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BEGREPP
Det finns många olika familjer som alla ser olika ut, 
eftersom de är konstellationer av individer.  

Begreppet stjärnfamilj beskriver 
en familj där omtanke, respekt, 
kärlek och ansvar är viktigare än 
den yttre formen.

Begreppet kärnfamilj är inte längre speciellt aktuellt, 
det är en form av många för familjebildning. Tyvärr 
har inte samhällsplanering och normsystem riktigt 
hängt med i utvecklingen.

KÄRNA / GEMENSAM / JÄMNVARM
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IDÉ
I min analys av ungas boende har jag tittat på det 
nya begreppet stjärnfamilj. Många unga som idag 
närmar sig den traditionella familjebildningsåldern 
inser att de inte kan eller vill hålla sig inom den 
snäva normen för kärnfamiljen. Istället väljer en del 
att dra nytta av de upplösta normerna och ta hjälp 
av vänner och släkt, gamla ex och grannar i uppfos-
tran av barnen. 

Problemet är att vi fysiskt byggt 
fast oss i kärnfamiljen. Lägenhets-
beståndets utformning premierar 
boende efter normen: mamma, 
pappa, barn. Kvar ihop med 
denna hänger normen om att 
hemmet är din borg som du sluter 
mot omvärlden. 

Med detta konstaterat utgick jag ifrån de ur kärn-
familjsnormen ursprungna stjärnhusen av Back-
ström och Reinius. Dessa välplanerade och funk-
tionella hus vändes ut och in. 

Jag ville få fram kärnhus för stjärn-
familjer istället för tvärtom. Liksom 
i stjärnhusen är kärnan det ge-
mensamma, men inte för vertikal 
kommunikation utan för horisontell 
socialisation. 

Lägenheterna grupperar sig runt den och får på så 
sätt ett rum gemensamt för alla, men som inte är 
oumbärligt för de dagliga behoven. Kring kärnan 
formas stjärnfamiljen. Kombinationen runt kärnan 
av små ettor samt större lägenheter med jämnstora 
rum gör att i princip vilka familjekonstallationer som 
helst möjliggörs. I systemet med kärnor och kring-
liggande lägenheter finns också en stark miljöas-
pekt.

För att få ner energiförbrukningen 
och samtidigt tillfredställa behovet 
av ljus, luft och roliga arkitektoni-
ska former måste vi acceptera att 
temperaturen växlar i olika rum 
och med årstiden. 

Kärnan utgör byggnadens fundament, lägen-
heterna hänger delvis på den. Väggarna är således 
tunga, välisolerade och har få fönster. Där är det 
således en jämn, hög temperatur. Rummen när-
mast kärnan är lättare men även de bra isolerade 
och ju längre ut från kärnan du kommer desto 
lättare konstruktion, mer fönster och större tem-
peraturväxlingar blir det. På så sätt blir det möjligt 
att ha olika ljusspel och funktioner i olika rum och få 
ett mer spännande arkitektoniskt uttryck. Byg-
gnadsdelar tillåts att kraga ut och hänga mellan 
byggnadskroppar samtidigt som det finns delar 
med passivhusstandard. 
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