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Inbjudan 
till idé-
tävling

Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna, Jagvillhabostad.nu och Sveriges Bygg-
industrier inbjuder tillsammans med

Besqab AB 
Bostads AB Poseidon 
Byggnads
HSB Riksförbund  
Hyresgästföreningen 
JM AB 
MKB Fastighets AB
Peab Division Bostad 
Riksbyggen
Skanska Bostadsutveckling Norden 
Svenska Bostäder
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO 
SWECO Architects
White arkitekter AB

arkitektstudenter att delta i en idétävling om ungas boende. 

Studenttävlingen, kallad Hemuppgiften, är öppen för studenter inskrivna vid 
svenska högskoleutbildningar inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsar-
kitektur och fysisk planering.
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Bakgrund
Unga människor är generellt en svag grupp på bostadsmarknaden. Osäkra anställ-
ningsvillkor, låga inkomster, litet eller inget sparat kapital och få eller inga refe-
renser från tidigare boende gör det svårt att stå sig i konkurrensen med andra, 
mer resursstarka grupper. Det finns för få bostäder som passar unga vuxna i det 
befintliga beståndet, och nyproducerade bostäder är oftast för dyra. För att lösa 
bostadsbristen bland unga behövs nya bostäder och boendemiljöer som matchar 
deras efterfrågan och behov. Detta ställer byggherrar, arkitekter och entreprenö-
rer inför en rad utmaningar.

Nya idéer och lösningar behövs. För bostadsbyggandets olika aktörer är det 
viktigt att lyssna på och hantera krav och förväntningar från morgondagens bo-
stadskonsumenter som åren framöver ska etablera sig på bostadsmarknaden. 

Studerande på arkitektutbildningarna utgör en stor kunskaps- och innovations-
resurs, inte bara i egenskap av blivande arkitekter utan också genom att ofta ha 
personliga erfarenheter av ungas situation på bostadsmarknaden.  

Syfte
Tävlingen syftar till att lyfta fram blivande arkitekters idéer och lösningar på hur 
bostäder och boendemiljöer kan åstadkommas som unga vuxna har behov av och 
som de kan betala/har råd med. 

Genom att arrangera en idétävling för studenter på arkitekturutbildningarna 
är det arrangörernas förhoppning att samla ett gediget material med idéer och 
tankeväckande uppslag om hur man kan möta frågan om ungas bostadssituation. 
Tävlingsresultatet kommer att presenteras i en utställning under politikerveckan i 
Almedalen 2010 samt i en inspirationsbok som kommer att sammanställas under 
hösten 2010. 
 

Hur löser 
vi bostads-
bristen för 
unga?
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Hemuppgiften handlar om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya 
idéer och tankesätt och presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga 
vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra 
en framtida bostadskarriär. 

Tävlingsförslaget ska kommunicera en idé för en lösning på ungas boendesituation.

Tävlingsuppgiften lämnar ett stort tolkningsutrymme för de tävlande att inom ramen 
för inlämningskraven svara på frågan om hur bostadsfrågan för unga kan åtgärdas. 

Förslaget kan vara knutet till en fysisk plats, men likväl vara av en mer generell ka-
raktär. 

Förslagen kan handla om allt från:  
- möbeldesign till lagstiftning, 
- boendestrukturer till byggprocesser, 
- innovativa tekniska lösningar till finansieringsstrukturer,
- en lägenhets utformning till planeringen av en stadsdel

 eller 

- vilken lösning som helst som på ett eller annat sätt  kan skapa nya möjligheter 
till bostäder för unga vuxna.

Foto: Lotta Törnroth

Hem-
uppgiften
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Bedömnings-
grunder

Inlämnade förslag kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Innovation och nytänkande
Utvecklingsbarhet
Arkitektonisk gestaltning
Genomförbarhet (kostnader, teknik m.m.)
Hållbarhetsaspekter
Genomslagskraft och tydlighet

Eftersom tävlingsförslagen kommer att ställas ut och publiceras är det av stor 
betydelse att de tydligt förmedlar sitt budskap. En viktig målgrupp är de politiska 
beslutsfattare som besöker politikerveckan i Almedalen i juli 2010.

Under tävlingsperioden kommer tävlande, genom arrangörernas försorg, erbjudas 
olika föreläsningar om bostadsbyggandets villkor i Sverige. Föreläsningarna kom-
mer att annonseras via www.hemuppgiften.se.

Pris
Totalt står en prissumma på 150.000 kronor till juryns förfogande. Ett förstapris 
på minst 50.000 kronor ska delas ut, i övrigt disponerar juryn prissumman fritt. 

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer. 
Juryledamöterna har utsetts av arrangörerna i samråd. 

Kurt Eliasson, vd SABO, juryns ordförande

Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen

Sanna Hederus, KOD Arkitekter 

Vanda Kehr, ordförande jagvillhabostad.nu Stockholm 

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö

Kristoffer Roxbergh, White Arkitekter,  repr. ArkitektStudenterna

Eva Torberger, Skanska RDN (Residential Development Nordic), Chef för projekt-
utveckling/projektledning i Väst

 

Tävlingssekreterare arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter
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TÄVLINGENS FORM
Tävlingen är en idétävling för studenter i ett steg.

DELTAGANDE
Tävlingen är öppen för studenter som vid tävlingens start-
datum är inskrivna vid någon av de svenska högskoleutbild-
ningarna inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsar-
kitektur samt fysisk planering.

REGISTRERING
Alla tävlande ska registrera sig på www.arkitekt.se/hemupp-
giften för att få information om tävlingen.

TÄVLINGSTID
Tävlingstiden är 1 mars 2010–31 maj 2010

TÄVLINGSFUNKTIONÄR
Tävlingsfunktionär är arkitekt MSA Martin Livian,  
Sveriges Arkitekter 
Storgatan 41
Box 5027, 102 41 Stockholm
e-mail: martin.livian@arkitekt.se 

HANDLINGAR
Detta tävlingsprogram är tävlingens enda programhandling.

Faktaunderlag samt övriga uppgifter som kan vara till stöd 
och inspiration för de tävlande kommer att läggas ut på 
tävlingsbloggen www.hemuppgiften.se.

All information om tävlingens regler, frågor och svar med 
mera finns på www.arkitekt.se/hemuppgiften.

TÄVLINGSFRÅGOR
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om 
tävlingen kan begäras på www.arkitekt.se/hemuppgiften 
senast den 15 april.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att publiceras på 
www.arkitekt.se/hemuppgiften senast den 28 april.

TÄVLINGSSPRÅK
Tävlingsförslagen ska vara på svenska.

REDOVISNINGSKRAV
Tävlingsförslaget ska redovisa en idé för en lösning på de 
ungas boendesituation.

Redovisningen kan bestå av text, ritningar och bilder. 
Redovisning ska ske på högst två A2-planscher i stående 
format.
 
Text, ritningar och bilder ska vara läsliga om planscherna 
nedförminskas till A3-format.  Förslagen ska vara redovisade 
så att de kan kommunicera sitt budskap i utställning och i 
tryckta material. 

Planscherna ska också lämnas in i digitalt pdf-format på en 
CD. Båda planscherna ska finnas i samma fil som högst får 
vara 10 MB. 

Tävlingsförslagen ska vara anonyma och förses med ett 
motto på planschens nedre högra hörn. 

Observera att allt inlämnat digitalt material ska vara rensat 
på spårbar information om upphovsman för att garantera 
anonymiteten. 

Inlämnade handlingar utöver redovisningskraven kommer 
inte att tas upp till bedömning.

INLÄMNING
Förslagen ska lämnas till allmän befordran eller budservice 
senast 2010-05-31 och vara adresserat tävlingsfunktionären.

Förslagen kan också lämnas direkt till tävlingsfunktionären, 
Sveriges Arkitekter, Storgatan 41 i Stockholm, 2010-05-31 
fram till kl 16.00.

Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett ogenomskinligt kuvert 
på vilket anges ”namnsedel” samt förslagets motto. Kuvertet 
ska innehålla uppgifter om samtliga förslagsställare.  
Använd namnsedel på tävlingens hemsida 
www.arkitekt.se/hemuppgiften

Kvitto utvisande inlämningsdag jämte uppgift om förslagets 
motto ska översändas separat till tävlingsfunktionären. 

Tävlingstekniska bestämmelser
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TÄVLINGSRESULTAT
Resultatet kommer att presenteras på en utställning och vid 
en prisceremoni under politikerveckan i Almedalen 2010. 
Deltagare som belönats kommer att kontaktas andra veckan 
i juni.

Juryns utlåtande kommer att presenteras på Sveriges Ar-
kitekters hemsida och på hemuppgiften.se i samband med 
offentliggörandet.

ÅTERLÄMNANDE
Inlämnade förslag kommer ej att returneras till förslagsstäl-
larna.

ÄGANDERÄTT
Arrangörerna innehar den materiella äganderätten till pris-
belönta och inköpta förslag.

UPPHOVS- OCH NYTTJANDERÄTT
De tävlande behåller upphovsrätten och nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag helt eller i väsentliga 
delar utöver vad som anges i detta program kan ske först 
efter avtal med förslagsställaren och någon av arrangörerna.

PUBLICERING
Arrangören (Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna, Jag-
villhabostad.nu, Sveriges Byggindustrier) äger rätt att publi-
cera samtliga tävlingsförslag på egna hemsidor och tidskrif-
ter. Arrangören äger rätt att publicera belönade förslag i en 
inspirationsbok och exempelsamling.

All publicering efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställares namn.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Tävlingen är en idétävling och syftar inte till vidare uppdrag. 

TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta tävlingsprogram är upprättat i enlighet med byggsek-
torns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verk-
samhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar 
för tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är 
programmet granskat och godkänt av Sveriges Arkitekter.

Stockholm i februari 2010



Norrlandsgatan 7
Box 7514
103 92 Stockholm
Tel: 070-3016 101
styrelsen@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu är en ideell organisation för och med unga bostadssökande och andra 
som har tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Vi är en ungdomsorganisa-
tion, som ger unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras 
bostadssituation. Vi är en påverkansorganisation, som lobbar mot och samarbetar med 
politiker och andra aktörer i bostadsfrågan, och vi är en viktig opinionsbildare inom bo-
stadspolitiken. Vi är sakkunniga och nytänkande, lösningsinriktade och konstruktiva, och vi 
har ett stort nätverk inom bygg- och bostadsbranschen. Jagvillhabostad.nu arbetar både 
nationellt och lokalt i Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi har aktiva lokalavdelningar.

Storgatan 41
Box 5027, 
102 41 Stockholm
Tel +46 (0)8 505 577 00
kansli@arkitekt.se
www.arkitekt.se

Storgatan 19
Box 5054, 
102 42 Stockholm
Tel +46 (0)8-698 58 00
info@bygg.org
www.bygg.org

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för landets arkitekter, inrednings-
arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Våra medlemmar är privat- och 
offentligt anställda, företagare eller arkitekt studerande. Det som förenar medlemmarna 
är den gemensamma utbildnings bakgrunden och att man arbetar med frågor som rör 
arkitektur och planering. 

ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation: ett disciplinöverskri-
dande kontaktnät och en intresseorganisation för studerande vid de nio svenska arkitekt-
utbildningarna. ArkitektStudenterna företräder drygt 2.200 studenter inom arkitektur, 
inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med över 
3.000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Genom att prioritera ar-
betet för ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete vill företagen inom 
Sveriges Byggindustrier skapa en attraktiv byggbransch. Visionen är en samhällsbyggnads-
sektor i världsklass!

 BI:s verksamhet drivs från 25 lokalkontor över hela landet och ett gemensamt kansli 
i Stockholm. BI är ett förbund inom Svenskt Näringsliv. Vi företräder medlemsföretagen 
gentemot politiska organ och institutioner, myndigheter, fackliga motparter etc –enskilt och 
i samverkan med andra byggorganisationer. 

 

Sveriges Arkitekter
ArkitektStudenterna

Medarrangörer

F A S T I G H E T S  A B


