
HEMLÖS
ALLMÄN IDÉTÄVLING OM HEMLÖSHET I STOCKHOLM

HEMLÖS är en idétävling öppen för alla som har intressanta tankar och förslag kring 
det angelägna ämnet hemlöshet, dvs vad det innebär att inte ha tillgång till fast boende, 
och vänder sig såväl till professionella arkitekter och formgivare som till en bred allmänhet.

Tävlingen har anordnats på initiativ av Arkitekter utan gränser, ASF Sverige och arrangeras 
i samarbete med Stockholms stadsmission, Stockholms stad och Sveriges Arkitekter. 
Tävlingens sy�e har varit att ly�a diskussionen från att enbart debattera orsakerna till 
bostadsbrist och hemlöshet till att uppmuntra till att utveckla metoder, strategier och 
konkreta projektidéer för att förbättra situationen i praktiken för de människor som inte 
har ett eget hem.

Bakgrund och sy�e
Den svenska regeringsformen slår fast att alla medborgare har rätt till en bostad, men hur 
ser denna rättighet ut i verkligheten? Många människor saknar idag eget långsiktigt 
boende – det kan handla om personer med sociala problem av olika slag, psykisk ohälsa 
eller missbruksproblem. Det kan också handla om äldre med låga pensioner eller 
ungdomar med låg eller osäker inkomst. 
En människa behöver inte tvunget sova utomhus för att anses vara hemlös. 
När man pratar om hemlöshet handlar det om en rad situationer där människor stängs ute 
från bostadsmarknaden och därmed i förlängningen även från arbetsmarknaden.

I stort sett alla undersökningar betonar att en egen lägenhet är grundförutsättningen för 
ett bättre liv, men bostadsbristen i Stockholm är stor och marknaden är idag hårt styrd av 
ekonomiska intressen.

Genom tävlingen har arrangörerna velat hitta konkreta idéer kring hur villkoren för 
Stockholms hemlösa kan förbättras, och möjlighet att kanalisera dem och det engagemang 
de visar på. Målet har varit att få fram idéer kring hur man skulle kunna förbättra 
hemlöshetssituationen genom att på olika sätt skapa förutsättningar för nya boenden och 
boendeformer.

Tävlingen Hemlös hoppas kunna främja idéer som leder till förändring, skapa underlag för 
en bred diskussion kring hemlöshet, samt stötta konkreta projekt som kan bidra till en 
bättre vardag för hemlösa och utsatta människor i Stockholm.



Tävlingsuppgi�
Tävlingsprogrammet ställde en öppen och brett formulerad fråga. Frågan om hemlöshet är 
komplex och man har inte e�ersökt endast ett angreppssätt, utan hoppats att de olika 
förslagen kan föreslå lösningar inom skilda fält, med anknytning till olika samhällssektorer. 
Tävlingen är tänkt att uppmuntra till nytänkande och utveckling – t ex att hitta outnyttjade 
platser, nya sätt att bygga, förändrade lagar och processer, oprövade boendeformer – samt 
e�erlysa synergieffekter för den övriga staden så att fler människor kan ta del av 
lösningarna. Uppgi�en var fri att lösas på många sätt – genom text och bild – essentiellt är 
förslagens drivkra� och vilja till att formulera en tydlig idé som kan förändra både 
situationen för, och synen på, de hemlösa idag. Tävlingsförslagen ska främst ses som viktiga 
inlägg i en pågående politisk diskussion om hur man kan lösa bostadskrisen i Stockholm, 
särskilt för de mest utsatta.

Bedömningsgrunder
Juryn har bedömt förslagen utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning:
- Relevans för hemlöshetsfrågan
- Innovativitet
- Utvecklingsbarhet
- Genomförbarhet
- Kvaliteter i den urbana kontexten
- Arkitektonisk gestaltning
- Funktion
- Hållbarhet

Jury
John Arthur Ekebert, hemlös, debattör.
Lars Epstein - journalist DN.
Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige.
Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, Professor i stadsbyggnad vid Chalmers Tekniska 
Högskola, vetenskaplig ledare för Mistra Urban Futures, utsedd av Sveriges Arkitekters 
tävlingsnämnd.
Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.

Tävlingssekreterare: Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA
Tävlingsfunktionärer: Joanna Oleksak SAR/MSA, ASF Sverige.

Arrangörer och programskrivare: ASF Stockholm.

Till tävlingen inkom 37 förslag, varav 2 inte kunde godkännas.
Juryn har bedömt övriga 35 förslag som samtliga godkändes av juryn. 



Utlåtande
Hemlösheten har många olika uttryck och kan inte lösas med ett recept som passar alla. 
Det är ett komplext problem och få av förslagen som lämnats in kan visa en full förståelse 
för dess komplexitet. Det inlämnade materialet uppvisar dock en imponerande stor bredd - 
allt från designprodukter för stadsrummet till övergripande strukturella 
organisationsförslag; såväl akuta som mer permanenta lösningar. I den bästa av alla världar 
skulle samtliga förslag förverkligas parallellt för att komma åt så många olika behov som 
möjligt för dagens hemlösa och motverka segregation i staden.

Projekten har kunnat grupperas i olika kategorier; konkreta byggprojekt, förslag på platser, 
nya byggnadstypologier, nya typer av mötesplatser och sociala funktioner eller olika typer 
av nätverksbaserade plattformar för förmedling av boende. 
Grupperingarna är förenklingar, många projekt har gått att placera i flera kategorier och 
indelningen har endast varit ett hjälpmedel för juryn att sortera och jämföra förslagen 
inbördes trots deras skilda art.

Organisationsförslag och smörgåsbord
Flera tävlingsförslag har gjort ambitiösa genomgångar av hela problembilden kring 
hemlöshet och föreslår främst organisationsstrukturer kring bostadsbyggande, social 
verksamhet och utbildning. Sammantaget lider förslagen av att de är alltför översiktliga – 
även om vissa delar kan vara innovativa och utvecklingsbara så är förslagen varken 
tillräckligt detaljerade eller självständiga för att vara genomförbara eller intressanta i sin 
helhet. Juryn ser dem mer som smörgåsbord av olika goda tankar och idéer.

Designlösningar för akuta behov
Andra förslagsställare har fokuserat på tillfälliga lösningar för akuta situationer och behov 
och flera förslag presenterar designlösningar för olika typer av gatumöbler eller tillfälliga 
sovplatser. Många av dessa projekt har också ha� som utgångspunkt att synliggöra de 
hemlösa. Juryns samlade åsikt är dock att denna typ av akuta lösningar är problematisk; 
att de inte tillhandahåller ett värdigt och tryggt boende och att de riskerar att ytterligare 
stigmatisera och peka ut de hemlösa istället för att föreslå faktiska lösningar. 

Sociala projekt
Ett flertal förslag redovisar idéer kring social verksamhet; aktiviteter och olika typer av 
funktioner som kan inrymmas i nya eller befintliga byggnader. Här finns många innovativa 
och intressanta idéer att inspireras av, men få som övertygar på alla nivåer.

Nätverk och plattformar
En del förslag har ly� de möjligheter som ny informationsteknologi ger; olika typer av 
nätverk för förmedling av bostäder eller för att skapa mötesplatser och synliggöra 
hemlöshetsproblemet. Juryn ser dock stora brister med hänsyn till ansvarsfördelning och 
det praktiska genomförandet av förslagen, som därför tyvärr tycks orealistiska.



Konkreta bygg- och tomtförslag, nya typologier
Ett fåtal förslag har arbetat med konkreta åtgärder, samt platser och processer för 
utförande. De har arbetat såväl med det innovativa som det direkt genomförbara.
Juryn konstaterar att de som arbetat utifrån en konkret kontext o�a har kommit fram till 
väl genomarbetade förslag, med stark utvecklingspotential och det är också bland dessa 
förslag som vinnaren utsetts.

Tävlingen har inneburit en utmaning över det vanliga och juryn uppskattar särskilt den 
spridda, men generösa, blandningen av inskickade förslag som pekar mot ett mer humant, 
inkluderande samhälle. Tillsammans utgör förslagen en idébank för komplement till 
befintliga lösningar, för såväl privata, offentliga som kollektiva initiativ. Juryns förhoppning 
är att vissa projekt kan utvecklas och förankras och så småningom genomföras för att 
förbättra situationen för Stockholms hemlösa.

Juryns beslut
E�er avslutad bedömning har juryn utsett förslag KIL001 till vinnare av tävlingen.

John Arthur Ekebert

Ulrike Schartner

Jonas Rydberg

Henrietta Palmer
Ordförande

Per Kra�

Karolina Keyzer

Lars Epstein

Fredrik Jurdell



Illustration Kil 001

Första pris
KIL 001
Förslagsställare: Malin Persson, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm

Kil är ett elegant och nyskapande förslag, som adresserar behovet av små bostäder i 
centrala lägen, där tillgången till stadens resurser är som störst. På ett innovativt sätt hittar 
förslagsställaren en slags ”icke-rum”, som utnyttjas för att förtäta innerstaden. 
Nya möjliga byggrätter skapas på de utrymmen vid existerande brandgavlar som är en 
konsekvens av historiska stadsplaners olika gatubredd. De föreslagna ”plug-in”- bostäderna 
är extremt små, vilket gör det möjligt att bebygga dessa “osynliga” tomter med just detta 
specifika program. I en alltmer segregerad stad är det en provokativ och befriande tanke 
att de hemlösa också kan ges möjlighet att bo mitt i staden på detta integrerade sätt. 
Smålägenheterna skulle kunna lösa bostadsbristen för vissa hemlösa och samtidigt bli ett 
positivt, permanent, arkitektoniskt tillskott i staden.
På en upptrissad bostadsmarknad är det troligt att lägenheter likt dessa skulle absorberas 
av spekulativa kra�er. Det är därför viktigt att tillgängligheten för hemlösa säkras genom 
incitament i form av t ex upplåtelseform och hyressättningar. Förslaget är distinkt 
presenterat men behöver utvecklas vad gäller genomförande. Det behöver också ses över 
vad gäller tillgänglighet och byggekonomi etc. för att kunna förverkligas. Förslaget har trots 
dessa brister en stark arkitektonisk kra� i sin genialiska enkelhet, där små bostäder kilas in 
i existerande struktur och blir ett positivt tillägg för staden som helhet.

 



Illustration Kil 001



Illustration PARK+075

Hedersomnämnanden
4 stycken, utan inbördes rangordning

Park+ 075
Förslagsställare: Land arkitektur AB, landskapsarkitekter, genom Rebecka Rosén, 
Sofia Nylén, Camilla Doms, Lina Andersson, Stockholm

Park+ är ett projekt som inte hanterar bostadsfrågan, utan istället valt att försöka förbättra 
förhållandena för de hemlösa genom att introducera en ny typ av offentliga byggnader i 
stadens parker, öppna under dagtid när natthärbärgen är stängda och många hemlösa 
förvisas till offentliga rum. Med referens till andra park-institutioner, såsom t ex park-lek, 
visar Park+ på hur stadens behov och acceptans av olika aktiviteter ändras över tiden, och 
hur just parken är och har varit ett rum där dessa behov har kunnat tillgodoses. 
Park+ föreslår paviljonger som erbjuder toaletter och möjlighet till klädtvätt, mat och plats 
för vila. Dessa är tänkta som mötesplatser med olika typer av aktiviteter och samvaro samt 
med viss kommersiell aktivitet, t ex möjlighet att driva kaféverksamhet, vilket skulle skapa 
en träffyta mot allmänheten.
Grundtanken i projektet – att öka toleransen i parkerna och ge de hemlösa möjlighet till 
bättre villkor istället för att avvisa dem – är ett starkt bidrag till stadens gemensamma rum. 
Förslaget behandlar inte bostaden i sig och är därför ingen lösning på hemlöshet, men 
innebär en demokratisering av det offentliga rummet. Det medför en inkluderande attityd 
för de hemlösa i stadens parker och skulle kunna öka parkens kvalitet och bekvämlighet, 
inte bara för de hemlösa.



Illustrationer GRANNSKAP 008

GRANNSKAP 008
Förslagsställare: Funkia AB, genom Felix Melin, Emma Lindman, Frida Wilkne m fl, 
landskapsarkitekter, Nacka

Grannskapshuset är ett boende för hemlösa som utgår ifrån idén om att skapa ett socialt 
sammanhang och interaktion mellan de som bor i huset och de närboende.
Förslagsställarna har tagit fasta på att det i ett grannskap, pga dess definierade storlek 
och geografi och tack vare dess invånares vardagliga behov och handlingar, skulle kunna 
uppstå sociala relationer och tillit mellan hemlösa och närboende. Centralt i förslaget är 
tanken att varje stadsdelsförvaltning erbjuder ett s.k. grannskapshus som en öppen 
institution där hemlösa erbjuds boende, jobb och kreativa aktiviteter i gemensam dialog 
med de kringboende. Byggnaden redovisas i principskisser. Förslaget tillför en intressant 
nivå till diskussionen om behovet av nya kontaktytor och möjlighet till aktivitet, kopplad till 
boendet. Det uppmuntrar också ett kollektivt engagemang där alla deltagares speciella 
förmågor och intressen tas till vara och får komma till uttryck i samvaro.



Illustration Container 011

Container 011
Förslagsställare: Doc.arh. Milos Komlenic d.i.a., Slavica Rakovic d.i.a., Serbien

Container är ett välstuderat exempel på hur containerbostäder skulle kunna uppföras för 
att snabbt skapa nya boenden, även på platser som tillfälligt är i väntan på utveckling. 
Här möts diskussionen om tillfälligt akutboende med den nu mer nästan klassiska lösningen 
av tillfälliga moduler – här i form av återanvända containers. 
Förslaget är konkret, om än inte helt originellt eller innovativt, och pekar på en billig lösning 
för tillfälliga bostäder. Det skulle kunna vara tillämpbart, t ex i situationer där stadens 
markanvänding är under förändring, och stora ytor mark tillfälligt står öde. 
Containerbostäderna skulle sedan kunna flyttas till annan plats under utveckling. De svarar 
däremot inte på ett permanent behov för hemlösa utan lämpar sig kanske bäst för 
studenter eller ungdomar som är medvetna om att deras bostadssituation är tillfällig. 
Som en sådan nödlösning är förslaget väl gestaltat och visar på hur den akuta 
bostadsbristen i Stockholm skulle kunna hanteras tillfälligt.



Illustration Hembygge 125

Hembygge 125
Förslagsställare: Anna-Maria Berggren Ericsson, arkitekt, Lidingö

Hembygge är ett välgrundat och pedagogiskt framställt förslag som kombinerar 
bostadsbyggande med utbildning, kunskapsbyggande och praktiskt arbete. Det är både ett 
konkret byggprojekt och ett förslag på ett nytt sätt att organisera processen genom 
självbyggeri. Det tänkta förloppet är väl beskrivet - bostadsbyggandet initieras av 
kommunen som rekryterar deltagare via socialkontor och andra organisationer, vilka sedan 
handleds av professionella genom en byggprocess. På så sätt kan de framtida hyresgästerna 
investera en del av sin tid för att få ett permanent boende, samtidigt som de ges möjlighet 
till utbildning, praktik, kontaktskapande och umgänge under byggfasen. Den föreslagna 
arkitekturen är sparsamt men effektivt redovisad, med enkla, byggnader med stor flexibilitet 
genom modulbygge. Små lägenheter, i variation från 1 r.o.k. upp till 4 r.o.k., gör att 
byggnaderna kan anpassas till olika tomtstorlekar och topografier eller till udda 
svårbebyggda tomter. Förslaget förefaller utvecklingsbart, men i arbetet med det bör man 
ta hänsyn till svårigheten för många grupper av hemlösa att förbinda sig till en byggprocess 
över en lång tid, och förenkla den aspekten av projektet.



Illustration Fågelholkar 072

Juryn vill också särskilt uppmärksamma 5 förslag som starka debattinlägg:

Fågelholkar 072
Förslagsställare: Hando Kask, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm

Fågelholkar är ett konkret byggprojekt i form av ett yteffektivt, prefabricerat, fristående, 
åtta-kantigt punkthus i 10 våningar med butik/kafé och sociala utrymmen i 
bottenvåningarna och med boenden som små ”holkar” på våning 3-9. Juryn ställer sig 
tveksam till byggnadens föreslagna placering vid Helgalunden och dess utformning i 
förhållande till vald plats. Trots att projektet behöver bearbetas på många plan tillför det 
som generell lösning ett välkommet inslag i debatten då det föreslår en permanent, och 
inte tillfällig, lösning på bostäder för hemlösa.



Illustration Tillsammans 123

TILLSAMMANS 123
Förslagsställare: Sahleström spence studio genom Kristina Sahleström, Daniel Spence, 
arkitekter, Hägersten

Ett organisations- och konkret byggprojekt som med utgångspunkt i Attefallslagen föreslår 
att villaägare i samråd uppför 25 kvadratmeter stora gårdshus för uthyrning på sina tomter, 
mot att de kompenseras ekonomiskt genom att staden hyr ut husen.
Juryn uppskattar både den redovisade gestaltningen och grundtanken om förtätning och 
blandning av boende och boenden i denna typ av områden, men ser samtidigt många 
svårigheter med förslaget vad gäller acceptans, tillgänglighet och brand. Dessutom kan 
man fråga sig om incitamentet för den individuella villaägaren är tillräckligt starkt. 
Förslaget är mer aktuellt som debattinlägg och idé om villastadens förändring än som reell 
lösning på boenden för hemlösa.

 



Illustration Home 015

Home 015
Förslagsställare: Asplan Viak Arkitektur, genom Martin Laino, Gianbattista Zaccariotto, 
arkitekter, Norge

Home är en enkel och pedagogiskt redovisad organisationsidé, där 
"Stockholm community campus" skulle uppföra och förvalta mindre byggnader med 
boenden för hemlösa som förtätningsprojekt i varje stadsdel. De bistår även med 
handledare och förslag på aktiviteter/ arbeten i olika pilotprojekt som skulle leda till 
kommersiell verksamhet och ge kunskap och yrkeserfarenhet åt de boende. 
Förslaget illustreras med intressanta internationella referensexempel, men lider av att det 
är alltför översiktligt och abstrakt, och att det saknar syntes. Det är främst inspirerande 
som studie i referenser och möjliga angreppspunkter på ett generellt urbant problem.



Illustration SMVRKN 138

SMVRKN 138
Förslagsställare: Nicholas Nelson, USA

SMVRKN vill reagera på ett socialt problem med en social lösning, inte en arkitektonisk, 
och föreslår ett socialt nätverk, som genom en app ger möjlighet för de som vill hyra ut rum 
till hemlösa att hitta och välja ut potentiella hyresgäster i samverkan. Juryn uppskattar 
denna enkla, närmast självklara, ide som skulle kunna fungera som akut lösning för en viss 
kategori av hemlösa. Samtidigt erbjuder den ingen utväg för de allra flesta som letar e�er 
en permanent egen bostad och som i vissa fall står i behov av vård och social backup.



Illustration HUNGERSÄNGAR 054

HUNGERSÄNGAR 054
Förslagsställare: Vi arkitektur, genom Miguel Lara, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm

Hungersängar är, som namnet direkt signalerar, ett provokativt inlägg i 
hemlöshetsdebatten. Det vill, genom en stadsmöbel – en uppvärmd bänk med tak – svara 
mot akuta övernattningsbehov för människor som lever i ”dold hemlöshet” och som inte 
täcks av stadens tak-över-huvudet garantin, t ex papperslösa. Förslaget väcker många 
frågor kring vad som kan vara en lösning när inga alternativ tycks står till hands – kanske 
kan då en varm bänk vara bättre som fristad för en natt än ingenting? 



Samtliga förslag och förslagsställare

MOTTO                                                 NAMN

Fold 001                                                  Elena Michel, USA
Raccoon brother                               Racoon Brother, Nikita Pakistan
Seamless 848                                        Jake Morris, USA
Sovgott247                                        Erik Schönning, Göteborg
Gudrun                                                 Vicktoria Eriksson, Stockholm
Homelessismore015                               Andrea Morri, Italien
Fågelholkar072               debatt                     Hando Kask, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm      
Homeless112                                        Andrei Pomana, Sorina Vlaiescu, Iulian Popa, Rumänien
Inspiration 001                                        Karin Stenholm, Ängelholm
Charge 892                                        Giorgia Pierleoni, Ivan Bravi, Italien
Between365                                        Sang-woo Han, Ju-Sang Lee, Republic of Korea
Kil 001                         vinnare            Malin Persson, Arkitekt SAR/MSA, Stockholm
Memento - 022                                        Satellit arkitekter: Emil Matsson, Henrik Bergstedt, 
                                                                          Tijana Petrovic, Madalina Baetu, Stockholm
Ljuspunkten/147                               Sundae: Caroline Lundin, London
Tillsammans 123      debatt                     Sahleström spence studio genom Kristina Sahleström, 
                                                                          Daniel Spence, arkitekter, Hägersten
135 cherry                                                 Huy Hoang Quang, Vietnam
One 2 3 4                                                 Linsey Patton, USA
Hjärta 001                                                 Sweco Architects, Stockholm
En utvecklad stockholmsmodell   Jonas Bäckström, Jonsered
Home 015 debatt                                       Asplan Viak Arkitektur, genom Martin Laino,  
                                                                           Gianbattista Zaccariotto, arkitekter, Norge

Water 015                                                 Petar Iliev, Yuliya Dimitrova-Ilieva, USA
Park + 075                 hedersomnämnande  Land arkitektur AB, landskapsarkitekter, Stockholm

Grannskap 008       hedersomnämnande   Funkia AB, genom Felix Melin, Emma Lindman, 
                                                                           Frida Wilkne m fl, landskapsarkitekter, Nacka
Pod 126                                                 Else Abrahamsen, Stockholm
Container 011        hedersomnämnande   Doc.arh. Milos Komlenic d.i.a., Slavica Rakovic d.i.a., Serbien
Sluta jiddra - börja trolla                      Michael Andram, Gustav Wiberg, David Berardi, Stockholm
Lyktan 100                                        Gisselberg arkitekter AB, Stockholm
Utsikt 159                                                 Anonym
222 kasu                                                 Anonym
Changes 015                                        Artemiy Gusev, Moscow
Hembygge 125        hedersomnämnande   Anna-Maria Berggren Ericsson, arkitekt, Lidingö
Smvrkn138                  debatt           Nicholas Nelson, USA
Home107                                                 Anonym
Integration888                                        Felicia Liang, Stockholm
Hungersängar 054         debatt           Vi arkitektur, genom Miguel Lara, Arkitekt SAR/MSA, 
                                                                          Stockholm


