett 
mindre bord och ett större, det mindre bordet går att ställa under det stora och 
därmed kan familjen ändra hur bordet ska se ut. Tv:n hänger på väggen och 
under står det förvaringsskåp. Till höger om skåpen står det två sittpuffar.  
 
Ekedalen matbord som står till vänster är utdragbart och Terje-stolarna som 
behövs i sådana fall hänger på väggen till vänster. Hörnet upp till vänster är en 
upphöjning som byggts på av förvaringsskåp.  
 
Upphöjningen är 65 cm högt och är målad i en annan färg för att skapa en egen 
zon. Upphöjningen delas även av med hjälp av en rumsavskiljare gjort av rep 
för att ändå ha en insyn, trots att det blir ett eget rum. Ovanpå upphöjningen står 
Utåker, två stapelbara sängar som kan flyttas runt och ändras på, utifrån vilket 
behov som finns. Dessutom står det ett höj- och sänkbart sidobord och på 
väggen hänger det tavellister för att kunna ställa böcker, tavlor eller tidningar.  

UTÅKER 

TERJE 

EKEDALEN 

VALLENTUNA 
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Figur 8. 3D-visualisering av gestaltningsförslag 2.  
 
I gestaltningsförslag 2 har rummet förändrats. Soffan har flyttats runt och bildat 
en längre soffa, utifrån att behovet att familjen har en filmkväll ihop och alla 
familjemedlemmar ska få plats. En sittpuff har tagits fram för att fler 
familjemedlemmar ska kunna lägga upp benen. Matbordet har förlängts med 
plats till 6 personer, men det finns fortfarande plats till två personer till på 
vardera kortsida.  
 
På upphöjningen har de stapelbara sängarna ställts i form av en dubbelsäng, där 
det visas hur de vuxna kan ha deras sovrum och sidobordet har blivit mindre 
och det har därmed skapats ett nattduksbord.  
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Figur 9. 3D-visualisering av gestaltningsförslag 3.  
 
I gestaltningsförslag 3 visar hur det kan se ut om familjen tillexempel har gäster 
på besök. Sofforna står mittemot varandra för att skapa en social yta. Matbordet 
är fortfarande utdraget och på upphöjningen är sängarna ställda som en 
hörnsoffa. Tanken med upphöjningen är att barnen tillexempel vill ha en egen 
hörna när familjen har gäster, men att de ändå kan vara med i samma rum.  
 
När prototypen var klar sammanställdes det i ett dokument och mailats ut till 
målgruppen med instruktioner om vad de ska göra. Instruktionerna löd att de 
föreställa sig som sitt egna, och se om något i rummet saknas, något som inte 
anses nödvändigt för familjen och något som skulle kunna förändras. När de 
hade undersökt rummet skulle de sammanställa vad de ansåg och därefter maila 
tillbaka vad de saknade och vad de tyckte var bra med rummet. Anledningen till 
att göra detta är för att ge målgruppen en chans att vara med i utvecklingen i 
rummet och få deras mening sagd med vad de önskar.  

5.6 Resultat av prototyp 
När familjerna hade undersökt prototypen svarade de i mailkontakt angående 
vad de ansåg saknades och besvarade deras behov. Familj 1 svarade att alla 
funktioner de själva hade hemma i deras vardagsrum fanns med i prototypen. 
Dessutom tyckte dem att det var ett smart sätt att ha en soffa som går att 
förändra utifrån vilka behov familjen har. Familj 2 var imponerad över 
förvaringsmöjligheterna i rummet och att prototypen visade de olika 
sektionsindelningarna på ett bra sätt. Däremot ansåg familjen att det saknades 
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ett ställe med en fåtölj, de önskar en plats där man kan sitta helt själv. Men de 
sa även att de förstod att det inte fanns med då ytan är så liten. Familj 3 svarade 
att rummet verkar väldigt funktionellt och att det inte var något uppenbart som 
saknades.  
 
Av svaren som kom tillbaka om prototypen sammanställdes förslaget som 
godkänt av målgruppen. Det en informant saknade var en fåtölj, vilket kommer 
att implementerats i det slutgiltiga förslaget på rummet.  
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6. Gestaltning 

I detta kapitlet redovisas det slutgiltiga förslaget av en inspirationsyta till IKEA. 
Då möblerna i sig inte afforderar kunder till att förändra rummet har avsändaren 
ett behov av att visa de olika funktionerna i rummet och på så sätt besvara 
målgruppens behov av ett flexibelt rum. För att besökarna ska förstå rummets 
funktioner är tanken att det ska finnas informationsskyltar med QR-koder 
utplacerat att läsa av för att få instruktionsvideor och inspirationsbilder på hur 
rummet fungerar. QR-koder fungerar som en slags signifier på att besökaren 
ska scanna av för att de se olika funktionerna. Anledningen till varför QR-koder 
var ett alternativ, var då både teorin visar att 88% av den danska befolkningen 
använder mobiltelefoner och av informanterna använde alla barn surfplattor. 
Alltså visar det att målgruppen kan använda någon form av teknologi för att 
avläsa dessa skyltar. Genom dessa skyltar skapas conceptual models som visar 
hur rummet är flexibelt för målgruppen.  
 
Men informationen om hur rummet kan ändras kan visas på olika sätt på 
inspirationsytan. Alternativ till QR-koder kan bland annat vara att placera ut 
fastspända surfplattor i rummet för besökaren att kunna scanna av rummet och 
på så sätt visas det i ett narrativt sätt hur rummet förändras via skärmen. Ett 
annat alternativ som visar hur rummet har förändrats i rummet kan vara att göra 
tre olika rum bredvid varandra, där de olika funktionerna visas på tre olika sätt. 
På så sätt kan besökarna interagera med rummen och uppleva de olika 
funktionerna, istället för att se dessa på en skärm.  
 
I designförslaget visas översiktsbilder och närbilder på hur rummet ser ut från 
startpunkt, alltså innan det ändras om. Det kommer även presenteras bilder på 
hur rummet ser ut i förändring, alltså de bilder som kan visas i scanningen av 
QR-koderna.  

6.1 Översikt 
Nedan visas en översiktsbild över den slutgiltiga gestaltningen. Fokus över 
gestaltningen ligger i hur de olika funktionerna fungerar och hur målgruppen 
ska kunna ändra rummet utefter vilket behov de har. Utöver funktionerna är 
rummet inrett och dekorerat för att ge en hemtrevlig känsla för att endast ge 
besökarna indikation över att det är någon som bor där och på så sätt även sätta 
in sig själva i rummet.  
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Figur 10. 3D-rendering, översiktsvy.  
 
Rummet är likt det som visades som prototyp där förändringen ligger i fåtöljen, 
då utprovningen visade att det var något som familj 2 saknade.  
 
Utefter informanternas behov är rummet uppdelat i tre olika zoner, en zon med 
soffa och tv, en med matbord och den tredje som en avskild del som även kan 
användas som sovrum.  
 
Flexibiliteten i rummet är via de stora möblerna, det vill säga soffan, matbordet 
och de stapelbara sängarna. Genom dessa kan rummet förändras utefter vilka 
behov familjen har.  

6.2 Vardagsrum 
I den del av rummet som räknas som vardagsrumsdelen är fokus på soffan och 
dess funktioner. Vid soffan står en informationsskylt som bildar en conceptual 
model för att visa att det finns olika funktioner. På informationsskylten finns en 
QR-kod som besökarna kan scanna för att se en informationsvideo om hur 
soffan fungerar, vilka möjligheter som finns och inspirationsbilder på hur 
rummet kan se ut. Då soffan inte i sig afforderar användaren att förändra den, 
används narrativa videor som visar besökaren de olika funktionerna. 
 



 36 

 
Figur 11. 3D-rendering, vardagsrumsdel. 
 
Ovan är rummet zoomat in på vardagsrumsdelen. Här visas rummet ur 
utgångspunktsläget där soffan står i en L-form och snett mittemot står en fåtölj 
vänd emot soffan.  
 
Bilderna nedan visar hur informationsbilderna kunden ser när QR-koden är 
scannad. Detta är bilder på hur rummet kan förändras utefter vilka behov 
familjerna har.  
 

 
Figur 12. 3D-rendering, vardagsrumsdel. 
 
Figur 12 visar hur soffan är ihopsatt till en djupare soffa, samt att fåtöljen är 
flyttad till sidan om soffan och riktad emot tv:n. En av puffarna har flyttats och 
bildat en fotpall till fåtöljen. Här visas en narrativ informationsbild över hur 
soffan kan förändras om familjen vill ha en tv- eller filmkväll tillsammans.  
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Figur 13. 3D-rendering, vardagsrumsdel. 
 
Figur 13 visar hur soffan nu har delats och en del har ställts mittemot. Fåtöljen 
har ställts bredvid den del av soffan som ställts mittemot och det bildas ett 
socialt rum där tv:n blir bortprioriterad. Detta kan visa en narrativ 
informationsbild över hur rummet kan se ut om familjen exempelvis har gäster.  

6.3 Matsal 
Delen av rummet som har ett matbord bildar därmed en form av en matsal, där 
fokus ligger på matbordets funktioner. Likt vardagsrumsdelen står även här en 
informationsskylt om matbordet och även här en QR-kod att scanna för att se de 
olika funktionerna.  
 

 
Figur 14. 3D-rendering, matsalsdel. 



 38 

Figur 14 visar rummet i utgångspunkt där bordet ger plats till fyra personer. Om 
bordet ska dras ut, hänger det stolar på väggen till vänster som kan användas 
som extrastolar.  
 

 
Figur 15. 3D-rendering, matsalsdel. 
 
Figur 15 visar bordet utdraget och det finns plats för sex stycken personer. 
Detta ger en indikation på att det bor fler personer än endast fyra, likt 
diskursanalysen förklarade att de existerade vardagsrummen på IKEA gör. Två 
av extrastolarna på väggen är nedtagna och utfällda till två extrastolar.  
 

 
Figur 16. 3D-rendering, matsalsdel. 
 
Bilden ovan visar nu bordet där det gjorts plats till åtta personer. Detta är 
maxantal personer som kan sitta vid bordet och två platser är på vardera ände.  
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6.4 Avskild del 
I rummet finns en upphöjning som fungerar som en avskild del. Här är fokus 
både på förvaringen under upphöjningen men också de stapelbara sängarna som 
står ovanpå upphöjningen. Likt de andra delarna finns det en informationsskylt 
om den delen av rummet där de visas bilder och videor på de olika 
funktionerna.  
 

 
Figur 17. 3D-rendering, avskild del. 
 
Ovan visar en bild på hur rummet är i utgångspunkt och inzoomat på den 
upphöjda delen av rummet. Till höger om upphöjningen syns de förvaringsskåp 
som upphöjningen är byggt på. Även rumsavdelaren som är gjord av rep och 
blad visas. De stapelbara sängarna står ovanpå varandra och bildar en soffa som 
kan användas till någon av familjemedlemmarna som har egen aktivitet men 
ändå vill vara med i rummet.  
 

 
Figur 18. 3D-rendering, avskild del. 
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Figur 18 visar en informationsbild över hur rummet kan se ut som när de 
stapelbara sängarna har bildat en dubbelsäng. Här kan till exempel föräldrarna i 
familjen sova, om de har behov för detta. Då informanterna berättade att barnen 
ska ha permanenta sovrum är upphöjningen valt som sovrum för föräldrarna. 
Sidobordet på upphöjningen är höj- och sänkbart och här har det sänkts ner och 
afforderar till att bli ett nattduksbord. Förslagsvis har sängkläderna förvarats i 
ett av förvaringsskåpen under tiden som sängen inte används till dubbelsäng.  
 

 
Figur 19. 3D-rendering, avskild del. 
 
Här visas en informationsbild över hur de två stapelbara sängarna har ställts i en 
L-form. Detta för att visa hur det kan se ut om flera i familjen har andra 
aktiviteter men ändå vill vara med i rummet och gemenskapen.   
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7. Slutdiskussion 

7.1 Diskussion 
För att sammanfatta vad arbetet hade för syfte bekräftas här hur huvudfrågan 
har besvarats. Den löd: På vilket sätt kan en inspirationsyta på IKEA i Odense 
utformas så att sammansatta familjers behov uppfylls och för att det ska kunna 
bli flexibelt och användbart med hjälp av rumsliga föremål?  
 
Med en gestaltning över ett vardagsrum visas tre möjligheter på hur rummet 
kan förändras utifrån målgruppens behov. De rumsliga föremålen som har 
använts är utifrån avsändarens, alltså IKEAs, möbelsortiment och därefter har 
det visats hur dessa möblerna kan göra rummet flexibelt utifrån vilka behov 
målgruppen har. Genom att använda teorin human-centered design har 
målgruppen varit med i utformandet av gestaltningen genom att informera vilka 
behov dessa har och därefter fått utprova en prototyp för att gestaltningen ska 
utformas utefter målgruppen. Under intervjuer har målgruppen informerat om 
att de använder olika zoner i hemmet och umgås tillsammans trots att de har 
olika aktiviteter, de har även gett önskemål om att få in mer förvaring i rummet. 
I slutgestaltningen har därför fokus legat på att rummet kan användas på olika 
sätt samtidigt men också att möblerna förändras i storlek eller flexibilitet för att 
rummet ska ge yta till olika familjestorlekar.  
 
När rummet har gestaltats har det utgått ifrån teorin om compact living där rum 
är flexibla på en liten yta. Fokus här har legat på förvaringen som varit inbyggd 
i upphöjningen och på så sätt kan målgruppen använda samma yta men ha 
förvaring under ett ställe som de även kan röra sig på.  
 
För att målgruppen ska förstå hur rummet är flexibelt har det listats upp olika 
sätt IKEA kan informera de olika funktionerna, det vill säga genom QR-koder, 
surfplattor eller liknande. QR-koderna afforderar besökarna på varuhuset att 
scanna av och via detta kan besökarna få ett narrativt berättande om hur rummet 
är flexibelt. Möblerna i sig har inga signifiers på att de är flexibla och de 
afforderar inte heller till att vara föränderliga, därav finns ett behov för IKEA 
att informera besökarna att rummet är föränderligt. Även surfplattor afforderar 
besökaren att lyfta upp och på så sätt kan avsändaren på ett enkelt sätt visa hur 
rummet är flexibelt. Med dessa hjälpmedel har även underfrågorna besvarats då 
det handlade om vilka verktyg som kan användas för att informera besökarna 
och hur IKEA kan använda deras möbler för att inkludera familjerna. Även 
underfrågan om vilka behov målgruppen har, har besvarats då gestaltningen har 
utgått ifrån vad informanterna har meddelat under den webbaserade 
surveyundersökningen och under de personliga intervjuerna.  
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Skillnaden mellan arbetets gestaltning och de existerande rummen på IKEA är 
hur det svarar emot denna målgruppens önskan. Med hjälp av human-centered 
design har målgruppen fått vara med i utvecklandet av gestaltningen och på så 
sätt besvaras deras behov i rummet. Som tidigare nämnt har diskursanalysen 
avläst rummen och vilka boende som finns där, ett rum visade exempelvis ett 
bord med fyra stolar och på så sätt kunde det avläsas att det bodde fyra 
personer. Med hjälpmedlen i detta arbetets gestaltning kan 
informationsvideorna på ett narrativt sätt visa hur rummet kan användas av fler 
personer än fyra och på så sätt inkluderar rummet en större familj än 
kärnfamiljen. Dock avlästes ett rum på IKEA att en barnfamilj bodde där, med 
hjälp av leksaker i rummet. Det är något som fattas i denna gestaltningen och på 
så sätt kanske inte rummet uppfattas av en barnfamilj på ett direkt sätt. Däremot 
kan förvaringsmöjligheterna locka familjer för att visa hur leksakerna kan 
stuvas undan på ett smidigt sätt.  
 
Under skapandet av gestaltningen har fokus legat på de olika funktionerna som 
går att förändra utifrån målgruppens behov. För att arbetet skulle kopplas till 
avsändaren har det utgått ifrån IKEAs nuvarande möbelsortiment, men för att 
kunna utöka funktionerna hade det kunnat utvecklats mer föränderliga möbler 
som IKEA senare hade kunnat skapa. För att utveckla arbetet ännu mer hade det 
kunnat utforskas i föränderliga väggar eller hur planlösningar hade kunnat 
skapas för att anpassas till målgruppen.  
 
Under arbetets gång framkom det att sammansatta familjers problem med 
bostäder är uppbyggnaden av planlösningar. Bostäder och planlösningarna är 
utformade utifrån kärnfamiljer, trots att statistik visar att kärnfamiljer endast 
utgör lite mer än 50% av danska befolkningen. När då statistiken även visar att 
10,6% av alla bostäder som byggs i Danmark är över 4-rumslägenheter/hus ger 
det en bild över avsaknaden av bostäder för större familjer. Alltså lever många 
familjekonstellationer i hem som är utformade efter andra.  
 
Men då bostadsnormen ligger långt bak i tiden och blivit en sådan stark grund 
är det svårt att förändra den. Istället skulle de boende behöva få inspiration eller 
kunskap om hur de kan anpassa sitt hem utefter sina behov, vilket detta arbetet 
har utgått ifrån. Genom att ha undersökt familjers användningsområden i 
vardagsrummet kunde det skapas en gestaltning över vad det är målgruppen 
behöver och hur de kan implementera deras behov i en planlösning gjord för en 
kärnfamilj. Gestaltningen kan sedan byggas upp i IKEA-varuhuset och därmed 
kan målgruppen ta del av inspiration för deras hem. Då behoven av förändring 
ligger i planlösningar räcker det inte med att endast visa ett vardagsrum, utan 
det skulle behövas utökas till ytterligare rum i bostaden. För att visa resterande 
områden för inspiration kan IKEA exempelvis visa hur de kan barnens sovrum 
kan bli till arbetsrum under de dagarna barnen inte är hemma, eller hur 
föräldrarna kan dela sovrum med barnen, barnen med varandra eller andra sätt 
att dela av sovrummen till ytterligare funktioner. Det finns oändligt med 



 43 

möjligheter och många rum att kunna förändra, vardagsrummet är bara en liten 
del av det.  
 
Genom att visa möjligheterna i utformningen av ett vardagsrum och hur det kan 
besvara olika familjers behov som finns vid olika veckor, ger det en början på 
hur IKEA kan öka representationen av familjekonstellationer och på så sätt 
bemöta den efterfrågan som finns eller behöver finnas. Detta hjälper IKEA att 
öka bilden av mångfald i deras varuhus och vidare kan det inspirera andra 
företag eller medier att utöka deras representation av mångfald och på så sätt är 
bollen i rullning.  

7.2 Vidare forskning 
Frågor att arbeta vidare med gällande ämnet kan vara hur planlösningar skulle 
kunna se ut, istället för de som redan finns. Kan planlösningar vara 
föränderliga, uppbyggda på ett annat sätt eller finns det ett tredje sätt som ingen 
har utforskat än? 
 
En annan fråga att fortsätta på kan vara hur de olika rummen i en bostad kan 
utformas efter sammansatta familjer. Hade tillexempel en familj kunnat dela på 
ett stort sovrum och använda de andra rummen till någon annan funktion?  
 
I arbetet har det utgått ifrån flerfunktionella möbler, men förslag på att arbeta 
vidare hade kunnat vara via tillexempel flerfunktionella väggar och hitta 
lösningar på hur rummen hade kunnat förändras med hjälp av detta.  
Hur kan vi skapa möbler för att gynna målgruppen 
 
Det hade även varit intressant att undersöka vilka goda exempel det finns på 
flerfunktionella boenden. Finns det redan en utveckling av hem för olika 
familjekonstellationer och hur ser dessa ut i sådana fall?  
 
Ämnet har som sagt en stor utvecklingspotential och det finns många sätt att 
arbeta vidare med både planlösningarna och innehållet i bostäder.  
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9. Bilagor 

Intervjufrågor Angelica Åkerman 
Hur ser du på nutida planlösningar i boenden? 
Jag som privatperson och utifrån mina tankar, hittills har jag bott i funkishus 
som fungerat bra utifrån mina behov. Men om jag tänker på hur jag har velat bo 
har det varit svårt med tanke på utbudet som finns. Det finns en byggnadsnorm, 
med att lägenheter ska vara mindre med små rum. Det gör att det blir en 
svårighet med att dela boende med andra, som många vill göra då man kan dela 
kostnader. Det är svårt att bo smart med barn, eller med tillexempel sina 
föräldrar när de blir gamla.  
 
Det finns arkitekter och byggaktörer som börjar titta på problemet, men det rör 
främst studenter och hur dessa kan bo kreativt. Nu för tiden är det många 
studenter som är äldre än 18, vissa kanske har barn och andra löser det genom 
att de vill dela lägenhet istället för att bo i korridor. Det skapas kollektiv och 
studentkorridor på nya sätt. De lösningarna finns ofta när det gäller studenter 
och äldre, det blir som ett kooperativ när det gäller äldre personer. 
 
Men det är fortfarande väldigt marginellt. Majoriteten av det som byggs är styrt 
av beräkningsmodellen som kanske är 60-70 år gammal. Modellen är att det ska 
finnas 1:or, 2:or, 3:or osv med vissa mått. Det finns inget alternativ till 
modellen. Men folk köper ändå, för att det är det enda som finns och då har 
arkitekter ingen efterfrågan och så bildas det inget annat. Det finns allt för få 
intressanta alternativ till planlösningar.  
 
 
Ser du ett behov av förändring i planerade bostadsbyggnationer? 
Jag ser ett jättestort behov. Inte bara utifrån en arkitektsynpunkt med ett intresse 
för frågan, utifrån egen livssituation med ensamstående barn. Det är svårt att 
hitta lösningar och det har blivit så dyrt att bo. Boendesituationen kan efterlikna 
en krissituation där folk börjar tänka på alternativ till hur de kan bo, det är inget 
som har behövts innan. Nu är det fler som köper lägenheter och hus ihop för att 
kunna dela, både för att få ha råd men också för att det behövs. Roligt om det 
funkar, men bank- och lånesystemet bromsar processen.  
 
 
Vad tänker du om att boenden ofta är uppbyggda efter kärnfamiljer? 
Vad tror du är konsekvenserna av det? 
Anledningen till att det är så är att det finns en standard och norm, det finns 
tabeller och statistik som kommunala aktörer förhåller sig till. Det är dem man 
måste börja tänka om på. Vad tänker kommunen om deras planmonopol, vad är 
det som byggs? Framförallt kommunen har möjlighet att ändra bland bostäder.  
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Det finns en debatt nu om att bygga bort ensamheten, det börjar bli ett 
folkhälsoproblem att folk är ensamma och mår dåligt av det. En given sak i 
bostadsbyggandet borde vara att man planerar möten eller att man kan bo 
tillsammans.  
 
Folk bor kanske långt ifrån varandra och behöver resa för att träffa sina 
närstående, vilket också skapar en ensamhet. Samhället måste se till att kan 
hjälpa varandra med tillexempel att hämta barnen och ta hand om varandras 
familjer.  
 
Jag tror att konsekvenserna blir att det går rakt ner i hälsan, hur vi mår och 
ekonomin i samhället. 
 
 
Vilka tror du exkluderas av uppbyggandet av bostäder?  
Indirekt så alla, om man ska vara ärlig. Trots att man kanske verkligen vill bo 
så, som man ”ska” bo enligt normen. Men jag tror att alla skulle gynnas av 
alternativ. Man vet inte alltid vad det är som man saknar. Om man lyfter någons 
perspektiv så stärker det ofta för alla.  
 
 
Vad tror du att de familjerna har för behov jämfört med kärnfamiljer?  
Jag tror att det finns ett behov av att ha någon sorts separatism, att man kan 
behöva bo bland liknande. En kompis till mig bodde i ett lägenhetshus, där hon 
trivdes jättebra. Men hon hade lite äldre barn medan alla runt omkring henne 
skaffade småbarn, så det slutade med att hon inte kände någon samhörighet 
med de boende runt omkring. De samlades vid sandlådor och lekplatserna, men 
hon hade inget behov av att vara där. Så tillslut fick hon flytta därifrån på grund 
av att hon vantrivdes.  
 
En viss samhörighet stärker varandra, istället för familjer ska känna att de lever 
utanför normer. Jag tror på fler separatistiska boende. Men det måste ändå 
blandat med varandra, för att inte ska bli olika samhällen. 

Intervju med BoLabb: 
Hur ser ni på nutida planlösningar i bostäder? 
Planlösningar är utformade utifrån regler baserat på gammal fakta på hur man 
bor.  
Nu för tiden finns det inte mycket fakta om hur nutida familjer bor.  
Det baseras istället på folkhemmet som utformades runt 1958, där det var 
mycket forskning om familjer och bland annat kvinnans frigörelse. I många 
boenden är det 50-60-talet som finns kvar i planlösningen. Familjer har 
förändrat sedan dess och då blir det en missmatch mellan familjerna och 
boendelösningarna.  
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BoLabb har utgått ifrån hur man lever idag och det har utvecklats genom att 
göra hembesök, precis som IKEA jobbar när de utformar deras rum. Vi vill veta 
hur boenden använder sin bostad och vi ser ett glapp mellan ritningarna av 
hemmen och hur man egentligen bor.  
 
Vi utgår ifrån urbana boenden där en kostnad är en stor fråga. Familjer väljer att 
bo mindre för att det blir kostnadssmart och då letar vi efter hur man kan 
återanvända ytorna som finns.  
 
Nu för tiden är det nya typer av familjer, man kan vara ensamstående föräldrar 
och många barn får bo i samma rum istället för att ha ett varsitt. Och det är så 
familjer gör för att hålla nere boendekostnaderna.   
 
 
Vad tror ni är konsekvenserna av det? 
Det passar inte för flexibla behov som finns i familjer. Speciellt de som har 
olika behov från dag till dag, eller vecka till vecka.  
Familjer har kanske en begränsad ekonomi och då kan de behöva slå knut på 
sig själva för att klara boendekostnaderna. Var fjärde barn i Sverige har skilda 
föräldrar, där 35% får bo varannan vecka. Medan resten av procenten bor med 
ensamstående förälder, främst mammor. De vanliga planlösningarna når många 
familjer, men det behövs även andra.  
 
Det vi har märkt är att flexväggarna även utnyttjas av andra, det kan vara 
familjer där barnen blivit stora och flyttat ut. Då har föräldrarna flyttat till 
lägenhet och flexväggarna kan användas till ett extrarum till barn eller 
barnbarn. Vi har märkt att det finns ett behov av extrarum hos många familjer. 
Och även vår flexförvaring finns det ett generellt behov av.  
 
 
Ni jobbar med flyttbara väggar, har det blivit en stor efterfrågan efter det? 
Vi har varit försiktiga med marknadsföring om flexibla väggar, då vi inte vill 
skapa massa förväntningar om det. Och i och med att det inte finns på 
marknaden så vet kunderna inte att de kan efterfråga om det, det är alltså ett 
outtalat behov.  
Just nu har vi två projekt med detta och vi hoppas att vi kan få ut det inom snar 
framtid.  
 
 
Hur kom ni fram till det alternativet? 
Det började med ett samarbete med IKEA, för att se kundens behov. Men det är 
våra egna lösningar. IKEA var med i utforskandet och i skapandet av våra 
Living lab-prototyper där vi gjorde lägenheter som användare skulle testa att bo 
i.  
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Vi försökte hitta lösningar på det urbana boendet, hur man kan göra det 
smartare utan att bryta emot några regler.  
 
 
Finns det andra alternativ som ni har undersökt? 
Vi har även en lösning som heter Flexel, där boenden kan flytta eluttagen.  
Vi har tittat på det här med smarta hem och vad det betyder, men vi har sett att 
den smarta tekniken som finns inte är användarvänlig. Den krånglar till i 
vardagen, istället för att hjälpa.  
Det vi vill göra är att förenkla vardagen efter hur kunden lever och vad de 
brottas med.  
 
 
Övrigt att tillägga? 
Det viktiga vi tycker är att kunden ska förstå hur man använder lösningarna. 
Hemmet ska vara användarvänligt och det finns även fokus kring säkerhet och 
trygghet. Vi vill att kunden ska känna sig trygg i hemmet i och med att det är 
flexibla lösningar, så att de inte tillexempel klämmer sig.  
 
Det har funnits sån här teknik i över 30 år, men den har inte slagit igenom och 
det tror vi är på grund av att det inte finns en användarbarhet. Så det är vår 
extrema utmaning och det försöker vi lösa genom att involvera användaren 
väldigt tidigt i processen, redan innan vi ens vet vad vi letar efter.  
 
Den viktigaste frågan för oss är Varför? Och det är det många glömmer, vad är 
det för behov som finns av kunden? Varför gör vi detta? 

Intervju med Mania Teimouri 
Vad tänker du när det gäller representation av olika grupper? 
Det är viktigt när det gäller representation av olika personer, åldrar och 
funktionsvariationer. Vilka man ser är de man kan ta till sig. Som tillexempel i 
Ikea-katalogen – vilka är det man ser där? Passar rummet till alla, har rummet 
tillexempel trappor eller hyllor högt upp? 
De rumsliga visar vem som tillåts att bo där eller inte. Det är viktigt för ett 
företag att möta de olika grupperna. Och vilka är det som egentligen jobbar där, 
finns det en representation bland de som designar för Ikea? 
 
Det man också bör tänka på är olika former av text, vilket sätt informerar man? 
Hur skriver man, vem tilltalar man? Vilket typsnitt, är det läsligt? Flera olika 
språk? Överhuvudtaget att hitta saker att passar alla är inte rätt väg att gå, olika 
saker som passar olika syften. Fler valmöjligheter.  
 
Kultur i Väst hade ett flerårigt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg för att 
göra aktiviteterna på Barnens Kulturkalas tillgängliga för alla barn. Vi utgick 
ifrån fem perspektiv på tillgänglighet som är framtagna av Västra 
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Götalandsregionen i samarbete med de nationella 
funktionshinderorganisationerna. 

- De som har svårt att höra 
- De som har svårt att se 
- De som har svårt att röra sig 
- De som har svårt att tåla vissa ämnen 
- De som har svårt att tolka, bearbeta och förmedla information 

För arrangemanget Pilslöjd och kojbygge tittade vi på hur man kan vara med 
om man till exempel sitter i rullstol. Det ska vara gott om plats runtomkring och 
inga fysiska trösklar. Det är bättre att ha flera olika aktiviteter som pågår och 
som man kan välja på. Överblick och tydlighet. Vem är handledare? Vem kan 
jag fråga? Om man gör det mer tillgängligt för en grupp blir det också mer 
tillgängligt för andra.  
Man kan tänka på liknande sätt när det gäller representation. Vilka normer utgår 
vi ifrån? Vilka känner sig välkomna och vilka gör det inte?  
 
När de gäller familjekonstellationer så kan man fråga sig vilka frågeställningar 
som är viktiga här?  
Finns det metoder för att synliggöra normer eller störa normer? Vad händer om 
man gör tvärtom? Kan vi göra medvetna val för att inkludera andra/fler? 
 
Jag hörde om ett projekt i Malmö där man såg att många av de platser för lek 
och aktivitet som byggts mest används av killar. För att kunna förstå varför och 
få fler att använda dessa platser bjöd man in en grupp tjejer för att tillsammans 
med dom identifiera hinder och hitta lösningar. Genom att på olika sätt störa 
kunde man ta platser i anspråk och se vad som hände med de invanda mönster 
och hierarkier som fanns på platsen. Tjejerna kunde till exempel ta 
fotbollsplanen innan killarna hunnit komma dit. Eller så kunde dom på 
utegymmet med flit använda redskapen fel. 
 
Man kan även testa på att komma utanför normen, då man ofta inte märker av 
situationer när man är i normen. Det gäller att skaffa sig andra ögon och 
erfarenheter, man kan tillexempel testa att ta sig fram i stan med rullstol, eller 
att ha på sig slöja. Eller att gå i stan utan några pengar och vara utomhus hela 
tiden. Det gäller att synliggöra de problem som finns. För att sedan kunna ta 
medvetna beslut.   
 
Om Ikea vill veta hur de tolkas så kan de göra de olika grupperna delaktiga och 
titta i katalogen tillsammans, eller tolka rummen och se vad de säger om deras 
representation.  
 
 
Vad tror du blir konsekvenserna av att inte representera alla olika?  
För själva Ikea så blir ju konsekvensen att de missar en kundkrets. Men för 
själva gruppen så kanske de missas på flera andra ställen också och det bildar 
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ett utanförskap. De blir inte en del av allt, och det förlorar både samhället och 
gruppen på.  
 
Det som många kanske inte tänker på är att om man gör andra grupper delaktiga 
i utformningen så kan det komma fram platser och saker som man kanske inte 
vet att man vill ha. Och det kan ofta bli smarta eller bra saker.  
 
Jag funderar på hur det ser ut i andra kulturer när det gäller Ikea. Är det 
svenskar som designar möblerna som säljs där, eller är det tillexempel indier 
som designar för indiska Ikea? Men såklart är ju Ikea svenskt, så det kanske är 
svensk design de som handlar på Ikea vill åt. Det svenska formspråket och 
stilen.  
 
 
Vad tänker du om att planlösningar ofta är uppbyggda för kärnfamiljer? 
Det räcker med att man har bott i en annan kultur för att se skillnaden. Där har 
man ofta en privat del och en publik del i boendet. Man tar till exempel inte in 
gäster i kök eller sovrum. Vår planlösning passar inte alltid till andra kulturer. 
Och det gäller även i trapphus och utanför huset, hur det ser ut där med 
offentliga och halvoffentliga utrymmen?  
 
Det finns till exempel en hustyp som heter Landshövdingehus i Göteborg. Det 
är trevåningshus med första våningen i tegel/sten och de två översta i trä. Ofta 
är husen byggda i kvarter med en innegård i mitten. Det finns en gradering från 
det offentliga rummet till det privata. Om gatan är offentlig så är gården 
halvoffentlig. Du kan gå igenom gården från gatan, men då är du på en plats där 
grannar möts och barn leker och skaffar kompisar. Trapphuset är halvprivat, 
folk ställer skor utanför dörren och har blomkrukor i trappfönstret.  
Om du jämför med hur många miljonprogramsområden är planerade så ser du 
stor skillnad. När höghusen är placerade så i det gröna är det ljus och öppet men 
det saknas ofta en gradering från det offentliga till det privata och platser för 
mellanmänskliga möten. 
 
Planlösningar handlar ju ofta om behov och då är det svårt att generalisera, men 
vi vet ju att det finns skillnader. Men jag vill säga att planlösning och 
rumsordning spelar roll för boendet.  
 
Det är andra tider idag och vi har andra behov. Man umgås inte på samma sätt i 
sitt vardagsrum som man gjorde för ungefär 15 år sedan. Då tittade alla på 
samma program på tv:n. Nu tittar man på andra sätt, man har egna program att 
titta på, antingen i samma rum eller olika. Det finns andra krav nu än vad det 
gjorde då.  
 
Och vad händer när unga vuxna bor hemma längre, nu när det är bostadsbrist 
och dyra hyreslägenheter? Jag hörde om en undersökning i Västra Götaland 
som visade att unga bor hemma ända tills de är 27 år. Hur påverkar det boendet 
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hemma? Då kanske man vill ha mer skilda privata delar, kanske en lägenhet 
med två olika ingångar? Och hur placerar man då köket för att man inte ska 
krocka med varandras liv?  
 
Det kanske är skillnad på större städer och mindre orter. Men jag får en känsla 
av att barn i städer inte rör sig ute på samma sätt. Barn idag är mycket mer 
beroende av att föräldrar följer med eller skjutsar en. Jag bodde i ett område 
med landshövdingehus innan och när mina barn var små (för ungefär 20 år 
sedan) fick de gå och handla själva när de var 7 år. De började först att få gå ut 
på gården själva, och sen till nästa gård och sen gå och handla... Men så hörde 
jag av en student som gjorde ett examensarbete om barns platser i staden, där 
hon intervjuade familjer som bodde i samma område som jag gjorde då, deras 
barn fick inte gå ut själva förrän de var 12. Och innergårdarna som förut var 
öppna har fått portar med kodlås. Det finns förändringar när det gäller hur vi rör 
oss och det ställer krav på våra hem. Vad händer om barnen är mer hemma. 
Vad är det för platser de behöver då? 
 
Men även för äldre personer har situationen förändrats. Det är svårt för äldre att 
flytta till billigare boenden för det finns inte. Förr flyttade man till äldreboende, 
men nu tar de bara in de som är sjuka. Att vara gammal är inte längre en 
anledning till att få flytta, utan då får man istället bo själv.  
 
Om jag själv tänker framåt så kanske man kan hitta en lösning genom att dela 
sitt boende med andra, hyra ut ett rum i sin bostad till en ung vuxen som inte 
vill bo hemma, eller kanske till studenter.  
 
 
Vad tror du andra familjer har för behov jämfört med kärnfamiljer?  
Alla har väl samma grundbehov, som att sova, äta, laga mat. Men det finns 
kanske en skillnad med att bo i en mindre bostad, då kanske man behöver andra 
utrymmen. Till exempel gemensamma rum där man kan laga mat ihop, eller 
göra andra saker. Några ytor som man kan använda gemensamt för att 
kompensera sitt boende som är litet. Men det ställer också krav på kvalitet, då 
det är många som ska använda de gemensamma utrymmena. Och sen behövs en 
vilja att umgås med varandra. Ensamhushåll är kanske inte är så roligt, då kan 
man vill bo ihop på ett sätt som inte är tvingande. Man kan sköta trädgården 
ihop, eller passa varandras barn osv.   
 
Men det är viktigt med diversitet. Jag tror inte att det går att hitta en lösning 
som passar alla. Hur kan man jobba med flexibilitet i planlösningar? 
 
Det finns ett exempel på ett experiment på 60-talet. Däckhuset i Kallebäck. Där 
det var precis som ett parkeringsgarage, alltså helt öppet på varje våningsplan. 
Och så fick alla bygga sitt hem på varsin del och utifrån sina behov bestämma 
hur hemmet skulle se ut.  
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Men allt hänger ihop, är det ont om bostäder och dyrt så anpassar man sitt sätt 
att leva och andra behov och lösningar skapas. 
 
Vi håller till exempel på med stambyte i bostadsområdet där jag bor nu och i 
vårt badrum som ska renoveras får vi två krokar. Vi får inte utöka antalet krokar 
och vi får inte heller välja vilken höjd de ska sättas i. Det är egentligen bara en 
liten detalj, men det visar ju vem som ska bo i den här lägenheten.  
 
När det gäller Ikea så har de en väldigt stor målgrupp, det är så många som ser 
deras katalog. Och de kan ha ett väldigt stort inflytande i samhället. Om de vill 
så kan de gå före och luckra upp bilden över vilka vi borde vara.  

Surveyundersökning 
 
Antal svar: 21 
Antal boende i Odense kommun: 18 
 
Boendesituationer:  
Radhus: 5 
Villa: 8 
Lägenhet: 7 
Hoppat över: 1 
 
Antal barn:  
4 st har inga barn 
10 st har ett barn var.  
3 st har 2 barn var.   
1 st har 3 barn.  
2 st har 4 barn var.  
1 st har 5 barn.  
 
Hemmaboende barn:  
15 st har alla barn hemma hela tiden.  
3 st har vuxna barn som flyttat hemifrån.  
1 st har sina barn 9 dagar hos sig och 5 dagar hos pappan.  
2 st har svarat ingenting.  
 
Aktiviteter i vardagsrum:  
Tittar på tv: 19 st (98,48%)  
Läser bok: 10 st (47,62%) 
Läser läxor: 4 st (19,05%)  
Spelar spel: 11 st (52,38%) 
Leker med leksaker: 12 st (57,14%) 
Äter: 18 st (85,71%) 
Sover: 6 st (28,57%) 
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Annat: (9,52%) – 1 st tar emot gäster, 1 st jobbar med PC.  
 
Förvaring i vardagsrummet: 
17 st svarar att de har förvaring,  
5 st svarar att de inte har.  
2 av de 17 skriver att de har förvaring i hyllor, i tv-möbel och i soffan.  
 
Sova i vardagsrummet:  
2 st anger att någon i familjen sover där 
19 st anger att ingen sover där 
 
Vad vill du ha mer av i vardagsrummet: 
Mer förvaring: 11 st  
Fler sittplatser: 5 st 
 
Bättre avskärming: 2 st 
Annat: 3 st  
Varav en svarar att den har vad den behöver, en vill ha bredare rullgardiner och 
den tredje vill ha mer möjlighet till lek 
 
 
Saknar du någon funktion i vardagsrummet: 
Ja: 3 st svarar ja, varav en vill ha mer kreativitet och lek, en annan vill ha mer 
ljus och förvaring 
Nej: 18 st. 

Intervju med familj 1 
Hur många är ni i familjen? 
6 st när alla är hemma, 2 vuxna och 4 barn.  
7 dagar här och 7 dagar hos andra föräldrar.  
Tidigare har de varit här andra tider, det är rätt vanligt bland familjer att man 
bytar tid efter hand.  
 
 
Hur tillbringar ni tid tillsammans i familjen?  
Främst vid matlagning. Vi prioriterar att äta måltiderna ihop, det är inte alla 
familjer som gör så. Vi vill gärna ha en lugn middag. Vi se inte på tv 
tillsammans, det är inget som barnen vill göra. Men på vintern kan det hända att 
vi ser på en film ihop. Tjejerna i familjen är väldigt kreativa, så de gör kreativa 
saker ihop. Och när det är fint väder så är barnen ute.  
 
 
Kan ni göra olika saker på samma tid i vardagsrummet, utan att störa 
varandra?  
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Beror på vad det är. När de hör musik eller vidoer på mobilen, så stör det. 
Annars är det ok. I det gamla huset var det för litet för att kunna göra det. 
Skulle man göra saker i samma rum så skulle det vara lugna saker. Där hade vi 
stängt kök och stängt vardagsrum.  
 
 
Vilka personliga behov har ni, som vardagsrummet ska uppfylla? 
Det ska finnas plats till alla. Jag vill kunna sitta i soffan och sticka. Ibland vill 
vi kunna sitta i soffan allihopa och se på tv. Det som är viktigt för oss är att det 
ska finnas bord som alla får plats vid. I det gamla huset fanns inte plats till stort 
bord, så barnen kunde tillexempel inte ha gäster. Isåfall fick vi delas upp, några 
satt i vardagsrummet och några i köket. Några i soffan.  
 
 
Vad har ni vuxna för olika behov?  
Egna behov blir åsidosatta när man barn. Vi gör både kreativa saker och ser på 
tv. Inte så mycket tid när barnen är här, så det blir egentid när barnen inte är 
här. Vi kopplar av mycket, de första dagarna efter att barnen åkt så orkar man 
knappt laga mat eller något, då är man helt slut. Vi går några promenader när de 
flyttat ut till grönområden. Vi har mer tid ihop när barnen inte är här, men vi 
har inte hittat rytmen än. Vi har varit igång och renoverat sedan vi lärt känna 
varandra. Det kräver mycket tid med skilsmässobarn och planering. Hela tiden 
är det något som ska ordnas eller klaras av. Och vi tar ju inte besluten själva 
utan det ska man göra med andra föräldrar.  
 
 
Vad är ni mest nöjda med i vardagsrummet? 
Köket, vi använder köket mycket. Det visste vi när vi skulle flytta hit. 
Vardagsrummet är mest mysigt och det bjuder in att man kan sitta tillsammans. 
Ett exempel är mina vänner som bara har köksbord istället för vardagsrum, för 
det är där de umgås. I vardagsrummet har vi prioriterat soffan och tänkt att det 
är där man kan slappna av. Vi är nog mest nöjda med soffa-området i 
vardagsrummet. I det gamla huset var det ungefär samma princip, det är bara 
större här. Där saknade vi en öppen planlösning. När man tillbringar så mycket 
tid i ett avskärmat kök, så man blir isolerad från familjen. I köket så gillar 
barnen att vara med, antingen i matlagningen eller så sitter de vid köksön och 
tittar på ipad eller något.  
 
 
Vad saknar ni i ert vardagsrum?  
Förvaring, just nu har vi har allt på kontoret. I det gamla huset så delade barnen 
rum, det var anledningen till att vi flyttade. När vi bara är två så är huset är 
nästan för stort. Vardagsrummet är bra när vi är två, men det skulle kunna vara 
större när alla är här. Men omvänt så är det lagom när vi är själva. Det hade 
varit för stort för oss annars.  
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Det kräver mycket med fyra barn, mer än vi räknat med. Inte att vi inte vill ha 
det så, men vi behöver planera mer än om vi hade haft tillexempel två barn. 
Problemet är ju att hotell och restauranger  är gjorda för familjer som är bara 
har två barn. Familjerum på hotell har ju tillexempel två sängar till barnen, eller 
bord på restauranger är för fyra. Vi kan ju inte vara impulsiva när det gäller att 
åka och äta på restaurang, utan vi måste kolla upp så vi får plats. Bilar är också 
gjorda för 5 personer. Det kostar ju också mer med flera personer. Våra 
mor/farföräldrar hade många barn, men då var det inte lika anpassat efter 
kärnfamiljen, och de kunde ju sova i samma rum. Människor nu är mer 
egoistiska och vill tillexempel ha egna rum och så, och då är det svårt att vara 
flera i en familj.  
 
 
 
Vad är konsekvenserna för er av att allt är gjort efter kärnfamiljen? 
Man kan inte vara impulsiv, det är tråkigt och lite irriterande. Folk tittar mycket 
på en och tycker att vi har många barn och vi tar mycket plats. Det känns som 
att vi var annorlunda. Vi märker att folk tycker att vi är en stor familj. Men vi 
börjar vänja oss nu.   
 
 
Hur hade ni velat ha vardagsrummet de veckor ni är själva?  
Vi vill ha det på samma sätt som när de är här. Vi ändrar ingenting så det är 
ingen skillnad. Det gjorde vi heller inte i det gamla huset. Vardagsrummet 
passade till två personer. Vi gjorde istället om hela rummet för att vi skulle 
kunna vara där när vi hade alla barn hemma. Vi hade ett litet rum som vi rev 
väggen till och så köpte vi större möbler.  
 
 
Finns det någon funktion som inte är nödvändig för er, när barnen inte är 
hemma?  
Storleken på huset. Alla rummen är inte nödvändiga och att vi har två toaletter. 
Då hade vi kunnat bo i det gamla huset. Eller så hade vi hade kunnat ha detta 
huset, men använt källaren till annat. Källaren hade inte varit rum, det hade 
varit garage, verkstad osv. Här uppe skulle varit kontor eller något annat. 
Barnen vill ofta vara med oss andra, så de sitter inte alltid på rummen. Barnen 
vill ibland sova tillsammans också, trots att de har egna rum. Det har jag inte 
upplevt att vanliga familjer har det så. Tror det är annorlunda jämfört med 
kärnfamiljer. 
 
 
Vad är skillnaden mellan erat hem som ni har det nu, jämfört med då ni hade 
barnen på heltid?  
Stillheten som kommer när barnen är borta. Det är en jättestor skillnad. Vi har 
sagt att det ska kännas som deras hem, rummen ska vara deras saker och de ska 
inte behöva ha en saker med. Så de har dubbelt av allt.  
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Har ni andra behov nu, jämfört med då?  
Det har man ju, vi har inte så mycket tid nu. Så nu behöver vi mer tid för 
varandra, jämfört med då. Det är så intensivt när man är så många. Man hade 
nog inte varit så trött och hade behövt samma vila som nu. Vi har ingen rutin 
varje dag, för den förändras hela tiden. Och när barnen kommer så kan de ha 
ändrat åsikt helt, när det gäller maten de gillar eller kläder. Man ska kunna vara 
öppen för förändring. 
 
Allt är inte så negativt som det kanske låter, vi har det bra. Barnen har känt 
varandra i 3,5 år nu och de blir mer och mer som syskon, bråkar som syskon 
och retas. Det är mysigt när man är så många, det finns en fördel för barnen. 
Det finns alltid någon att leka med, någon som vill vara med. Vi behöver inte 
tänka på att det måste finnas någon kompis som de ska leka med. Men de blir 
också sammanslutna och inte alltid vill ha med kompisar. Ibland är det svårt att 
lära känna andra, nu när de är igång med att lära känna varandra. Men de har 
nog inte samma behov nu som de kanske har sen. Tiden är dyrbar, för allt ska 
vara planerat. När barnen är här behöver vardagen behöver vara planerad. Mat, 
sport, handling. Det är viktigt med en bra bas här hemma, så alla kan vara här.  
 
Vad tänker ni om att planlösningar ofta är gjorda för kärnfamiljer? 
Det är extremt få hus som är byggda för 6 människor. Isär 1-planshus. De 
behöver vara så stora, hustomterna är inte så stora så man kan bygga stora hus 
för att kunna bo många. Det är lätt att veta vem som det är byggt för. Om de 
inte ska ha rum i källaren så skulle det varit svårt. Nyare hus kan man se exakt 
vilka det är byggt för. Är det över två barn så är det två toaletter. Från 80-talet 
brukar det vara ändrat. Finns alltid ett föräldrarum och sen små rum.  

Intervju med familj 2 
Hur många är ni i familjen? 
6 st totalt, två tjejer från kvinnan och två tjejer från mannen.  
Mannens barn är här från tors-mån varannan vecka 
Kvinnans ena barn är här ons till måndag varannan vecka 
Och det fjärde barnet är här i tio dagar av fjorton. Fyra dagar är hon inte.  
 
 
Hur tillbringar ni tid tillsammans i familjen?  
Två av tjejerna ser mest på tv tillsammans, en av dem har en egen tv. De två 
andra är mer familjesociala, de vill helst vara bland de andra. De ser på ipad 
eller spelar pusselspel. Gör man allt tillsammans spelar man spel eller så går 
man tur tillsammans. På fredagskvällar eller lördagskvällar så ser man tv 
tillsammans, eller går ut och äter. Tvn i vardagsrummet är det de vuxna som 
bestämmer över, och barnen har ipads. Detta för att barnprogram är för högljutt 
och för mycket för att vuxna ska kunna slappna av.  
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Kan ni göra olika saker på samma tid i vardagsrummet, utan att störa 
varandra?  
Någon ser ipad, någon spelar spel och kanske någon som lagar mat. Det finns 
möjlighet för det i rummet. Soffan hjälper till att skapa zoner, och det blir egna 
små rum. En del av vardagsrummet har de satt upp vägg till för att skapa ett 
rum till ett av barnen.  
 
 
Vilka personliga behov har ni, som vardagsrummet ska uppfylla? 
Man kan se på tv eller sitta på andra sidan soffan och göra egna saker. Eller 
ligga i dagbädden för att inte behöva se med. Men man är ändå med i rummet. 
Sitta i soffan och slappna av, det ska vara ett bra ställe för att kunna ta det lugnt. 
Ljus. Det behövs plats utöver soffan, för att inte behöva trängas med andra. Tvn 
är sekundär, används på kvällen mest för ro. Man har mer tid tillvarandra när 
man inte har tvn igång. I det förra huset hade de kök för sig och vardagsrum för 
sig, då satt de i köket och spelade spel.  
 
Barnen svarar att de använder mest tvn och soffan. Mest plats för att kunna sitta 
tillsammans i soffan.  
 
 
Vad har ni vuxna för olika behov?  
Kvinnan vill ha benen upp i soffan. Vill kura ihop sig. Hon behöver inte tvn. 
Och de vill gärna sitta nära varandra.  
Mannen vill sitta ordentligt. Han har ett större tv-behov för det anser han 
kopplar bort hjärnan.  
 
Det tog tid, men nu har de hittat en balans i matrutinerna. Innan hade de olika 
behov för maten, men nu när de bor tillsammans så många så behöver man ha 
en klar rutin.  
 
 
Vad är ni mest nöjda med i vardagsrummet? 
De små zonerna i rummet. Samtidigt som man kan vara tillsammans, fast man 
inte alla sitter i soffan. Det är lätt att omorganisera. Mest är de nöjda över 
hörnet där de har en dagbädd, både för att man kan titta ut och se på tv. Den är 
klar till att kunna sova i. Man kan titta ut.  
Barnen svarar att det är olika delar, att man kan sitta och titta på tv eller ipaden 
på olika ställen. Privatliv på sin skärm, man sitter bredvid varandra men gör 
olika saker. Gungstolen hjälper till att slappna av men inte somna.  
 
 
Vad saknar ni i ert vardagsrum?  
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Hade man haft andra regler med tvn så hade vi behövt skärma av, men i och 
med att den inte gör det så gör det inget. Små zoner hjälper till att man inte 
saknar något. 
 
Bokhylla eller någon förvaring, om de måste säga något. Ett ställe där man kan 
ha böcker eller magasin. Nu har dem det i ett annat rum.  
 
 
Vad är konsekvenserna för er av att allt är gjort efter kärnfamiljen? 
Man får vara mer kreativ. Två barn får dela rum där den ena får bo i en walk-in-
closet, men trivs. Man måste vara kreativ för annars går det inte. Man måste se 
möjligheter i allt. Storleken på rummen får vara mindre.  
 
Det är ändå kul att se hur man kan göra i olika hus eller lägenheter, när det finns 
möjligheter till att ändra om.  
 
När vi är ute och reser så är alla billiga resor för två vuxna och två barn. Och 
bilar är anpassade efter kärnfamiljer. Nya hus är svårt att hitta hus som 
fungerar, gamla hus går att ändra. Nya är värre än gamla, för allt är gjort efter 
kärnfamilj. Stänger man ett rum och gör två så försvinner ett fönster osv.  
 
 
Hur hade ni velat ha vardagsrummet de veckor ni är själva? 
Tor-sön varannan vecka är de vuxna själva. Använder hela huset när de är 
själva, men de stänger dörren till avdelningen med barnens rum. Använder ett 
av barnens rum för att kunna vara i när man har gäster, bäddsoffa osv. Tycker 
inte huset är för stort när de är själva.  
 
De tittade på ett stort hus först, men tyckte att det hade blivit för stort när de är 
själva. De tycker att det hade varit skönt att kunna ha större hus, med egna rum. 
Men det behovet finns inte än. 
 
 
Finns det någon funktion som inte är nödvändig för er, när barnen inte är 
hemma?  
Köket, för man kanske blir utbjuden till andra kompisar när man är själv. Orkar 
heller inte att laga mat när man är själva.  
 
 
Vad är skillnaden mellan erat hem som ni har det nu, jämfört med då ni hade 
barnen på heltid?  
Man var på varandra konstant förr. Men nu märker man skillnad på vems barn 
det är. De beter sig på andra sätt än vad ens egna barn gör, som man är van vid. 
De behöver rum nu där man kan andas, i ensamhet. Då hade man mer fokus på 
att kunna vara tillsammans alla så mycket man kunde.  
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Nu kan man åka lite då och då med olika personer. Man behöver inte vara alla. 
Nu finns det möjlighet att kunna åka iväg med någon annan, behöver inte alltid 
vara med sin egen mor eller far.  
 
I stuen var det samma som nu. Skillnaderna är att reglerna är annorlunda i 
rummet.  
 
 
Har ni andra behov nu, jämfört med då?  
Mannen svarar: då hade jag mer behov för tvn. När man har barnen hemma så 
gör man saker mer tillsammans. Man behöver komma ut också för att få fler 
intryck, det ger mycket.  
 
Tar mycket ställning till ett av barnen som är här mest, i och med att skolan och 
så är i närheten. Hon har också fått störst rum. Det behöver man också tänka på, 
trots att man inte ska vara orättvis. Men det ger mer mening att den som är här 
mest har det största rummet.  
 
 
Vad tänker ni om att planlösningar ofta är gjorda för kärnfamiljer? 
Irriterande, för det finns inget att välja. Ska man hyra en lägenhet så kan man 
inte flytta väggar. Stora lägenheter ligger i stan och där finns inte möjligheter 
för bil eller cyklar. Eller de som är stora ligger vid hamnen och där har man inte 
råd. Planlösningar är aldrig gjorda för att man inte kan göra något.  
 
Men de hittade en lägenhet utan väggar, så man kunde sätta upp väggar själv, 
men den var på 110 kvm. Och de har 130 kvm som minimum för att få plats.  
 
Mycket som man behöver ta ställning till för att kunna bo, det tar längre tid att 
hitta något. Men ekonomin är också ett problem när man behöver bo stort. 
 
Frustration, man lägger ner mycket timmar på att vara öppen för möjlighet. 
Speciellt när man har lite krav med, som att man vill ha tillgång till trädgård. 
De lägenheter som vi hittat som fungerat har varit kanske en eller två. Det finns 
inget som det vi vill ha, så då får man ta det som finns och vara kreativ.  
 
Men de är väldigt frustrerade över situationen.  

Intervju med familj 3 
Hur många är ni i familjen? 
4 barn och en vuxen.  
Ett av barnen är här på heltid och de andra är här på olika tidpunkter.  
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Hur tillbringar ni tid tillsammans i familjen?  
Spelar spel, tittar på tv, läser böcker och leker med leksaker.  
 
 
Kan ni göra olika saker på samma tid i vardagsrummet, utan att störa 
varandra?  
Det beror på vad det är, om någon läser en bok så kan ingen se på tv. Men de 
kommer som vi bestämmer att vi ska göra något, så gör vi det tillsammans. 
Ibland behöver dock inte 14-åringen vara med, då han inte alltid vill.  
 
 
Vilka personliga behov har ni, som vardagsrummet ska uppfylla? 
Det ska finnas en soffa och en tv. Lite förvaringsmöjligheter, ett matbord för att 
rummet tillhör köket.  
 
 
Vad är ni mest nöjda med i vardagsrummet? 
Man har den bostaden man har och då får man anpassa sig. Större soffa går 
tillexempel inte, då det inte finns så mycket plats.  
 
 
Vad saknar ni i ert vardagsrum?  
Förvaring ibland. Annars har vi allt vi har användning för.  
Ett av barnen delar sovrum med mig, så hans leksaker får vara här ute i 
vardagsrummet.  
 
 
Hur hade ni velat ha vardagsrummet de veckor ni är själva? 
Den stora är här 10 dagar och den yngsta är här hela tiden, så jag är nästan 
aldrig själv. Men det jag skulle vilja ha är någon fin möbel som gömmer undan 
leksakerna.  
 
 
Finns det någon funktion som inte är nödvändig för er, när barnen inte är 
hemma?  
Nej, inte direkt. 
 
 
Vad är skillnaden mellan erat hem som ni har det nu, jämfört med då ni hade 
barnen på heltid?  
Det är ingen skillnad. Jag har ingen ork till att flytta runt på möbler om det var 
möjligt. Dock längtar jag efter ett ”vuxenrum” där jag kan ha nya möbler och ta 
bort barnstolen.  
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Har ni andra behov nu, jämfört med då?  
Det är samma behov som när vi var två.  
 
 
Vad tänker ni om att planlösningar ofta är gjorda för kärnfamiljer? 
I huset som vi bor i nu fanns det plats till alla, fram tills att jag fick ett barn till. 
Men det räknas som lyx för mig just nu, att ha ett eget sovrum.  
 
 
Vad är konsekvenserna för er av att allt är gjort efter kärnfamiljen? 
Färdigmat i supermarkets görs alltid till två eller fyra personer, det märker hon.  


