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Ideen om boliger til singleforældre tog sit afsæt i et ønske 
om at undersøge nye måder at bo sammen på i den tætte by 
og i denne sammenhæng særligt med øje på at forbedre 
singleforældres boligsituation.

Vores fokus var og er fortsat på, hvordan boligarkitektur kan 
gentænkes, så den kan afspejle samtidens familiemønstre og 
hermed også den nuværende samfundsmæssige udvikling og 
tendens. Med Boliglaboratoriet, initieret af Statens Kunst-
fond og Realdania blev der åbnet for muligheden for at 
dykke ned i urbant alment boligbyggeri og gentænke bolig-
formen, koblingen til fællesarealer og organiseringen af 
samme.

Det almene er indenfor begrænsede rammer eksperimenter-
ende, men Boliglaboratoriet har udfordret vores grænser og 
givet plads til endnu mere fritænkning, så de standardbolig-
typer vi i alt for stort omfang – både alment og privat – ser, 
kan få alternativer at lade sig inspirere af, helt eller delvist. 

I forhold til dette projekt, ”Bofællesskab for singleforældre”, 
er der særligt tre forhold, der gør en ny boligtype relevant:

• I København er størstedelen af husstandene beboet af 
en enkelt voksen, med eller uden børn

• Prisniveauet er stærkt stigende i de store byer
• En travl hverdag for såvel singleforældre som par-  

forældre udfordrer mange forældres livskvalitet og   
deres ambitioner om at være gode forældre og give  
børn den base, de legekammerater og den ballast, der  
skal til, for at de bedst muligt kan udfolde sig

Tilsammen er det især disse tre forhold, vi har ønsket at 
adressere og give et bud på som vores bidrag til Boliglabora-
toriet.

Vores mål er at skabe et bofællesskab
• med boliger, der både er gode på de dage, børnene bor 

hjemme og på dage, forælderen råder over hele boligen 
selv

• som singleforælderen med kun én indkomst har råd til 
at bo i

• som understøtter grundlaget for et fællesskab for såvel 
forældre som for børn i etagebyggeri

Vi har derfor sat os for konkret at undersøge, hvordan disse 
målsætninger kan foldes ud i en større almen bebyggelse i 
Carlsberg Byen. I denne folder samler vi op på erfaringerne 
fra dette og præsenterer vores bud på, hvordan et bofæl-
lesskab for singleforældre kan se ud.

Hvem er vi
Bygherre for byggeriet er DFB, Danske Funktionærers 
Boligselskab, der med bistand fra Domea.dk står for op-
førelsen af cirka 180 almene boliger på en centralt beliggen-
de grund ved Kildepladsen/Flaskegade i Carlsberg.

Rådgivere er ADEPT Architects og Rambøll/Henning Larsen. 
Sidstnævnte havde i forvejen gedigen erfaring med at arbe-
jde med fleksible familieboliger på et undersøgende niveau 
og dannede til det konkrete projekt en erfa-gruppe af single-
forældre, vi har kunnet sparre med og lære af.

Herudover har vi haft mulighed for at trække på en række 
eksperter, hvoraf særligt nedenstående skal fremhæves:

Vi har hentet stor inspiration og viden fra såvel Bofællesska-
ber for enlige forældre. En forundersøgelse (2020) udgivet af 
Forældre på arbejde/Parents at Work med støtte fra Realda-
nia og Nykredits Fond som fra samtaler med rapportens 
forfattere Sidsel Vinther Breau, Sofie Maria Brand og Lisbeth 
Odgaard Madsen.

Og endelig har vi lænet os op ad flere pointer fra Anne 
Hedegaard Winther og fra hendes ph.d. Urban Compact 
Living: Making Home in the City fra 2021.

Opsamling og strukturen i rapporten
Flere forundersøgelser og et længere designarbejde ligger til 

Med dette projekt har vi ønsket at gentænke boligform, arkitektur, 
fællesarealer og organisering og skabe vores bud på et bofællesskab, der 
afspejler samtidens familiemønstre og imødekommer boligbehovene hos 
en ofte overset målgruppe: singleforældre og deres børn. I denne folder 
opsamler vi erfaringerne fra projektet.

Kapitel 1

Baggrund

grund for vores foreløbige svar på den opgave, vi satte os for.
Tidligt i arbejdet blev vi opmærksomme på betydningen af, 
hvordan bomiljøet mere end blot den enkelte bolig kan 
understøtte singleforælderen og dennes børn. Hvordan er 
graderne af fællesskab, og hvordan prioriteres boligud-
formning, fællesarealer, deres placering mv.? Hvordan får vi 
skabt udlejningsmodeller, som også andre kan have glæde af, 
når vi udvikler inden for et område af den almene boliglov-
givning, der ikke så ofte er i spil?

I kapitel 2 samler vi vores konklusioner. Det sker inden for 
fire temaer, hver med en delkonklusion og medfølgende 
designsvar. 

I de efterfølgende kapitler er temaerne foldet mere ud:

I kapitel 3 gennemgås de undersøgelser af målgruppen, der 
har ligget til grund for vores arbejde, nemlig Forældre på 
Arbejdes forundersøgelse fra 2020 samt Rambøll/Henning 
Larsens undersøgelse fra 2019.

I kapitel 4 har vi det samlede designmæssige svar på det 
konkrete byggeri i Carlsberg, udarbejdet af ADEPT Archi-
tects baseret på empirien samt på et følgegruppeforløb med 
enlige forældre og udvalgte fagpersoner.

I kapitel 5 findes en mere udfoldet adressering af forhold, 
der vedrører de formelle rammer for et alment bofællesskab 
og godkendelser, lidt om de udtrykte ønsker til sammensæt-
ning, de statistiske forhold omkring skilsmissebørn og den 
deraf afledte forventning til kønsfordeling.
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I dette kapitel har vi samlet konklusioner om de fire temaer, vi har set 
i arbejdet med bofællesskaber for singleforældre: boligstørrelse og 
betalingsevne; særlige forhold vedrørende fællesskabet; særlige forhold 
vedrørende boligen; samt særlige forhold vedrørende organisering og 
udlejning af boligerne. Under hvert tema findes en introduktion til de 
relevante designsvar.

Kapitel 2

Konklusioner

Beboerne prioriterer generelt boligens beliggenhed højere 
end dens størrelse. De, der bor i små boliger ville ofte have 
valgt en større bolig, hvis pengene havde rakt til det. Det at 
vælge at bo småt (compact living) er dermed som oftest ikke 
et positivt tilvalg af en lille bolig, men i langt højere grad et 
valg drevet af nødvendigheder. Dette er en klar konklusion i 
Anne Hedegaard Winthers ph.d., som vi har taget til os.

Forundersøgelser indenfor området har desuden vist, at to 
tredjedele af de adspurgte peger på, at de minimum har 
behov for en bolig på 60 kvm. til eget brug.
 
Forundersøgelserne peger på en betalingsevne hos målgrup-
pen, der rækker til en husleje på ca. 7.500–8.000 kr. pr. 
måned (i 2021-tal). Denne betalingsevne udfordres altså af 
ovenstående ønske om et eget boligareal på minimum 60 
kvm., hvortil der skal lægges kvadratmeter til fællesarealer.

Design- og huslejesvar
I vores forslag er vi landet på en boligstørrelse, hvor boligar-
ealet i de mindste boliger er på 63 kvm. brutto inklusiv 
adgangsarealer, og hvor fællesarealerne er på 13-14 kvm pr. 
husstand.

Vi forventer, at dette kommer til at svare til en husleje, der i 
2021 matcher betalingsevnen og ligger på omkring 7.800- 
8.000 kr. ekskl. forbrug.

Vi har også skabt plads til større boliger i bofællesskabet. 
Disse har et bruttoareal inkl. adgangsarealer på ca. 86 kvm. 
og fællesarealer på 13-14 kvm.

Vi forventer, at de større boliger får en husleje på omkring 
10.000–11.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug (i 2021-priser).

1  Betalingsevne og størrelse

12%

53%

31%

4% 40 kvm.

60 kvm.

90 kvm.

120 kvm.

Bofællesskaber for enlige forældre - en forundersøgelse, Forældre på 
Arbejde (2020), side 29

"Hvor mange kvadratmeter har du mindst brug for som privat 
bolig i et bofællesskab?"

Betalingsevne
og størrelse

Organisering
og udlejning

Fleksible
mikroboliger

Velfungerende
daglige fællesskaber
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Vi tror på, at fællesskabet næres af et hverdagsliv sammen. 
Derfor skal fællesarealernes indretning, faciliteter, drift, 
økonomi og kobling til boligerne understøtte hverdagsfæl-
lesskabet.

I dette ligger eksempelvis, at der bør være en ligeværdig, 
nem og kort adgang fra boligerne til fællesarealerne.

At bo i bofællesskab med små børn i et etagebyggeri kræver 
også en nøje overvejelse af koblingen mellem den enkelte 
private bolig og fællesarealet. Det skal være intuitivt og nemt 
for selv mindre børn at finde hen til fællesarealet og hjem 
igen. Det skal være muligt for halvstore børn at finde eget 
domæne i fællesarealet. Og endelig skal babyalarmens 
rækkevidde kunne nå fra fællesareal til sovested.

Det skal være muligt for flere at bruge fællesarealet samtidig 
til forskellige aktiviteter. Det vil sige, at det både skal være 
muligt for én gruppe at spise sammen, for andre at se TV, og 
for at man blot som enkeltperson kan sidde i en krog med en 
bog. Samtidig skal fællesarealerne give mulighed for både 
fællesskaber mellem voksne og børn og for voksenfællesska-
ber til dage, hvor børnene ikke bor i hjemmet.

Designsvar
Hvert bofællesskab har adgang til store, velbeliggende og 
lyse fællesarealer med plads til et stort køkken og opholdsfa-

ciliteter. Adgangen sker via altangang, og boligerne ligger 
allerhøjst i en afstand af 25 meter derfra. 

Hvert bofællesskab har adgang til eget fællesareal på egen 
etage. Derfor har to af bofællesskaberne fællesarealer i to 
etager.

2  Velfungerende daglige fællesskaber

Det er vigtigt, at boligen kan disponeres, så den både har 
boligmæssig kvalitet de dage, der er børn i boligen og de 
dage, der ikke er. Det har været et designmæssigt ønske at 
skabe alternativer til disponeringer med rum, der kun tjener 
ét formål, og som ligger ’ubrugte’ hen halvdelen af tiden. 

Samtidig påpeges det i en af forundersøgelserne, at både 
voksne og børn kan have brug for at trække sig fra fællesska-
bet og have behov for privatliv, og at børnene også ser deres 
værelse som et vigtigt sted. Dette giver dilemmaer i forhold 
til at skabe flerbrug af mest muligt af boligarealet, fordi man 
her ikke nødvendigvis opererer med ’egne' værelser.

Nogle af boligerne er ganske små, og derfor er det en stor 
kvalitet, at der er adgang til større samlingsrum, hvor en 
fødselsdag f.eks. kan afvikles, ligesom det at kunne invitere 
til 6-8 personer til middag uden at lægge beslag på hele 
fællesrummet vil være en kvalitet.

En pointe fra AWH’s ph.d. har været forståelsen for, at 
beboeren, uanset boligens størrelse, ønsker at kunne in-
drette sit eget hjem i boligen. Istedet for at ’totaldesigne’ 
boligen, har vi kondenseret, trukket fra og reduceret med 
ønsket om at nå ind til den ”grundmodel”, der kan give den 
enkelte størst mulig frihed til at præge eget hjem. 

Vi har i designfasen drøftet muligheden for andet end en 

opdeling i ”med-dør-aflukkelige rum”. Vi har ladet os inspir-
ere af sommerhusindretningers flydende rum, alkover, 
hemse mv. og udfordret de gængse forventninger til rumdis-
poneringen.

Designsvar
Vi har i det konkrete byggeri valgt alkoven som en mulighed 
for at skabe private zoner til såvel børn som voksne. Vi har 
valgt, at alle har egen seng. Og vi har disponeret, så der er 
mulighed for at etablere en bred seng via sovesofa i et 
potentielt aflukkeligt køkken-alrum, så der kan etableres 
privat voksentid, både for singler og par.

Vi har indrettet boligerne, så der selv i de små boliger kan 
være seks personer omkring spisebordet. Skulle der være 
behov for plads til større arrangementer, kan et fællesareal 
på tagetagen (med tilhørende tagterrasse) benyttes.

3  Fleksible mikroboliger

8 boliger
106m2 fælleareal

13.3m2/bolig

8 boliger
106m2 fællesareal

13.3m2/bolig

16 boliger
142m2 fællesareal

8.9m2/bolig

12 boliger
142m2 fællesareal

11.8m2/bolig
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“Det kunne være spændende at bo et 
sted, hvor der bor flere delefamilier. 
Som enlig er der meget, man skal stå 
for selv, derfor ville fx fællesspisning 
eller andre aktiviteter kunne lette i 
hverdagen og skabe noget socialt både 
for børnene og de voksne 

Enlig  forælder
"Nytænkning af familieboliger - en undersøgelse af boligbehov 

hos enlige og sammenbragte familier", Rambøll/Henning 
Larsen (2019) 

“Her (i bofællesskabet) kan jeg gå ud 
af mit hus på alle tider af døgnet. Kan 
gå til et møde om aftenen og tage 
babyalarm med. Friheden er markant 
anderledes

Enlig  forælder i bofællesskab
"Bofællesskaber for enlige forældre - en forundersøgelse", 

Forældre på Arbejde (2020) 

Bofællesskabets sammensætning
Der findes ingen empirisk dokumenterede sandheder om 
den rette størrelse på et bofællesskab. Erfaringer peger på 
grupper á 20-30 personer, men der findes både større og 
mindre bofællesskaber, som fungerer rigtig fint.

Vigtigt er det, at der kan opbygges en tillid mellem de vok-
sne, og at der er en vilje til fællesskabet.

Forundersøgelserne peger på, at en optimal blanding i et 
bofællesskab for singleforældre også består af par med børn.

Statistisk set er der flere kvinder end mænd, der flytter fra 
det tidligere fælles hjem, og af disse kvinder tager 80% 
børnene med sig mod kun 5% af mændene*.

Det er derfor vores forventning, at der vil være flere kvinder 
end mænd blandt beboerne.

Onboarding
Det kan nemt tage tre, fire eller fem år fra de tidlige drøftels-
er om et bofællesskab til den endelige indflytning. Par, der 
ønsker at flytte ind sammen kan være blevet skilt, og single-
forældre kan have dannet par i mellemtiden. Det er derfor 
værd at vurdere nøje, om fordelen ved en tidligt onboardet 
beboergruppe opvejer de ulemper og den ’skævhed’, der kan 
opstå i forhold til ønsket om at etablere et bofællesskab til 

singler, når der statistisk set vil ske markante ændringer i de 
enkeltes status som hhv. singler eller par.

For at skabe et fælles grundlag for bofællesskabet bør 
udarbejdes et værdiprogram. Dette danner grundlag for 
udlejningen og skal typisk godkendes hos hjemkommunen 
inden skema A (skitseforslagsfase/dispositionsforslag).

Designsvar
I Carlsberg vil vi forsøge at eksperimentere med størrelsen 
på bofællesskaberne. På designstadiet er der tre bofællessk-
aber: et med otte husstande, et med 12 husstande og et med 
16 husstande.

Vi har prioriteret voksenkontakt i mindre grupper, at det er 
nemt at tilgå fællesarealet samt at finde det for selv mindre 
børn. I den skitserede arealdisponering er der rig mulighed 
for tværgående fællesskaber og sambrug af fællesarealerne.

Vi vælger at vente med at koble beboere på udviklingen af 
projektet, til vi kan se en indflytning forude. Vores vurdering 
er, at en gruppes sammensætning og præferencer i ”år 0”  
kan have ændret sig så meget i ”år 4”, at vi får en bedre 
sammensætning af singler og par, hvis vi venter til seks til ni 
måneder før indflytning.

4  Organisering og udlejning
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Forældrene ønsker en type 

fællesskab med fælles overordnede 

regler for børnene på 

fællesarealerne, men med plads til 

at børn er forskellige. Det er meget 

væsentligt, at bofællesskabet skal 

være et sted, der er rummeligt 

overfor børn.  

 

 

 

 

 

Erfaringer med det gode børneliv 
Vi har interviewet enlige forældre, der allerede bor i bofællesskaber, 

været på besøg i flere bofællesskaber og bedt børn i bofællesskaber 

om at tage billeder af deres yndlingssteder og derefter interviewet 

dem omkring billederne og om deres liv i bofællesskabet. Det er 

nogle af de billeder, der indgår her. 

 

En tryg og fri barndom 
Forældrene i bofællesskaberne fortæller om en tryg barndom for 

deres børn. Der er altid voksne omkring dem, og særligt når man er 

alene med børn, er det en tryghed at vide, at der er et netværk 

omkring børnene, hvis der skulle opstå problemer. Det er denne 

tryghed der gør, at børnene kan opnå friheden til at løbe omkring 

for sig selv uden at forældrene holder øje med dem. 

De børn, vi har haft kontakt med har alle været glade for at vokse op 

i et bofællesskab. En pige påpeger, at fællesskabet og de sociale 

relationer med børnene i bofællesskabet er det allerbedste ved at 

bo der. ”For hvad skulle jeg ellers lave? Hvem skulle jeg lege med?”  

0%

71%

19%

10%

1%

HVAD ER DEN PRIMÆRE ÅRSAG TIL AT DU 
OVERVEJER AT FLYTTE I BOFÆLLESSKAB?

At få praktisk hjælp i
hverdagen

At få et større eller
tættere socialt netværk

At give mit barn adgang til
flere legekammerater

At give mit barn adgang til
flere voksne omkring sig

”Jeg søger andre børn at lege med til min 

søn. En slags udvidet familie, så han kan 

lære at indgå i et fællesskab” 

(Studiegruppe) 

”Da jeg var barn var der altid 

legekammerater på vejen, og 

sådan er det ikke her. Folk 

lever mere i deres egne små 

båse.” (Enlig forælder) 

Drømmen om at kunne tilbyde det gode, frie børneliv er ofte 
central for forældrenes ønsker om at flytte i bofællesskab. Foto: 
Forældre på Arbejde

Kapitel 3

Forundersøgelser af 
målgruppen

I det følgende præsenteres en opsummering af den viden, 
Forældre på Arbejdes undersøgelse fra 2020 har givet. 

Undersøgelsen har set nærmere på, hvilke ønsker og behov 
enlige forældre har i forhold til bofællesskaber samt hvilke 
bevæggrunde, der ligger til grund herfor.

Der bliver flere og flere enlige forældre i det danske sam-
fund, og der er stor interesse for bofællesskaber med enlige 
forældre som primær målgruppe. Ikke desto mindre har 
enlige forældre typisk ikke økonomisk mulighed for at
flytte ind i eksisterende bofællesskaber. Det er dog i høj grad 
denne målgruppe - og i særdeleshed deres børn - der ville 
have gavn af den praktiske aflastning og de sociale relation-
er, som et bofællesskab kan tilbyde.

Undersøgelsen består af følgende:

• dybdegående interviews med enlige forældre med 
bofællesskabsdrømme og nogle, der allerede bor sådan

• virtuelle interviews med børn af enlige forældre i bofæl-
lesskab

• studiegruppe bestående af enlige forældre samt fagper-
soner

• spørgeskemaundersøgelse blandt enlige forældre med 
bofællesskabsdrømme

Forundersøgelse om bofællesskaber for enlige forældre udarbejdet af 
Forældre på Arbejde (2020)

• besøg i tre bofællesskaber
• gennemgang af eksisterende forskning om målgruppen 

og om bofællesskaber

Undersøgelsens vigtigste resultater
Undersøgelsen viser overordnet, at der er god overensstem-
melse mellem forældrenes ønsker og det, der er praktisk 
realiserbart, selvom der naturligvis er barrierer og udfor-
dringer at forholde sig til.

Eliminering af ensomheden blandt enlige forældre er helt 
centralt – både i drømmene om at bo i bofællesskab og i 
praksis. Praktisk hjælp i hverdagen er ikke den vigtigste 
grund til, at man søger bofællesskab som enlig forælder – 
det er snarere en bonus.

”Når man er to enlige forældre, der står overfor hinanden, 
så forstår man bare med det samme hvilken situation den 
anden står i. Hvad de går igennem. Man forstår hvornår at 
man er nødt til at træde til – at det ikke er et hygge-behov 
men en nødvendighed. Par-familier har tit svært ved at 
forstå ens situation.” (Enlig i bofællesskab)

Samtidig er drømmen om at skabe 'det gode børneliv' helt 
centralt. Bofællesskabet kommer typisk til at fungere som 
børnenes udvidede familie, og bofællesskabet bliver et sted, 

hvor drømmen om det frie, uovervågede børneliv kan 
realiseres.

”Det var ensomt at sidde alene i en lejlighed, som man er 
bundet til. Jeg kunne ikke gå fra børnene når de sov. Jeg 
skulle være der hele tiden. Jeg kunne ikke engang gå i 
vaskekælderen uden den lille. Her kan jeg gå ud af mit hus 
på alle tider af døgnet. Kan gå til et møde om aftenen og 
tage babyalarm med. Friheden er markant anderledes”. 
(Enlig forælder i bofællesskab)

Det er vigtigt at være fælles om at skabe et værdigrundlag 
for fællesskabet til at begynde med– det kan ikke trækkes 

ned over hovedet på beboerne udefra. Samtidig er det vigtigt 
med jævne mellemrum at tage værdigrundlaget og bofæl-
lesskabets regelsæt op til diskussion. Det daglige fællesskab 
dannes og vedligeholdes løbende dels ved at løse praktiske 
opgaver i fællesskab og dels gennem den daglige investering 
i det – fx gennem fællesspisninger.

Endelig fremhæves vigtigheden af, at sammensætningen af 
familietyper bør være blandet, dog med enlige forældre som 
primær målgruppe.

Find hele rapporten i Bilag 1.
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What will be a good home for these families?

Children first Adjustability More common, more sharing Daily social contactBørnene først Fleksibilitet Mindre mit, 
mere vores

Forskellige former 
for fællesskaber

= 56 %

= 44 %

Kun omkring halvdelen af alle familier er, hvad man kan 
betegne som kernefamilier – altså med mor, far og fælles 
børn. De øvrige familier er sammenbragte familier, ene-
forælderfamilier, regnbuefamilier og meget andet.

Alligevel bygger vi boliger efter den skabelon.

Derfor har Rambøll/Henning Larsen undersøgt boligbeho-
vene hos en lang række familier, som ikke passer ind i det 
traditionelle kernefamiliebillede. Målet var at skabe 
forståelse for, hvordan livet og hverdagen ser ud for en 
målgruppe på boligmarkedet, som ofte bliver overset, og 
samle viden, der kan bruges til at udvikle boliger særligt 
tilpasset en mangfoldighed af familietyper.

Forståelse for oversete målgrupper
Undersøgelsen er lavet ved brug af kvalitative metoder, dvs. 
at der er lavet individuelle, semi-strukturerede interviews 
med hver af de medvirkende familier. Undersøgelsen består 
af i alt 40 interviews dels med singleforældre og dels med 
voksne fra sammenbragte familier. Disse er de mest ud-
bredte familieformer i Danmark udover kernefamilien.

For at sætte fokus på udfordringerne omkring befolkning-
stæthed, boligforhold og boligmarked i de største byer er 
alle medvirkende bosat i Storkøbenhavnsområdet – dog 

fordelt over flere kommuner. Undersøgelsens resultater får 
derfor særlig relevans for etagebyggeri i tætbefolkede 
områder. Ikke desto mindre kan de med fordel oversættes til 
andre, mindre urbaniserede, dele af landet og tilpasses de 
lokale forhold her. 

De kvalitative interviews har undersøgt hvilke tematikker og 
problemstillinger, der fylder i hverdagslivet hos familierne i 
forhold til boligen, dens funktionalitet, faciliteter og 
kvaliteter, hjemlighed, familieforhold, livsform, lokalmiljø og 
omgivelser.

Børnenes behov, fleksibilitet, samvær og forskellige 
fællesskaber
Undersøgelsen har især belyst, hvordan balancen mellem 
private og sociale rum for de enkelte familiemedlemmer, 
særligt børnene, er afgørende, og at fleksibilitet, multifunk-
tionalitet og adgang til faciliteter og fællesskaber uden for 
boligen er nøgleelementer.

“Det gør ikke noget at lejlighederne er små og værelserne 
er små, hvis der er gode tilgængelige faciliteter i 
nærheden.” (Far i sammenbragt familie)

Fleksibilitet er vigtigt for sammenbragte familier og for 
singleforældre, fordi de skal have plads til børn nogle gange, 

Undersøgelse af boligbehov hos enlige og sammenbragte familier 
udarbejdet af Rambøll/Henning Larsen Arkitekter (2019)

men ikke altid. Samtidig er multifunktionalitet vigtigt, 
eksemelvis for at familierne kan udnytte tomme 
børneværelser, når børnene ikke er i boligen.

Samtidig viser undersøgelsen, at lokale fællesskaber på flere 
niveauer (opgangs-, bebyggelses-, kvarterniveau) kan give 
store gevinster, ikke kun for de enkelte beboere, men også 
for by- og boligområder, fordi sådanne  fællesskaber kan 
skabe mere tryghed, liv og lokal tilknytning.

Endelig viser undersøgelsen, at lokale fællesskaber og 

fællesfaciliteter kan bidrage til større kvalitet i tætte boligo-
mråder med kompakte boliger.

“Det kunne være spændende at bo et sted, hvor der bor 
flere dele-familier [...] fx fællesspisning eller andre aktiv-
iteter kunne lette i hverdagen og skabe noget socialt både 
for børnene og de voksne.” (Enlig mor)

Find hele rapporten i Bilag 2.

Kun omkring halvdelen af familier er, hvad man kan betegne som 
kernefamilier. Alligevel bygger vi boliger efter den skabelon.
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Forældre på Arbejdes
undersøgelse

Rambøll /Henning Larsens
undersøgelse

Vores 
empiri

Skitseforslag

Workshop med følgegruppe

Dispositionsforslag

Workshop med følgegruppe

Procesplan

I foråret 2021 gennemførte vi et følgegruppeforløb. En 
gruppe bestående dels af enlige forældre og dels af relevante 
fageksperter mødtes til to workshops for at give feedback på 
resultaterne af forundersøgelserne samt de indledende 
designforslag.

I det følgende præsenteres de vigtigste pointer og inputs fra 
møderne med følgegruppen, som vi indarbejdede i de 
endelige designmæssige løsninger.
 
Et blandet bofællesskab 
Flere i følgegruppen anbefaler et blandet bofællesskab for 
både enlige forældre og ’kernefamilier’, for at undgå et for 
ensartet fællesskab, hvor alle har 'samme' livsvilkår, og for at 
undgå, at beboere bliver ’smidt’ ud, hvis man som enlig 
forælder får en kæreste. Bofællesskabet kunne også blandes 
med ældre beboere, det vil give mulighed for at give børnene 
i fællesskabet 'bonus-bedsteforældre'. 

Det anbefales at indtænke ansøgningsmuligheder for 
ekspartnere, der har fælles børn, og som ønsker at bo tæt på 
hinanden. Dermed skal børnene ikke flytte så langt imellem 
deres forældre.

Tre ud af fire enlige forældre i følgegruppen vil gerne deltage 
i en involveringsproces for udvikling af et specifikt bofæl-
lesskab, de selv skulle flytte ind i. Det kan fx vedrøre ansvar, 

vedligeholdelse mm. En sådan proces kunne fx starte et halvt 
år før indflytning. 

Organisering af fællesskabet 
Fællesskabet kræver en vis styring, og man skal som beboer 
’ville’ fællesskabet. Dog må bofællesskabet ikke blive for 
forpligtende.

Står beboerne selv for dele af vedligeholdelsen, vil det skabe 
en større ansvarsfølelse for bebyggelsen. Nogle mener, at 
fællesrengøring udført i fx arbejdsgrupper skaber ejerskab 
og styrker fællesskabet. Andre ønsker, at man som beboer 
betaler sig fra rengøring af fællesfaciliteterne for at mindske 
konflikter og sikre en vis rengøringsstandard. Følgegruppen 
foreslår samtidig at sikre involvering bl.a. ved en form for 
bødekasse ved manglende deltagelse i fx arbejdsdage.

Til konfliktmægling anbefales en vicevært, der udpeges, fx 
en udvalgt beboer, til at have det endelig ord i konflikter.

Der gives udtryk for, at mindre og mere intime fællesskaber 
er vigtige for at kunne føle sig tryg - der skal være en slags 
’tribe’ i den store ’tribe’. De mindre fællesskaber giver et 
tættere naboskab, hurtigere og kortere vej til beslutninger 
samt et stærkere lokalt demokrati i bofællesskabet.

Flere giver udtryk for at være interesserede i fællesspis-

Følgegruppeworkshops om bofællesskab i byen til enlige forældre

ninger, fordi de kan opfylde både et praktisk og socialt 
behov i hverdagen.

Indretning af boligen
Flere i følgegruppen giver udtryk for, at det er ok at gå på 
kompromis med boligens størrelse for at få gode fællesfaci-
liteter, så længe boligen rummer de essentielle funktioner 
bad, køkken og værelser.

Følgegruppen mener, at grundformen i det præsenterede 
designforslag giver gode muligheder for fleksibel indretning. 
Særligt giver nichen/alkoven mange indretningsmuligheder. 
Flere nævner, at det er vigtigt at kunne lukke en dør til eget 
soveværelse, så der er mulighed for ro og privatliv. I den 
forbindelse fremhæves nødvendigheden af at kunne lukke 
af, men samtidig bevare rigeligt dagslysindtag.

Følgegruppen savner mere opbevaringsplads i det indle-
dende designforslag. Fx kan vaskesøjlen fjernes, hvis der 
installeres vaskemaskiner i fællesrummene, og dermed 
gives der plads til mere opbevaring i boligerne.

Som beboer kan det være svært at se de mange indret-
ningsmuligheder i boligerne, når blot man ser en plantegn-
ing. Derfor foreslås det at udarbejde et inspirationskatalog 
med forskellige indretningsløsninger, som beboere kan 
modtage inden indflytning.

Endelig fremhæves vigtigheden af altaner. Som enlig 
forælder til små børn oplever man sig ekstremt bundet til 
sin bolig. Altaner er en redning for enlige forældre om 
aftenen, fordi de opleves som små ’åndehuller’, hvor man 
kan trække lidt luft og stadig være tæt på sine børn.

Placering af fællesfaciliteter 
Følgegruppen er enige om, at fællesfaciliteterne i bofæl-
lesskabet skal være placeret, så de spreder liv i hele bebyg-
gelsen - jo mere de bliver brugt, og jo mere man oplever 
dem blive brugt, jo mere populære vil faciliteterne blive. De 
skal placeres, så man går forbi dem i hverdagen.

Følgegruppen anbefaler fællesfaciliteter til mindre grupper 
på etagerne samt større faciliteter i stueetagen og på taget, 
der deles af hele bofællesskabet. Der fremhæves fordele i 
såvel mindre grupper (fx ni boliger) som større (fx 18 
boliger), der deler fællesrum. Fordelene ved mindre grupper 
kan være, at fællesrummet opleves mere trygt, der skabes 
hurtigt mere ejerskab, og det er tryggere at bruge rummet 
uden børn, fx om aftenerne med babyalarmen tændt, når det 
foregår på egen etage. Større grupper har den fordel, at det 
kan være nemmere for børn at finde legekammerater. I 
undersøgelsen fra Forældre på Arbejde efterspørger enlige 
forældre bofællesskaber på 11-20 boliger.

Følgegruppen foreslår derfor, at fællesrummene strækker 
sig over to etager med en indvendig trappe. Den naturlige 
opdeling kan udnyttes til at dele funktionerne, fx med 
køkken og tv-stue på én etage og legerum på den anden 
etage.

Organisering af fællesfaciliteter
Følgegruppen foreslår, at fællesrummene får følgende 
faciliteter:

• Køkken og spiseplads i en størrelse, der giver plads til 
større fællesspisninger, så alle beboere kan deltage 
sammen

• Plads til spil, kreative aktiviteter mv. 
• Lounge/ fælles tv-stue 
• Plads til fælles ’godnatlæsning’ for børnene
• Dobbelte funktioner i samme rum, fx køkken med hems 

ovenpå 
• Legerum med lidt højere aktivitetsniveau
• Vaskemaskiner (støjsvage) 
• Plads og aktiviteter til ældre børn kan med fordel 

placeres i gården eller på tagterrassen

Der ønskes mulighed for, at fællesrummene kan bookes, fx 
til børnefødselsdage. Det vil kræve en aftale om, hvor ofte 
og/eller hvor længe rummet må bruges til private arrange-
menter, så det ikke er booket hver weekend. 

Det anbefales, at fællesrummene får et årligt budget til 
vedligeholdelse, så det ikke er den enkelte beboer, der skal 
indkøbe eller donere møbler og vedligeholde faciliteter. 
Dette kan selvfølgelig altid gøres på frivillig basis. 
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Vores bofællesskab for singleforældre ligger centralt i Carlsberg Byen og 
indskriver sig i et større alment projekt, der udover bofællesskabet består 
af ungdomsboliger, familieboliger og boliger til unge i hjemløshed. Det 
samlede byggeri er 11.700 m2, hvoraf bofællesskabet udgør 3.800 m2. 

Beliggenhed: Carlsberg, København

Kapitel 4

Bofællesskab i Carlsberg Byen

Del af et større fællesskab

Et vertikalt bofællesskab 
At bygge vertikale bofællesskaber er en særlig disciplin der i 
høj grad handler om at skabe en tæt kontakt imellem den 
enkelte bolig og det nære fællesskabs rum. Det er afgørende 
for at fællesfunktionerne bliver en naturlig del af hverdagen. 

Bofællesskabet for single forældre består af 44 boliger 
fordelt på 4 mindre fællesskaber af varierede størrelse fra 
8-16 boliger. 

De mindre fællesskaber er organiseret omkring 1-2 etager 
høje fællesrum der er placeret i hjørnet med 4 boliger på 
hver side.  Alle boliger har således let adgang til fællesrum-
met også selvom det er et vertikalt bofællesskab over flere 
etager. 
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Fælles drivhus

Kompakte boliger

Fælles opholdsrum

8 boliger
106m2 fælleareal

13.3m2/bolig

8 boliger
106m2 fællesareal

13.3m2/bolig

16 boliger
142m2 fællesareal

8.9m2/bolig

12 boliger
142m2 fællesareal

11.8m2/bolig

Bofællesskaber i forskellige størrelser

Et helt særligt rum 
Fællesrummenes placering i hjørnet skaber en tæt forbin-
delse til alle boliger og skaber en særlig rumlighed. Fælles-
rummene etableres med et stort køkken og er ellers relativt 
uprogrammeret således at beboerne i de små bofællesska-
ber selv kan sætte sit præg på dem. 

Fællesrummene tilbyder en rumlighed som ikke normalt 
findes i en bolig i byen. Til trods for at beboerne har relativt 
små boliger vil de således alle nyde godt af en helt særlig 
fælles dagligstue, som aldrig er langt væk.

Alle boliger er tæt forbundet til bofællesskabets fællesareal
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Fællesskab på forskellige skalatrin

Værksted

Renovation / byttebørs

Forskellige skalaer af fællesskab 
Fællesskab på forskellige skalaer, både internt i bofællesska-
bet og i relation til de andre boliger i karréen skaber et 
udadvendt bofællesskab hvor det er muligt at træde ind i 
forskellige typer og skalaer af fællesskab. 

De forskellige skalaer af fællesskab gør det muligt selv at 
vælge hvilke typer af fællesskaber man ønsker at indgå i. 
Udover det skaber det nogle funktionelle muligheder - når 
man er flere om at dele noget går der relativt færre m2 fra 
boligen til delefaciliteter.

• Det lille fællesskab opstår ved adgangsarealerne i det 
tilfældige møde på vejen hjem. 

• Det mellem fællesskab indeholder 8-16 boliger og 
organiseres på hver etage med dagligstuerne som 
samlingspunkt. 

• Dagligstuerne suppleres af et større orangeri/fælles-
rum på tagterrassen. Dette rum henvender sig direkte 
til den solbeskinnede tagterrasse og deles af alle 44 
boliger i bofællesskabet. 

• I stueetagen mod den lokale plads placeres et fælles 
værksted der deles med alle de forskellige boliger i 
karréen.

Karré Bofællesskab

Fælles orangeri

Dagligstue
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Privat kantzone

Udvendig forbindelse

Fælles altan

En særlig ankomst

Det tilfældige møde på vejen hjem
En svalegange leder ud til 4 boliger på hver side af trappen 
og fællesrummet. Svalegangen skaber direkte adgang til 
fællesrummet og har samtidig en række fælles altaner og 
private uderum direkte tilknyttet boligerne. 

Fællesrummet er placeret i forbindelse med trappen således 
at alle boliger bevæger forbi fællesrummet på vejen til sin 

egen bolig. I forbindelse med trappen findes også små 
opholds nicher på de forskellige etager. 

Vi tror på at en særlig opmærksomhed på ankomsten til de 
enkelte boliger er med til at skabe det tilfældige møde i 
dagligdagen. Når man har hilst på sine naboer på vej hjem er 
der større chance for at man mødes i fællesrummet senere. 

Det tilfældige møde

Etager byttestation / sociale trapper

Gade indgang

Parasit indgang

Gård indgang
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Kompakte fleksible boliger 
Når man ser på referencer af den kompakte hverdagsbolig, 
så er det ofte smarte multifunktionelle og indbyggede 
løsninger i en minimalistisk stil der præsenteres.

Dette stemmer ikke overens med brugernes ønsker til den 
kompakte bolig. De fleste ønsker en høj grad af fleksibilitet 
og mulighed for selv at sætte sit præg på boligen. 

Derfor har vi udviklet en bolig med en høj grad af fleksibil-
itet og åbenhed. Boligen består af en åben plan med en 
central kerne der indeholder en alkove og et badeværelse. 

Den centrale alkove fungerer som en mulighed for at skabe 
private zoner til såvel børn som voksne, samtidig er vinduer 
og døre placeret således at der er rig mulighed for at inddele 
boligen i flere rum.  

Kombinationen af den åbne plan med mange indret-
ningsmuligheder skaber en fleksibel bolig der kan blive et 
godt hjem til mange forskellige familiesammensætninger. En 
bolig der er velfungerende både de uger hvor man er alene 
og de uger hvor man har hjemmet fuld af børn.

Kompakte fleksible boligtyper 1+2. En singleforælder og to små børn
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Af Almenboligloven fremgår:
• Stk. 2. Almene familieboliger kan etableres som bofæl-

lesskaber, når kommunalbestyrelsen senest samtidig 
med tilsagnet beslutter, at boligerne skal indrettes som 
individuelle […] bofællesskaber. 

• Stk. 3. Et individuelt bofællesskab skal bestå af mindst 
fem boliger. Herudover skal bofællesskabet indeholde et 
fællesareal, som kan benyttes af lejerne i bofællesska-
bet. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde 
godkende, at bofællesskabet består af mindst tre 
boliger.

Tilsagnet til et bofællesskab sker i forbindelse med skema A.

Almene bofællesskaber kan både være en del af en større 
afdeling eller være deres egen afdeling. Et alment bofæl-
lesskab behøver ikke at give anledning til udfordringer, hvis 
det organiseres som del af en større afdeling, men der bør 
allerede tidligt tages stilling til organisering og fordeling af 
arealer indenfor afdelingen.

Der en opmærksomhed i de almene bebyggelser på, at de 
administrative omkostninger ved små afdelinger er højere 
end ved store - et forhold, der belaster huslejeniveauet, som 
helst skal holdes så lavt som muligt.

Der bør også tidligt tages kontakt til hjemkommunen for at 
aftale udlejningskriterierne for bofællesskabet.

I Carlsberg er vores organisationsmål, at vi for hele bebyg-
gelsen etablerer én afdeling, og at både de almindelige 
familieboliger, ungdomsboligerne og bofællesskaberne er 
repræsenteret i afdelingens bestyrelse. Samtidig ønsker vi at 
etablere bogrupper, hvortil arealer knyttes, og mellem hvem 
boligarealet deles.

Årsager til singleforælder-rollen
Børn, der bor med kun én forælder eller på skift hos to er 
oftest børn af fraskilte forældre. (Fraskilte registreres som 
dette, selvom de er samboende (men ikke gift) med en ny 

partner.) Andre årsager er den ene forælders død, at fælles 
forældremyndighed aldrig har været koblet med et indb-
yrdes parforhold, eller at forælderen har valgt singleforæl-
drerollen fra starten. Disse forskellige baggrunde betyder, at 
nogle børn har to forældre, og nogle kun har én.

Hvert tredje danske barn oplever, at forældrene bliver skilt. 
De fleste skilsmisser blandt par med børn sker, mens børn-
ene er helt små. Ud af cirka 350.000 skilsmissebørn bor kun 
cirka 25.000 af børnene bor hos deres far. Hvis den fraflyt-
tende er mor til hjemmeboende børn, flytter mindst ét barn 
med i 80 procent af tilfældene. Hvis den fraflyttende er faren, 
flytter der børn med i fem procent af tilfældene*.

Størrelse og sammensætning af bofællesskab 
Der findes ingen empirisk dokumenterede sandheder om 
den rette størrelse på et bofællesskab. Erfaringer fra de 
relativt mange nystartede seniorbofællesskaber peger på, at 
en gruppe på 20-30 personer, svarende til en skoleklasse, er 
en god størrelse. Argumentet er, at denne størrelse giver 
mulighed for mindre grupperinger i gruppen, men at alle 
samtidig kender hinanden relativt godt. 

Samtidig findes der bofællesskaber med op mod 100 
husstande, som netop qua størrelsen og mængden af inter-
essefællesskaber viser, at også store bofællesskaber kan 
være forbundet med en høj grad af livskvalitet. Og endelig 
findes der små, hyggelige bofællesskaber med otte boliger.

I forhold til beboersammensætning i et bofællesskab til 
singler peger forundersøgelserne på, at singleforældre helst 
ønsker fællesskab med andre singler, som helt intuitivt 
forstår hinandens situation, men at man også ønsker at bo i 
et bofællesskab med par med børn, fordi der naturligvis også 
vil være en potentiel stor fælles flade af interesser her.

En opmærksomhed fra forundersøgelserne peger desuden 
på, at det enkelte bofællesskab på den ene side skal have en 
størrelse, hvor der er 'børn nok’. Dvs. at der vil kunne findes 
jævnaldrende legekammerater, og at de helst skal være der 

Et alment bofællesskab behøver ikke at give anledning til udfordringer, 
hvis det organiseres på en hensigtsmæssig måde, men der bør allerede 
tidligt tages stilling til organisering og udlejning.

Kapitel 5

Organisering og udlejning

Compact / 2+1. Eksempel på boliger til to single-
forældre og et delebarn. Diagram: ADEPT Architects 

samtidig, hvis de skal lære hinanden at kende og have gavn 
af hinanden.

Undersøgelserne viser også, at relationen mellem de voksne 
skal kunne opbygges til et tillidsniveau, hvor man tør betro 
babyalarmen eller børnepasningen til en af de andre voksne.

Vi forventer at der – statistisk set - vil være flere kvinder 
med barn/børn, der er på udkig efter at bo i bofællesskabet 
end mænd i samme situation jf. ovenstående afsnit.

Hvornår bør beboerne tages med i udviklingen af et 
bofællesskab for singler?
Nogle bofællesskaber startes op med en kerne af beboere, 
der bidrager til udviklingen af bofællesskabet. I Københavns 
Kommune skal denne gruppe være godkendt af kommunen 
inden godkendelse af skema A. Beboere kan også onboardes 
senere i processen. 

Som beskrevet ovenfor, er beboere i et bofællesskab for 
singler og par en gruppe, hvis liv kan ændre sig en del over 
de tre til fire år, der nemt går fra godkendt skema A til 
indflytning. Børnene er blevet større og har måske/måske 
ikke behov for andre børn tæt omkring sig. Forældrerollen 
er forandret, fordi børnene er blevet tre til fire år ældre. Og 
forældrenes behov for voksenkontakt og formen på denne 
kan også have forandret sig.

Fordi livssituationen blandt børneforældre potentielt er 
meget omskiftelig, bør det vurderes nøje, hvornår det bedst 

giver mening at onboarde en beboerkernegruppe. Det er 
derfor værd at nøje vurdere nøje, om fordelene ved tidlig 
onboarding opvejer ulemperne.

Bolig ved siden af hinanden
I forundersøgelserne oplevedes der efterspørgsel på 'nabo-
boliger', det vil sige boliger, hvor fraskilte forældre kan bo 
dør om dør - eller endnu bedre med intern forbindelse 
mellem boligerne, så et værelse fast kan allokeres til barnet/
børnene, der så kan tilgå dette fra både den ene og den 
anden forælders bolig.
To boliger med intern døradgang vil i alment regi blive 
behandlet som to boliger, bl.a. fordi de ellers vil overskride 
maksimumstørrelsen for en almen bolig. En intern dørord-
ning kræver desuden bl.a., at døre mellem boligerne over-
holder gældende brandkrav og lydkrav til lejlighedsskel.

Rent organisatorisk kræver løsningen, at der findes et 
fraskilt par, som ønsker at bo lige ved siden af hinanden, at 
begge boliger er ledige samtidig, og at parterne indbyrdes 
kan blive enige om at fordele udgiften til børneværelset 
mellem sig, selvom dette organisatorisk vil ligge i den ene 
bolig. Hertil kræves, at der kan etableres en fornuftig adskil-
lelse mellem boligerne, så de senere hen kan udlejes hver for 
sig, hvis den ene af parterne skulle vælge at flytte.

Vi er her ikke gået ind i lovgivning omkring boligstøtte, 
børnebidrag mv.

*Bemærk, at børnene kun har én registreret bopæl, selv når de i praksis bor flere steder.
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Kapitel 6

Bilag

To bilag er vedlagt denne folder: 1) Bofællesskaber for enlige forældre 
- en forundersøgelse af Forældre på Arbejde (2020). 2) Nytænkning 
af familieboliger - en undersøgelse af boligbehov hos enlige og 
sammenbragte familier af Rambøll/Henning Larsen (2019).
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Dette er resultaterne af en forundersøgelse foretaget af foreningen Forældre på Arbejde. Vi har modtaget 

økonomisk støtte fra Nykredits Fond og Realdania for at undersøge mulighederne for- og efterspørgslen 

efter at etablere bofællesskaber for enlige forældre i storbyen i samarbejde med den almene boligsektor. 

Forundersøgelsen udgør første fase i projektet, og vi håber og arbejder på, at resultaterne her kan danne 

grundlag for næste fase: Etablering af et ”pilot”-bofællesskab for enlige forældre. Vi er derfor allerede i 

dialog med flere almene boligforeninger omkring hvordan resultaterne kan komme ud og arbejde. 

Tak til AlmenR, Falkenstjerne, Rambøll Arkitektur og UrbaniaCPH som har rådgivet os og kvalificeret de 

empiriske fund - og til alle de enlige forældre og deres børn, der har gjort os meget klogere på hvad de 

efterspørger og hvad et bofællesskab kan tilbyde. 

Alle fotos i rapporten er fra egne besøg i bofællesskaber, studiegruppemøder eller er taget af de børn, der 

har deltaget i undersøgelsen.  
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Baggrund og introduktion 

Om foreningen Forældre på Arbejde 
• Foreningen Forældre på Arbejde blev stiftet i april 2019 

• Vi har følgende tre mærkesager:  

• Vi understøtter forældre i at vælge og udleve det sæt livsprioriteringer der passer dem  

• Vi udfordrer arbejds- og karrierelogikken – vil have mulighed for asynkrone karriereforløb 

og asynkrone behov for opmærksomhed i familielivet 

• Vi arbejder for mænds og kvinders lige rettigheder og pligter – ude og hjemme 

• Læs mere om foreningen på www.parentsatwork.dk  

 

 

 

 

  

http://www.parentsatwork.dk/


 

 s. 5 

Formål 
Formålet med projektet har været at skabe et informeret grundlag for at udvikle nye boformer for familier 

med enlige forsørgere.  

Dette har vi gjort ved primært at undersøge enlige forældres drømme om bofællesskab og sammenholde 

disse med det levede liv i en række nuværende bofællesskaber.  

Før vi fremlægger resultaterne, kommer her vores bevæggrunde for at beskæftige os med bofællesskaber 

og med enlige forældre som målgruppe. 

 

Om boligmassen 
I dag findes der 37 forskellige familieformer i Danmark (opgjort af Danmarks Statistik). Hvert femte 

hjemmeboende barn bor kun med den ene forælder (Danmarks Statistik 2018; Danmarks Statistik 2016). På 

trods af den store variation i måden at være familie på, er størstedelen af landets boligmasse indrettet til at 

skulle rumme kernefamilien. De mange nye familieformer stiller krav til flere forskellige typer af boliger, der 

passer til familiernes behov. Der er på det seneste etableret mange nye bofællesskaber både i storbyen og i 

forstæderne og provinsen. Disse supplerer fint de eksisterende bofællesskaber, der allerede blomstrer. 

Desværre er de fleste af disse bofællesskaber ikke egnede til eneforsørgere. Med kun én 

husstandsindkomst er det svært at have råd til at bo i København pga. stigende husleje- og boligpriser, 

ligesom det er svært at betale de moderne bofællesskaber, der er rundt omkring i landet (fx Langeeng i 

Albertslund og Trekroner Bo i Roskilde).  

 

Om målgruppen 
Den primære målgruppe for undersøgelsen er familier med enlige primære forsørgere. Disse har vi 

defineret vha. flg. kendetegn:  

• har børneansvaret som udgangspunkt 50% af tiden eller længere 

• har det primære økonomiske ansvar for opretholdelse af familiens levestandard 

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at de enlige forældre er mere stressede end forældre, der har en partner at 

dele opvask, børnefødselsdage og forældremøder med. 27% af enlige forældre har et højt stressniveau, 

mens det samme kun gælder for 17% af de gifte forældre (Sundhedsstyrelsen 2013). Når forældre er 

stressede, går det ofte ud over børnene, og en undersøgelse fra Børnerådet viser, at stressede forældre 

oftere råber og skælder deres børn ud (Børnerådet 2014).  

Undersøgelser fra SFI/Vive viser, at familiestrukturen har stor betydning for børns trivsel og livschancer. 

Børn i alle aldersgrupper er markant mere udsatte på flere parametre, hvis deres forældre lever hver for 

sig, og kernefamilien optræder dermed som en beskyttelsesfaktor for barnet (Ottosen et al. 2018). En aktiv 

familiekultur kan imidlertid afhjælpe den risiko, som børn i eneforsørgerfamilier lever i. Imidlertid tyder 

forskning på, at eneforsørgerfamilier ofte lever uden en aktiv familiekultur, da der med kun en forsørger 

ofte mangler overskud til at samles regelmæssigt til aftensmad, diskutere samfundsforhold i hjemmet etc. 

Psykolog John Halse peger på behovet for sociale netværk for eneforsørgerfamilier, fx via. de almene 

boligforeninger (Ugebrevet A4 2008). 
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Der er en stigende tendens til, at enlige forældre ønsker at bo i fællesskaber med andre familier. I en 

undersøgelse foretaget af DR svarer hver fjerde adspurgte, at de jævnligt overvejer at flytte i bofællesskab 

(DR Indland 2016). 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der bliver flere og flere enlige forældre: 

 

Kilde: dst.dk – tabel FAM44N 

Størstedelen af enlige forældre i Danmark bor til leje. Det gælder for 3 ud af 10 enlige forældre. Til 

sammenligning bor 7 ud af 10 par-familier i ejerbolig. København skiller sig dog ud fra resten af landet. Her 

bor langt de fleste børnefamilier til leje. 62% af parfamilier med børn i København bor til leje og 86% af 

enlige forældre med hjemmeboende børn i København bor til leje  

Hele Danmark Ejerbolig Lejebolig København Ejerbolig Lejebolig 

Par med børn 72% 28%  38% 62% 

Enlige med 
børn 

28 % 72%  14% 86% 

     Kilde: dst.dk tabel INDKF102 

 

Både par og enlige oplever at sidde hårdere i det økonomisk efterhånden som de får børn. Det viser tal fra 

Danmarks Statistik, hvor begge familietyper i højere grad vurderer at boligudgiften er en byrde, når der 

kommer børn ind i billedet. Der er dog en betydeligt større andel blandt de enlige forældre end blandt 

parfamilierne,  som selv vurderer at boligudgiften er en byrde. Knap hver femte enlige forælder angiver, at 

det er en ”tung byrde”. Det samme gælder kun for mindre end hver tiende par-familie, som det fremgår i 

figuren nedenfor. 

17%

83%

Børnefamilier anno 1986

Enlige mænd og kvinder

Parfamilier

21%

79%

Børnefamilier anno 2006

Enlige mænd og kvinder

Parfamilier

24%

76%

Børnefamilier anno 2020

Enlige mænd og kvinder

Parfamilier
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   Kilde: Beregnet på baggrund af dst.dk Tabel SILC3B 

 

 

Hvorfor interesse for den almene boligsektor? 
I den almene sektor er der momentum og politisk opbakning til at etablere bofællesskaber. I boligaftalen 

2020 fremgår det at: 

”Parterne er enige om at nedsætte arbejdsgrupper, der skal undersøge barrierer og muligheder for at lave 

almene bofællesskaber. Der er sket en opblomstring af bofællesskaber, men det står ikke mål med 

efterspørgslen. Almene boliger er oplagte som bofællesskaber, men der opleves barrierer for, at det kan 

lade sig gøre –ikke mindst når der bygges større bofællesskaber med blandede ejerformer.” 

     (Boligaftalen 2020) 

Almene boligforeninger har en særegen mulighed for at bygge billige boliger. Enlige forældre har typisk ikke 

et stort økonomisk råderum, da de skal forsørge en familie på en enkelt indkomst.  
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   Kilde: Beregnet på baggrund af dst.dk tabel INDKF102 

 

Læs for øvrigt mere om idéerne bag og bevæggrunden  for projektet i projektgruppens  debatindlæg i 

Politiken d. 12/1-2020: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7595570/Boligmassen-i-de-store-byer-

er-indrettet-til-fortidens-familieideal 

 

 

 

Familiernes årlige indkomst før skat 
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Datagrundlag 
Datagrundlaget for forundersøgelsen består af: 

• Gennemgang af eksisterende forskning om boligformer og målgruppen 

• Dybdegående interviews med 7 enlige forældre, der drømmer om at bo i bofællesskab 

• Studiegruppe med seks enlige forældre med bofællesskabsdrømme samt seks fagpersoner – 

herunder fokusgruppe-øvelse med de enlige forældre 

• Fotos og virtuelle interviews med to børn der bor i bofællesskab 

• Survey blandt enlige forældre med bofællesskabsdrømme – 172 besvarelser 

• Feltbesøg i tre bofællesskaber 

• Dybdegående interviews med to enlige forældre der bor i bofællesskab 

Vi har således været i kontakt med beboere fra disse fem forskellige bofællesskaber: 

- Permatopia i Karise 

- Sneglebo i Roskilde 

- Fælleshave i Haderslev 

- Trudeslund i Birkerød 

- Forælderfondens kollegie for enlige forældre på Frederiksberg 
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Resultater 
 

 

 

Foto fra studiegruppemøde. Enlige forældre bygger deres drømme-bofællesskab i lego 
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Vi har arbejdet ud fra følgende tre research-spørgsmål: 

- Hvad drømmer de enlige forældre om? 

- Hvilke begrænsninger er der?  

- Hvilke erfaringer eksisterer allerede i bofællesskaber? 

Ud fra de tre spørgsmål er vi kommet frem til fem gennemgående temaer: 

- Sociale relationer 

- Fællesskab 

- Det gode børneliv 

- Praktisk hjælp 

- Værdigrundlag 

… og tre former for begrænsninger: 

- Økonomi 

- Gerografi 

- Fysiske rammer 

 

Sammenhængen mellem temaerne og begrænsningerne kan illustreres således: 
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I det følgende vil vi gennemgå de analytiske fund inden for hvert tema samt de tre begrænsninger. 

Hvad drømmer 

de enlige 

forældre om? 

Hvilke 

begrænsninger 

er der? 

Hvilke erfaringer 

eksisterer allerede i 

bofællesskaber? 
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Drømmen om sociale relationer 
 

Ønsket om et stærkere socialt netværk er 

meget tydeligt. Hele 71% har angivet det 

som den primære årsag i surveyen. Her 

fremgår det ikke, om det er de tætte 

relationer eller et mere løst defineret 

fællesskab, forældrene søger. Det kvalitative 

materiale peger på at det er både-og og 

varierer fra person til person. 

 

 

 

 

 

Push-faktor: Ensomhed 
Først og fremmest handler drømmen om bofællesskab om 

at være omgivet af mennesker og givende relationer i 

hverdagen 

De enlige forældre fortæller, at det primært er de sociale 

relationer, der er grunden til deres søgen efter 

bofællesskaber.  De søger væk fra en følelse af ensomhed, 

hvor man sidder isoleret i en lejlighed når børnene sover. 

 

0%

71%

19%

10%

1%

HVAD ER DEN PRIMÆRE ÅRSAG TIL AT DU OVERVEJER 
AT FLYTTE I BOFÆLLESSKAB?

At få praktisk hjælp i hverdagen

At få et større eller tættere
socialt netværk
At give mit barn adgang til flere
legekammerater
At give mit barn adgang til flere
voksne omkring sig
At bo billigere end jeg gør nu

”Som alene-forælder er man 

bare meget alene”  

(Enlig forælder) 
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Det er både de tætte relationer og en mere uformel snak, som 

forældrene søger. I de kvalitative interviews fremgår det, at 

enlige forældre har et andet behov for socialt samvær end 

par-forældre har. Derfor er den daglige kontakt med 

andre voksne mennesker en væsentlig del af årsagen til at 

forældrene ønsker at flytte i bofællesskab. Det kan fx 

være en kop kaffe om aftenen hos naboen med en 

babyalarm tændt og muligheden for at vende hverdagens 

spørgsmål med et andet voksent menneske.  

 

 

Søger voksen-kontakt i hverdagen 
Det er både de tætte relationer og en mere uformel snak, som forældrene søger. I de kvalitative interviews 

fremgår det, at enlige forældre har et andet behov for socialt samvær end par-forældre har. Derfor er den 

daglige kontakt med andre voksne mennesker en væsentlig del af årsagen til at forældrene ønsker at flytte i 

bofællesskab. Det kan fx være en kop kaffe om aftenen hos naboen med en babyalarm tændt og 

muligheden for at vende hverdagens spørgsmål med et andet voksent menneske.  

 

Erfaringer med sociale relationer 
Blandt de forældre, der allerede bor i bofællesskab er det ligeledes de sociale relationer, der fremhæves. 

Der opstår naturligt venskaber mellem de beboere, man klikker bedst med. Derfor er det heller ikke hele 

bofællesskabet, man ses med hele tiden. 

Der er både meget følelsesmæssigt tætte relationer og mere overfladiske relationer. Nogle forældre ses 

stort set hver aften med andre beboere, efter børnene er puttet, mens andre kun har kontakt med de 

andre beboere til de fælles arrangementer der er.  

Der er dermed en stor overensstemmelse mellem hvad de enlige forældre søger, og hvad der bliver lagt 

vægt på blandt de forældre, der allerede bor i bofællesskab. Følgende citat illustrerer, hvordan det er 

muligt at få bugt med ensomheden og opnå større frihed, når man flytter i bofællesskab. 

 

 

 

 

 

”Jeg har opdaget at det er ret 

ensomt at få et barn alene. Der 

er bare ham og mig. Jeg savner 

at der er andre i nærheden” 

(Enlig forælder) 

”Det var ensomt at sidde alene i en lejlighed, som man er bundet til. Jeg kunne 

ikke gå fra børnene når de sov. Jeg skulle være der hele tiden. Jeg kunne ikke 

engang gå i vaskekælderen uden den lille. Her kan jeg gå ud af mit hus på alle 

tider af døgnet. Kan gå til et møde om aftenen og tage babyalarm med. 

Friheden er markant anderledes”. (Enlig forælder i bofællesskab) 



 

 s. 14 

Drømmen om fællesskab 

Det spontane hverdags-fællesskab 
 

Ud over de tætte sociale relationer er det ligeledes drømmen om et spontant hverdags-fællesskab, der 

tiltrækker de enlige forældre. 

Det særlige ved fællesskabet i et bofællesskab er, ifølge forældrene, at det bare ”er der”. Det er ikke et 

fællesskab, der skal opsøges og planlægges. 

Fællesskabet defineres på forskellige måder af forældrene. Det kan bestå i at man hjælper med at passe 

hinandens børn, at man deles om en ladcykel, at man går ture sammen og fester sammen.  

Det pointeres, at det er vigtigt, at der skal være plads til mindre fællesskaber i bofællesskabet. Det er 

naturligt, at man skaber tættere relationer med nogle beboere end med andre 

 

Fællesspisning 
De fleste enlige forældre i 

undersøgelsen er enige om, 

at fællesspisning er en 

vigtig del af dét at bo i 

bofællesskab. I surveyen 

svarer 50% at de ønsker 

fællesspisning 3-6 dage om 

ugen, mens 39 % svarer at 

de vil spise sammen 1-2 

gange ugentligt. Ingen af de 

adspurgte svarer at de 

aldrig vil deltage i 

fællesspisning. 

 

 

 

 

 

Fællesspisning er praktisk 
Det er til dels det praktiske aspekt, der fremhæves som noget tiltalende ved fællesspisningen. Flere af de 

enlige forældre som drømmer om at flytte i bofællesskab påpeger, at de savner at have tid med deres børn 

om eftermiddagen, når de kommer hjem fra arbejde, skole og institution. I stedet skal de bruge 

eftermiddagen på at lave aftensmad. Derfor drømmer de om at kunne mødes med andre familier omkring 

maden og til gengæld have eftermiddagen i familien.  

9%

50%

39%

2%

Hvor ofte kunne du tænke dig at deltage i fællesspisning 
med de øvrige beboere i et bofællesskab?

Dagligt 3-6 dage om ugen

1-2 dage om ugen Sjældnere end ugentligt
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Derved er der også en forventning om at fællesspisning kan afhjælpe den stress der kan opstå omkring 

”ulvetimen”.  

 

 

 

Fællesspisning som en vigtig del af fællesskabet 
Udover det praktiske aspekt, forstås fællesspisning også som en vigtig del af fællesskabet. Det er her, man 

har mulighed for at vende hverdagens begivenheder, og her, at man er sikret en eller anden form for 

voksenkontakt. 

Dét at man mødes omkring et måltid har også en betydning for nogle af forældrene. Maden i sig selv får 

værdi. Nogle af forældrene savner at lave mad til andre voksne og til en større forsamling, der kan nyde 

maden og værdsætte et veltilberedt måltid.  

 

”Vi kører rundt i hamsterhjulet. 

Jeg ender tit med at sætte 

ungerne foran en skærm, når vi 

kommer hjem fordi jeg skal lave 

aftensmad og ordne praktiske 

ting. Jeg kunne godt tænke mig 

at få frigjort noget tid til at være 

sammen med dem der” (Enlig 

forælder)  

”Omkring måltider er det bare os to, og så 

ender det med, jeg ikke gør så meget ud af 

maden. Jeg kan ellers godt lide at lave 

lækker mad. Jeg savner at være sammen 

med flere, at deles og have et  fællesskab.” 

(Enlig forælder)  

”Fællesspisning er vigtigt. Og så er der også 

omsorg i at lave mad til hinanden. At gå og 

tænke over hvilken ret man vil lave til de 

andre senere på aftenen” (Enlig forælder)  
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Bofællesskabets sammensætning 
 

I surveyen bliver de enlige forældre med 

bofællesskabsdrømme spurgt ind til hvem 

de helst vil bo sammen med. Der er en klar 

overvægt af respondenter, som ønsker at 

bo i et bofællesskab med forskellige 

familiekonstellationer.  Den mindste andel 

(11%) svarer, at de ønsker et bofællesskab 

kun for enlige forældre med børn 

I det kvalitative materiale er det ligeledes 

tydeligt, at de enlige forældre gerne vil bo 

med mange forskellige slags familier, og 

”mangfoldighed” er et ord, der går igen i 

interviewene. Flere af dem påpeger dog, 

at det er vigtigt at den primære målgruppe 

er enlige forældre – og at der er flere 

enlige forældre i bofællesskabet. Det er 

vigtigt, fordi forældre, der er alene med et 

eller flere børn har andre vilkår end 

parfamilier og derfor kan spejle sig i hinanden på en anden måde.  

I interviewene bliver det slået fast, at det vigtigste ikke er om de andre forældre er enlige eller i par, men at 

der er masser af børn i bofællesskabet. I så fald er der også plads til fx seniorer – men det er væsentligt at 

de i så fald er rummelige over for børnene.  

Fællesskabets begrænsninger 
De enlige forældre lægger vægt på, at der skal være respekt omkring hver families egen matrikel. De 

drømmer ikke om at bo i kollektiv, men i et bofællesskab med mulighed for at gå ind til sig selv og lukke 

døren omkring sin egen familie. 

Forældrene fortæller, at der skal være plads til at man opdrager på hinandens børn i bofællesskabet, men 

primært omkring de fælles regler, der gælder. Børnene er forældrenes – ikke bofællesskabets 

 

 

 

 

 

 

 

  

11%

15%

74%

HVILKET AF DISSE TRE BOFÆLLESSKABER SYNES 
DU ER MEST ATTRAKTIVT?

Et bofælleskab alle beboet af single-forældre-familier

Et bofælleskab opdelt i 3 separate bogrupper, hvoraf én
bogruppe er for single-forældre-familier, en anden er for
kernefamilier og en tredie f.eks. for 50+ uden børn
Et bofælleskab med forskellige familiekonstellationer

”Jeg vil gerne dele mit barn med et fællesskab  - 

også så han lærer at forskellige mennesker har 

forskellige grænser. Men han skal også mærke at 

der er én forælder, som er hans primære voksne 

som passer på ham og bestemmer.” (Enlig forælder) 
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Erfaringer med fællesskab 
 

Blandt de forældre, der allerede bor i bofællesskaber, bliver det påpeget at fællesskabet består i at man 

deler en hverdag sammen. Det opstår fx gennem arbejdsweekender og ved at man gør noget sammen i 

bofællesskabet. Det er vigtigt at man er et hold, der løser opgaverne sammen, og at alle giver dét de kan.   

I nogle bofællesskaber er fællesskabet meget tæt og beboerne foretager sig mange ting sammen i 

hverdagen. I Permatopia har de fx oprettet deres egen børnehave og vuggestue og beboerne lægger flere 

frivillige arbejdstimer hver uge. I bofællesskabet Fælleshave i Haderslev ses beboerne primært, når de 

deltager i fællesspisning eller når de støder på hinanden i hverdagen. 

Erfaringer med fællesspisning 
Fællesspisningen nævnes også som noget væsentligt af de 

beboere, der allerede bor i bofællesskab. Den fungerer som 

en samlende platform for alle beboerne. Der er naturligvis 

dage, hvor man ikke kan eller har energi til at deltage, og 

derfor har de fleste bofællesskaber også en form for ”take-

away”-ordning, hvor man har muligheden for at tage maden 

hjem til sin egen bolig. Den kvalitative undersøgelse viser, at 

det også kan være opslidende at deltage i fællesspisning med 

trætte børn. Derudover kan det være krævende at skulle gå 

fra børnene de dage hvor man skal være kok, når man ikke 

har en anden forælder at dele børnene med.  

 

 

Erfaringer med bofællesskabets sammensætning 
 

De forældre, der allerede bor i 

bofællesskab, er ikke helt enige 

i hvilken sammensætning, der 

er den ideelle. Det gør en 

forskel om man primært søger 

et hverdagsfællesskab eller 

tættere sociale relationer.  

Hvis det er fællesskabet, der er 

det centrale kan et 

bofællesskab kun bestående af 

enlige forældre komme til at 

mangle praktiske ressourcer – 

fx i forbindelse med fælles 

madlavning, arbejdsdage osv. 

Derudover er argumentet i mod et bofællesskab kun for enlige forældre, at det kan blive et problem, når 

forældrene får en kæreste. I Forælderfondens kollegie på Frederiksberg har man overkommet den 

sidstnævnte forhindring ved at indføre en regel om at kærester kun må overnatte på kollegiet to dage om 

En enlig mor fortæller om den første aften da 

hendes barn skulle på weekend hos sin far. Hun 

fortæller om hvor hårdt det slog hende og om 

hvordan der med det samme stod en nabo og 

bankede på døren. Naboen var også enlig mor og 

forstod med det samme hvad det var for en 

aften, hun gennemgik.  

(Besøg i bofællesskab) 
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ugen. På den måde er der plads til kærester, uden at parrene kommer til at lukke sig for meget om 

hinanden.  

Argumentet for et bofællesskab kun for enlige, er den umiddelbare forståelse der er mellem enlige 

forældre, og den mulighed der er for at skabe følelsesmæssig kontakt gennem den situation man er i.   

Det bliver desuden påpeget, 

at et bofællesskab med børn 

heller ikke kan rumme de 

tungeste grupper i samfundet 

– fx stofmisbrugere. 

Derudover har forældrene i 

bofællesskaberne erfaret, at 

det er vigtigt, at der ikke er en 

overvægt af mennesker, der 

ikke kan bidrage til det 

praktiske i bofællesskabet – fx 

enlige ældre mennesker. Men 

der er bestemt plads til ældre 

(rummelige) mennesker i 

bofællesskaberne. 

 

 

Drømmen om det gode børneliv 
 

Det er i høj grad en søgen efter ”det gode børneliv” for deres børn, som driver de enlige forældre mod 

bofællesskaberne. I surveyen angiver 19% af respondenterne, at en søgen efter legekammerater til deres 

børn er den primære årsag til at de leder efter et bofællesskab. Det er altså den næst-vigtigste årsag. 

Forældrene søger et hverdagsfællesskab for deres børn, hvor de kan løbe ud og lege uden at det skal 

planlægges og organiseres – meget lig den type fællesskab, de søger til sig selv. 

”Når man er to enlige forældre, der står overfor 

hinanden, så forstår man bare med det samme 

hvilken situation den anden står i. Hvad de går 

igennem. Man forstår hvornår at man er nødt til 

at træde til – at det ikke er et hygge-behov men 

en nødvendighed. Par-familier har tit svært ved at 

forstå ens situation.” (Enlig i bofællesskab) 
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Forældrene ønsker en type 

fællesskab med fælles overordnede 

regler for børnene på 

fællesarealerne, men med plads til 

at børn er forskellige. Det er meget 

væsentligt, at bofællesskabet skal 

være et sted, der er rummeligt 

overfor børn.  

 

 

 

 

 

Erfaringer med det gode børneliv 
Vi har interviewet enlige forældre, der allerede bor i bofællesskaber, 

været på besøg i flere bofællesskaber og bedt børn i bofællesskaber 

om at tage billeder af deres yndlingssteder og derefter interviewet 

dem omkring billederne og om deres liv i bofællesskabet. Det er 

nogle af de billeder, der indgår her. 

 

En tryg og fri barndom 
Forældrene i bofællesskaberne fortæller om en tryg barndom for 

deres børn. Der er altid voksne omkring dem, og særligt når man er 

alene med børn, er det en tryghed at vide, at der er et netværk 

omkring børnene, hvis der skulle opstå problemer. Det er denne 

tryghed der gør, at børnene kan opnå friheden til at løbe omkring 

for sig selv uden at forældrene holder øje med dem. 

De børn, vi har haft kontakt med har alle været glade for at vokse op 

i et bofællesskab. En pige påpeger, at fællesskabet og de sociale 

relationer med børnene i bofællesskabet er det allerbedste ved at 

bo der. ”For hvad skulle jeg ellers lave? Hvem skulle jeg lege med?”  

0%

71%

19%

10%

1%

HVAD ER DEN PRIMÆRE ÅRSAG TIL AT DU 
OVERVEJER AT FLYTTE I BOFÆLLESSKAB?

At få praktisk hjælp i
hverdagen

At få et større eller
tættere socialt netværk

At give mit barn adgang til
flere legekammerater

At give mit barn adgang til
flere voksne omkring sig

”Jeg søger andre børn at lege med til min 

søn. En slags udvidet familie, så han kan 

lære at indgå i et fællesskab” 

(Studiegruppe) 

”Da jeg var barn var der altid 

legekammerater på vejen, og 

sådan er det ikke her. Folk 

lever mere i deres egne små 

båse.” (Enlig forælder) 
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Det spontane børnefællesskab 
I bofællesskabet lærer børnene at omgås andre typer børn, end dem der lige passer i deres egen alders- og 

køns-kategori.  

Børnene fortæller om et børnefællesskab, som ikke 

nødvendigvis er med børn, de sædvanligvis ville lege 

med, men som de alligevel er glade for, og som de 

opsøger og ses med i fritiden. Flere børn fortæller, at 

det ikke er deres bedste venner, der bor i 

bofællesskabet, men alligevel nogen at lege med. 

Nogle af børnene går i skole med børn fra 

bofællesskabet, og i de tilfælde kan relationen i skolen 

sammenlignes med relationen til en fætter eller 

kusine. Parallellen til familierelationen går igen, da en 

mor beskriver et særligt hierarki der gælder i 

bofællesskabets børneflok. Der er sjældent konflikter 

mellem børnene, men når der kommer børn på besøg 

udefra, opstår der tit problemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt under fællesspisningen bliver den 4-årige pige træt. 

Hun går fra bordet og går ud af døren. Hendes mor 

fortæller roligt, at hun nok er løbet hjem for at få sig en 

pause. Hun kommer tilbage et kvarters tid senere – nu 

iført nattøj. Før hun leger videre med de andre børn, 

fortæller hun mig glad, at hun lige løb hjem for at spise 

en chokolademad og få nattøj på. (Besøg i bofællesskab) 

”Når vi kører på løbehjul på parkeringspladsen kan xx ikke 

være med. Det er for farligt for ham. Så må jeg sige det til 

ham sødt. Hvis hans storebror siger det bliver han bare sur. 

Men jeg kan godt sige det”. (Pige i bofællesskab, 11 år) 
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Børnene fortæller, at det primært er på de 

udendørs områder, at de leger med de andre børn 

fra bofællesskabet.  Der er stor forskel på 

børnefællesskabet om sommeren og vinteren. Om 

sommeren opstår det spontant, og børnene leger 

på de fælles trampoliner, legepladsen, bålplads etc. 

Om vinteren skal fællesskabet i højere grad 

opsøges. Når børnene bliver ældre, opsøger de ikke 

selv legekammeraterne i bofællesskabet. Men hvis 

de kan se, at de andre er ude og lege kan de godt 

finde på at gå ud til dem og være med. 

Fællesspisningen udgør en vigtig platform for at 

mødes – også for børnene. Det er ofte efter 

fællesspisningen, at børnene finder sammen og 

løber rundt og leger mens de voksne snakker. Og 

når de andre børn ikke er der, er fællesspisningen 

kedelig.  

Deltagelsen i de praktiske opgaver er vigtigt for at 

føle sig som en del af fællesskabet. Børnene 

påpeger, at de også ønsker at være med til 

arbejdsweekenderne i det omfang det er muligt, og 

et af børnene efterspørger arbejdsopgaver, som 

børnene kan løse. Børnene involveres tidligt i 

fællesskabet som ”føl” – nogle steder deltager de allerede i madlavningen omkring fællesspisningen fra de 

er 10 år – eller tidligere hvis de ønsker det.  

På samme måde som de voksne kan have brug 

for at trække sig fra fællesskabet, har børnene 

også behov for privatliv. Derfor fremhæver 

børnene også deres værelse som et vigtigt 

sted, og et barn efterspørger en have med en 

hæk omkring. 
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”Om sommeren er det allersjovest”, fortæller drengen. ”For så løber alle 

børnene rundt udenfor og leger.” Hans mor fortsætter: ”det er som 

sådan en stor hvirvelvind der render rundt, ind i det ene hus og tømmer 

køleskabet for pålægschokolade (det må de nemlig ikke få for deres 

forældre i huset ved siden af) og videre til næste hus, og ud på markerne 

og ind i fælleshuset. Hele tiden en stor flok, der løber rundt. Det er helt 

fantastisk” (Besøg i bofællesskab). 
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Drømmen om praktisk hjælp 
 

Behovet for praktisk hjælp er ikke udslagsgivende i forhold til de enlige forældres drømme om 

bofællesskab. 10% af de adspurgte forældre svarer i surveyen, at de primært søger et bofællesskab for at få 

praktisk hjælp i hverdagen.  

Det er samme tendens, der gør sig gældende blandt 

de interviewede forældre: Det kunne være en 

ekstra fordel at blive aflastet i hverdagen, men det 

nævnes ikke som den væsentligste årsag. En enlig 

forælder nævner de praktiske opgaver, der kan 

løses i fællesskab som en måde at komme tættere 

på hinanden på. På den måde hænger den praktiske 

hjælp sammen med drømmen om at indgå i et 

fællesskab. 

Flere interviewpersoner fortæller, at det kan være 

svært at slå til når man er alene og både skal klare 

de praktiske opgaver og at være en emotionel 

kapacitet for sit barn / sine børn. 

De enlige forældre nævner i høj grad venner og 

familie, som helt afgørende for at de kan få 

hverdagen til at hænge samme. Særligt blandt de 

forældre, der er alene med børnene på fuld tid, er 

der flere der har en fast hente- eller passeordning 

med en anden voksen der kan aflaste i hverdagen.  

Blandt de forældre, der ikke har børnene hos sig 

hele tiden, er der stor forskel på om det er ”børneuge” eller ej. I de uger hvor man har børnene hjemme 

nævner forældrene et behov for praktisk hjælp – fx til lige at hente med hjem fra børnehaven hvis arbejdet 

trækker ud. Og i de uger hvor børnene er hos den anden forælder bliver der pludselig meget stille i 

lejligheden.  

 

Erfaringer med praktisk hjælp 
De enlige forældre i bofællesskaberne fortæller, at de ikke er flyttet i bofællesskab af praktiske årsager – 

men de benytter sig alligevel en del af de praktiske fordele der er ved bofællesskabet – fx at naboen kan 

passe børnene. Det medfører naturligt en større grad af frihed.  

I bofællesskaber med lejeboliger kan det være problematisk, at der ikke er sanktionsmuligheder overfor de 

beboere, der ikke overholder praktiske pligter i fællesskabet. Derfor understreges det, at en grundig 

screening og forventningsafstemning med fremtidige beboere er helt essentiel for at fællesskabet glider let. 

Det kan fx være ved at invitere interesserede beboere med til fællesspisning inden man træffer 

beslutningen om indflytning. 

I et enkelt bofællesskab er vi stødt på en viceværtordning med positive erfaringer. Her fungerer en af 

beboerne som både praktisk og social vicevært. Det er fx viceværten, der har det sidste ord, hvis to naboer 
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er uenige om hvorvidt et fællesareal er tilstrækkeligt rengjort. Når en enkelt beboer har veto-ret slipper 

man for lange fællesmøder over småting. 

 

Drømmen om et fælles værdigrundlag 
Der er generelt enighed om, at det er helt 

essentielt at have et fælles værdigrundlag – 

særligt hvis bofællesskabet er sammensat af 

forskellige familietyper (jf. også Beck 2019a) 

De værdier, der går igen i interviewmaterialet er 

”højt til loftet”, ”rummelighed” og særligt 

”børnerummelighed”; Der skal være plads til 

forskellighed, men alle skal kunne rumme, at der 

er mange børn og børnene skal have lov til at 

fylde. 

Interviewpersonerne lægger vægt på, at alle 

beboere bør være indstillet på at lægge kræfter i 

fællesskabet og i de fælles arbejdsopgaver, der 

måtte være – men at man kan lægge kræfterne 

på forskellige tidspunkter i sit liv. Det skal der 

være forståelse for 

 
 

Erfaringer med fælles værdigrundlag 
Der er stor forskel på hvordan de forskellige bofællesskaber arbejder med deres værdigrundlag.  I 

Permatopia er hele bofællesskabet opbygget omkring en helt central værdi om permakultur og 

bæredygtighed, mens værdierne i kollegiehuset på Frederiksberg slet ikke er italesat på samme eksplicitte 

måde. Her mødes beboerne om dét at være i den samme position i livet; enlig forælder og studerende.  

Følgende pointer nævner beboerne som væsentlige for en sund kultur:  

• Kulturen på stedet bør støtte op om, at man ikke kan være venner med alle i bofællesskabet. Der 

skal være plads til små fællesskaber i det store fællesskab. 

• Det er vigtigt at italesætte og revurdere de fælles regler efterhånden som bofællesskabet udvikler 

sig. Uudtalte regler skaber usikkerhed og gnidninger 

• Det er nødvendigt at have et fælles regelsæt omkring børnene på fællesarealerne – fx hvor længe 

de skal sidde med til bords, om man må opdrage på hinandens børn etc. 

 

Et fælles værdigrundlag udgør den ene af de fire dimensioner, som ph.d. Anna Falkenstjerne Beck har 

udpeget som en definerende faktor for bofællesskaber. Falkenstjerne Beck arbejder med fire bærende 

dimensioner, som tilsammen danner et rum for bofællesskabet, så det er muligt at agere som fællesskab 

(Beck 2019a og Beck 2019b).  
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Anna Falkenstjerne Becks fire dimensioner for bofællesskabet: 

 Den værdimæssige dimension: Dimensionen er 
gennemgående for alle bofællesskaber, og udgør det 
værdimæssige fællesskab, som beboerne bliver enige om 
skal gælde for deres måde at leve sammen på. 

 Den organisatoriske dimension: Omhandler hvordan 
bofællesskabet finansieres, hvilke ejer- eller lejeformer, der 
skal gælde, hvem der skal agere bygherre, hvordan 
samarbejdet med kommunen skal foregå etc. 

 Den relationelle dimension: Inkluderer relationerne mellem 
beboerne, gruppe-dynamikker, og hvordan det formelle og 
uformelle samvær blandt beoerne kan foregå – fx hvordan 
fællesspisning og arbejdsgrupper organiseres. 

 Den fysiske dimension: Arkitekturen i et bofællesskab 
understøtter typisk social interaktion mellem beboerne – 
men giver også plads til det private. 

(Beck 2019a og Beck 2019b). 

 

 

Begrænsninger og barrierer 
For at nå fra drømmen om bofællesskabet til at flytte ind, er der nogle praktiske foranstaltninger, der skal 

være på plads. Disse vil blive belyst i det følgende: 

• Økonomi 

• Geografi 

• Fysiske rammer 
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Økonomi 
 

Økonomien og den 

geografiske placering er de 

primære barrierer for de 

forældre, der har besvaret 

vores survey. En tredjedel af 

de enlige forældre angiver, at 

grunden til at de ikke bor i 

bofællesskab hhv. er, at de 

ikke kan finde et der er til at 

betale og at de ikke kan finde 

et der placeret godt 

geografisk. 

I interviewene fortæller de 

enlige forældre, at de har 

været rundt og undersøge 

markedet, men at der ikke 

findes bofællesskaber i 

nærheden, som er inden for 

økonomisk rækkevidde. 

Forældrene fortæller at de 

kan sidde med en husleje på højst hhv. 6000 kr., 7000 kr. og en enkelt for 8500 kr./ måneden.  

Det stemmer fint overens med besvarelserne fra surveyen, hvor størstedelen af forældrene på nuværende 

tidspunkt betaler mellem 5.100-10.000 kr. i husleje om måneden. 

 

15%

17%

7%

31%

30%

Hvad er den primære årsag til at du endnu ikke bor i 
bofællesskab?

har ikke fundet et
bofælleskab, der er
gearet til mine behov

har ikke gjort noget
aktivt for at finde et
bofællesskab

der er ikke plads i dét
bofællesskab jeg gerne
vil bo i

kan ikke finde et, der
er godt placeret
geografisk

kan ikke finde et, der
er til at betale for mig
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Geografi 
Den kvantitative undersøgelse 

viser, at placeringen af 

bofællesskabet er helt central 

for langt størstedelen af de 

enlige forældre. 70% af 

respondenterne svarer, at det ”i 

høj grad” er en vigtig faktor og 

ingen svarer, at det slet ikke har 

en betydning.  

 

Flest vil bo i hovedstaden 
Den kvantitative undersøgelse 

viser desuden, at størstedelen af 

de enlige forældre ønsker at bo i 

Region Hovedstaden. Her må 

man naturligvis tage forbehold 

for, at respondenterne ikke er 

repræsentativt fordelt udover 

landet og flest kan formodes allerede at være bosat i hovedstaden og måske derfor være mere tilbøjelige til 

at vælge hovedstaden som foretrukket område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

27%

2% 0%

I hvilken grad har den geografiske placering af 
bofællesskabet betydning for dig?

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Regions Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Hvor i landet kunne du forestille dig at bo i bofællesskab?
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Pendlertid 
Der er stor forskel på hvor langt de enlige forældre er villige til at pendle mellem arbejde og 

bofællesskabet. Hver tredje forælder svarer, at de højst kan pendle 20 km, mens cirka hver fjerde svarer, at 

de kan pendle mere end 20 km. 

En stor andel af forældrene er dermed 

villige til at pendle relativt langt til 

arbejde for at kunne bo i det rigtige 

bofællesskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kvalitative undersøgelse viser, at der er stor variation i hvor langt forældrene er villige til at flytte for at 

finde et bofællesskab, der passer til dem, og hvor stor vægt de lægger på beliggenheden. Det skyldes 

sandsynligvis, at interviewpersonerne ikke er screenet i forhold til om deres bofællesskabsdrømme 

vedrører storbyen. 

Flere forældre påpeger, at det er vigtigt, at der er gode udendørs fællesarealer, så det ikke længere skal 

være et projekt at gå udenfor, sådan som mange oplever det at bo i en lejlighed i byen med små børn. 

Andre pointerer, at fællesarealerne ikke nødvendigvis behøver at være grønne, men at det også kan være 

en god fælles baggård. 

Pendlerafstanden til arbejdet er afgørende for mange af de forældre, der er alene 100% af tiden. I de 

tilfælde har de ikke mulighed for at ”arbejde igennem” den ene uge og have kortere arbejdsdage den 

næste uge, og derfor er de afhængige af ikke at skulle bruge flere timer dagligt på landevejen.   

For de forældre, der har en deleordning med børnene, er det ikke nødvendigvis afstanden til 

arbejdspladsen der er afgørende, men i højere grad afstanden til børnenes skole og institution. De ønsker 

ikke at skulle pendle sammen med børnene. En enkelt forælder pointerer, at han godt vil flytte børnene fra 

deres skole og institution, hvis det er muligt at overtale børnenes mor til at flytte med til samme område. 

Nogle forældre er villige til at gå (lidt) på kompromis med beliggenheden, hvis de til gengæld får grønne 

områder omkring sig eller mange kvadratmeter.  

1%

5%

23%

34%

26%

11%

Hvor lang er den maximale afstand, du kan 
pendle mellem din arbejdsplads og 

bofællesskabet?

1 km

5 km

10 km

20 km

Over 20 km

Der er ingen øvre
grænse for mig
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Da der for tiden blomstrer bofællesskaber op flere steder i Danmark, er det imidlertid tydeligt at det netop 

er i de store byer der er opstået et vakuum. Det pointeres da også i interviewene og i studiegruppen, at det 

netop er et bofællesskab i storbyen der eftersøges.  

Fysiske rammer 

Kvadratmeter og rumfordeling 
Den kvantitative undersøgelse viser, at 

omkring halvdelen af de enlige forældre 

vurderer, at de har brug for en bolig på 

mindst 60 m2. Omkring hver tredje 

forælder har brug for mindst 90 m2. 

I den kvalitative undersøgelse fremgår 

det dog, at det i højere grad er 

rumfordelingen og antal, størrelse og 

kvalitet af fællesarealerne, der er det 

væsentlige. Gode fællesarealer og 

tilstrækkeligt mange værelser kan 

kompensere for en meget lille bolig. De 

fleste fortæller, at de mindst har brug for 2 værelser og et lille 

køkken, hvis der er gode fællesarealer.  

12%

53%

31%

4%

Hvor mange kvadratmeter har du mindst brug for 
som privat bolig i et bofællesskab?

40 m2 60 m2 90 m2 120 m2

I Falkenstjerne Becks Ph.d. vises 

eksempler på hvordan det private og 

det fælles smelter sammen i semi-

private bufferzoner i nogle 

bofællesskaber – fx i form af 

overdækkede gangarealer, der 

kommer til at virke som uformelle 

mødesteder (Beck 2019a:16). 

Eksemplet stemmer fint overens med 

hvilke kvaliteter der vægtes højest i 

den fysiske udformning af 

bofællesskabet i vores undersøgelse. 

Et sådant eksempel kan anvendes som 

inspiration til hvordan fremtidige 

bofællesskaber med enlige forældre 

som primær målgruppe kan bygges.   
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Bofællesskabets størrelse 
Størstedelen af de enlige forældre ønsker at 

bo sammen med 6-30 familier i det samlede 

bofællesskab, mens hver tidende ønsker et 

mindre bofællesskab og hver tiende ønsker 

at bo med mere end 30 familier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11%

16%

40%

22%

6%
5%

Hvor mange familier kunne du tænke dig at 
bofællesskabet bestod af?

1-5 familier 6-10 familier

11-20 familier 21-30 familier

31-40 familier Flere end 41 familier



 

 s. 31 

Hvad ved vi nu? – en opsummering 
 Der bliver flere og flere enlige forældre. Enlige forældre har typisk ikke økonomisk mulighed for at 

flytte i de eksisterende bofællesskaber på trods af at det i høj grad er denne målgruppe og i 

særdeleshed deres børn, der ville have gavn af den praktiske aflastning og de sociale relationer, 

som et bofællesskab kan tilbyde.  

• Der er stor interesse for bofællesskaber for enlige forældre som primær målgruppe 

• Der er stor overensstemmelse mellem enlige forældres ønsker og hvad der er praktisk realiserbart. 

Her i helt kort version: 

• Sociale relationer: 

• Eliminering af forældre-ensomheden er helt centralt – både i drømmene og i 

praksis 

• Fællesskab: 

• Skabes dels ved at løse praktiske opgaver i fællesskab og dels gennem ”den daglige 

investering” – fx fællesspisning. 

• Sammensætning af familietyper bør være blandet, men med enlige forældre som 

primær målgruppe 

• Det gode børneliv: 

• Drømmen om det frie, uovervågede børneliv kan realiseres i bofællesskaberne 

• Bofællesskabet bliver børnenes ”udvidede familie” 

• Praktisk hjælp: 

• Er ikke den vigtigste grund til at man søger bofællesskab som enlig forælder – en 

bonus. 

• Værdigrundlag: 

• Vigtigt at være fælles om at skabe værdigrundlag til at begynde med– kan ikke 

trækkes ned over hovedet udefra 

• Vigtigt med jævne mellemrum at tage værdigrundlaget og bofællesskabets 

regelsæt op til diskussion 
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Fremadrettede anbefalinger 
Ud fra Anna Falkenstjerne Becks (2019a) fire dimensioner for bofællesskaber vil vi anbefale følgende for 

fremtidige bofællesskaber: 

 Værdimæssigt: Kommende beboere må tage en grundig diskussion af hvilke værdier, der skal være 
de bærende for deres bofællesskab. Dette er måske mest naturligt, hvis bofællesskabet opstår i 
”nedefra” på basis af en i forvejen defineret gruppe, men det er mindst lige så essentielt at bruge 
tid på værdiprocessen hvis bofællesskabet etableres ”top-down”. I denne undersøgelse fremgår det 
at det særligt er rummelighed overfor børn, der har været en gennemgående værdi for beboerne. 

 Organisatorisk: Det er meget væsentligt at bofællesskabet organiseres på en måde, så det er inden 

for enlige forældres rækkevidde geografisk og økonomisk. Derfor ser vi, at det er en oplagt opgave 

for den almene boligsektor at løfte. Den almene boligsektor er en mulighed for at være firstmovers 

på agendaen og tænke visionært. Der bliver flere og flere enlige forældre, og derfor er det også på 

lang sigt en bæredygtig løsning at etablere bofællesskaber for målgruppen. 

 Den relationelle dimension: Vi anbefaler at bofællesskabet imødekommer enlige forældres ønsker, 

men inkluderer flere forskellige familietyper – gerne som ”Magic Mix” á la Venligbolig Plus på 

Frederiksberg med 50/50-sammensætning af parfamilier og enlige forældre med børn. 

 Den fysiske dimension: Byg små boliger (2 værelser med lille køkken) med gode fællesarealer. Byg 

bofællesskaber, som lægger op til fællesskab – fx ved at lave ”buffer-zoner” mellem det private og 

det fælles, hvor man uundgåeligt mødes i hverdagen. 
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Konsenkvenser for 
arkitekturen...?

ImpactNysgerrighed

? Integreret arkitektur 
Målgruppen er familier generelt. Kernefamilien kan lære noget 
af de andre familiestrukturer.

De fleste familier viser interesse i delefaciliteter og fællesskab 
i en vis grad, men alle pointerer vigtigheden i at have sit eget 
og at det skal være uforpligtende og noget man nemt vælger til 
og fra.

Der er en tydelig prioritering hos familierne. Det er børnene 
og deres behov, der kommer først.

Det handler om hjemfølelse og tryghed 
”Nogle eksperter frygter, at en hverdag med uafladelig pendlen 
bebyrder børn, fordi de kan miste følelsen af at have en fast 
base, fornemmelsen af et hjem.” (Skilsmissebørns trivsel - hvil-
ken rolle spiller samværsordningen?)

”Trygge børn udvikler sig hurtigere, fordi udforskningssy-
stemet kun er aktivt, når barnet er bevidst om, at der altid er 
tryghed” (https://altompsykologi.dk/2017/08/boern-har-
brug-tryg-base/) 

Brugerorienteret tilgang
Forstå dem, der skal bo der og hvad, de har af ønsker og behov. 
Undersøger, hvordan familier bor i deres hjem i dag. som giver 
en bedre forståelse for dem. Ender ud med nogle brugerori-
enterede overvejelser, som kan bruges til at bygge succesfulde 
fremtidige hjem til familier.

Fortætning
Boligerne og kvarteret kan være tættere, hvis der er gode dele-
faciliteter og fællesfaciliteter af høj kvalitet i nærheden.

Sammen kan vi nytænke familieboliger

Hovedanbefalinger
• Tænk over de mange forskellige familiestrukturer, 

der findes i dag. Husk, at mange har anderledes 
behov end kernefamilier.

• Indtænk fleksibilitet i boligens udformning. Giv mu-
lighed for, at beboerne kan tilpasse boligen til livssi-
tuationen, efterhånden som den ændrer sig. 

• Overvej muligheder for etablering af et fællesskab, 
der både kan have økonomiske og sociale gevinster i 
hverdagen for familierne. 

Kernefamilier; 
82%

Andre 
familietyper; 

18%

Kernefamilier; 
56%

Andre 
familietyper; 

44%

1981 2020 
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37 x familietyper

Kernefamilie Skilsmissefamilie Singleforældre

+ +
Sammenbragte Regnbue-

kernefamilie
Regnbue-

sammenbragte

Design med 
forståelse for 

familiernes forskel-
lige livssituationer, 

hverdagsliv og 
boligbehov

Hjem til hvem? Familierne har forskellige boligbehov
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Analyse - hvad er familiernes boligbehov?
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BØRNENE skal altid føle sig 
HJEMME, også selvom de ikke 

altid bor der  Boligen skal skabe gode rammer 
for FAMILIESKAB i forskellige 

former, situationer og størrelser  

Boligen skal tilpasses EFTER BEHOV, 
og behovet ændrer sig fra uge til uge, 
f.eks. når børnene bliver ældre, eller 
når den nye kæreste flytter ind med 

papsøskende

Enlige forældre har gennemsnitligt 
7.500-8.000 KR. til den månedlige 

husleje

Vil gerne have FÆLLESOMRÅDER, 
som INVITERER TIL SAMVÆR med 
naboer, og som kan lette den travle 

hverdag

Vil gerne have nem adgang til BY-
ENS TILBUD, grønne områder og 

transportVIL GERNE DELE nogle faciliteter 
og udstyr (både for økonomisk at 
gøre det lettere samt for at skabe 

mulighed for at socialisere)
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Helt grundlægende skal familier med almin-
delige indkomster have MULIGHED FOR AT 
BO I BYERNE [...]
Derfor vil regeringen gøre det muligt at op-
føre 22.000 FLERE ALMENE BOLIGER over de 
næste 10-15 år [...] Med en husleje på omkring 
8.000 KRONER OM MÅNEDEN.
Det vil kunne mærkes i bybilledet. Vi skal ikke 
dele os op. BYERNE SKAL KUNNE RUMME 
ALLE [...]

Mette Frederiksen, åbningstale i Folketinget, d. 5. oktober 2021

Empiri (2019) Politik (2021)

= Informativt grundlag for ny praksis
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Kapitel 2

Hovedpointer
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At skabe en tæt sammen-
hæng mellem det private 

hjem og det fælles bomiljø, så 
de supplerer hinanden

At skabe et godt hjem for 
børnene og tage hensyn til 

deres perspektiv

Hjem
Kvarter

Byen

Nært naboskab 
med børnefamilier

Bebyggelse
med identitet

Klyngefællesskab
med fællesfaciliteter

Børnene kommer først Hjem er mere end en bolig
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At flytte kvm. fra boligen til 
fællesområder, som under-

støtter daglig nabokontakt og 
delemuligheder (for børn og 

voksne)

At skabe mulighed for at 
tilpasse boligen og fællesa-
realerne efter beboernes 

skiftende boligbehov og livs-
situation

< +

Fleksibel indretning

Det foranderlige hjemMindre mit, mere vores
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Kapitel 3

Refleksioner
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For forældrene er noget af det vigtigste, at bør-
nene føler sig hjemme, at der er skabt rammer for 
et godt hjem, når de bor hos dem. Et hjem, hvor 
børnene kan føle tryghed og nærhed. Som foræl-
der vil man gerne prøve at skabe illusionen af en 
kernefamilie. At tingene er, som de plejer. 

Et værelse til børnene
I boligen er det vigtigt at børnene har en base, som de føler 
er deres eget private område. At deres ting ikke bliver rykket 
rundt på, når de ikke bor der. Det er vigtigt at der er noget 
kontinuitet i boligen for at børnene kan føle sig hjemme. For 
alle interviewede forældre er det af største prioritet at kunne 
tilbyde børnene et værelse i boligen. Optimalt vil de gerne 
kunne give børnene et værelse hver. Hjemmefølelsen under-
støttes af at børnene har deres eget private værelse med plads 
til deres ting. 

Mulighed for tilbagetrækning
At børnene har deres eget område, de kan trække sig tilbage 
til, når behovet opstår, er vigtigt for at de kan føle sig hjemme. 
Det kræver ikke meget rum, men muligheden skal være der. 
Det er især vigtigt for både børn og voksne i sammenbragte 
familier, da der kan være mange mennesker, nye indtryk og 
konflikter på tværs. At børnene har deres eget sted, de selv 
bestemmer over er vigtigt og giver dem en vis frihed. For de 
voksne kan det også være vigtigt med muligheden for at sende 
børnene ind og lege på deres eget værelse, for at de kan få 
lidt ro, da det kan være meget for dem at have mange børn 
omkring sig.

Fleksibilitet i børneværelset 
Selvom børnenes værelser ofte står hen, når børnene ikke bor 
der, er det svært at indtænke flere funktioner i børneværelset, 
da det er vigtigt, at værelset ikke mister sin identitet selvom 
børnene ikke er der. Nogle forældre bruger børneværelserne 
til opbevaring af vasketøj, men har det også dårligt med at 

bruge det til opmagasinering. Tilgengæld kan de tomme bør-
neværelser fungere som gode gæsteværelser, og dette giver en 
fleksibilitet for de voksne, at de har muligheden for at tilbyde 
gæster overnatning de dage, hvor børnene ikke er hjemme. 
Men der er et ønske om at kunne indtænke andre former for 
fleksibilitet, der ikke går ud over børnene. 

Soveplads i fællesområdet
Da det er af første prioritet at skabe et trygt hjem for børnene, 
er der flere forældre, der nævner, at de ville prioritere at bør-
nene fik et værelse og at de kunne sove i stuen, hvis der ikke 
var pladsen til at de kunne få deres eget. Hvis de er nødssaget 
til at bo mindre er det altså forældrene, der skal rykkes på 
frem for børnene. Til gengæld vil det foretrækkes at fællesom-
rådet er designet til også at fungere som voksensoveværelse, 
således at man som forælder også har en følelse af et privat 
rum. 

Fraflyttede børn
Selvom børn er flyttet hjemmefra er det vigtigt, at de føler sig 
velkomne i hjemmet. Især hos sammenbragte familier, hvor 
der er en stor aldersforskel på børnene skal de ældste også 
føle sig som en del af familien, selvom de ikke bor hjemme.

“Som sammenbragt familie vil man gerne skabe illusionen af 
en kernefamilie. Derfor er det vigtigt at hvert barn har sit eget 
værelse som base, så de kan føle sig hjemme og ikke at de bare 
er på besøg” - far i sammenbragt familie

“Hvis man skulle bo mindre ville det være forældrene, der kunne 
have soveværelse i stuen” - far i sammenbragt familie

Børnene skal altid føle sig hjemme, selvom de ikke altid bor der Bundet til geografien - kendte 
omgivelser giver børnene tryghed

Boligens placering er vigtig for børnenes skyld. 
At den ligger centralt i forhold til eksen, børnenes 
skole eller institution og venner er altafgørende for 
valget af bolig. Ved at bo i samme område i byen 
har børnene en følelse af tilhørsforhold og hjem-
melighed på trods af boligskifte.  

Bibeholdelse af børnenes netværk
For forældrene er det meget vigtigt, at børnene kan fastholde 
deres netværk og hverdag. Det er med til at give dem en 
tryghedsfølelse på trods af ændringerne i livssituationen. At 
børnene stadig bor tæt på deres skole og legekammerater er 
altafgørende for deres hjemfølelse og velvære.

En hverdag, der fortsætter
Forældrenes højeste prioritet for valg af bolig er placeringen 
ift. børnenes skole. Det er meget vigtigt for forældrene at 
deres børn ikke skal gennemgå et skoleskifte oveni skilsmis-
sen, men at nogle af de vante rammer fastholdes for at gøre 
skilsmissen og boligskiftet lettest muligt. En enkel forælder 
har erfaret, at et skoleskifte selv i de små klasser ikke foregår 
smertefrit, og ville ikke gennemgå det igen.

Færrest mulige ændringer for børnene oveni skilsmissen væg-
tes højere end afstanden til arbejde eller andre boformer, der 
ellers kunne hjælpe og lette i hverdagen for familier.

Livet hos mor og far
At børnene bor i samme kvarter i deres to hjem gør, at de har 
en stærkere hjemfølelse og at de kan have samme legekamme-
rater og cykel om de er hos mor eller far. At børnene kender 
området betyder meget for deres tilhørsforhold og tryghed. 
Ligeledes er det logistisk lettere både for forældrene og børne-
ne, når begge hjem er tæt på hinanden. Optimalt ville børnene 
have den samme gård eller have om de er hos mor eller far.  

Stedsbundethed på bekostning af m2
De fleste forældre vil hellere gå ned i en mindre bolig for den 
rette placering. Som forælder har man ikke meget geografisk 
fleksibilitet, når man skal finde en bolig. Børnenes velvære har 
større prioritet end størrelsen på boligen.

“At jeg og min eks bor i samme ejendom med samme gård 
betyder, at der ikke er lige så meget logistisk og det hele bliver 
meget nemmere for børnene” - enlig far

“Jeg er glad for at kunne lave en stor livsændring, men have 
mulighed for at blive i vante rammer” - mor i sammenbragt 
familie
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Børnene har forskellige tryghedsbehov alt efter 
alder, som skal være mulige at imødekomme i boli-
gen i takt med børnenes udvikling. For flere foræl-
dre er det vigtigt, at de har en fremtidssikret bolig, 
der passer til børnenes behov, mens de er små, 
men også til når de bliver teenagere og ældre. 

Deleværelse til børnene
Alderen og aldersforskellen afgør, om det er oplagt at bør-
nene deler værelse. Mens børnene er små behøver de ikke 
nødvendigvis sit eget værelse, men kan dele med nogenlunde 
jævnaldrende søskende. De vil ofte gerne være sammen og de 
har ikke behov for meget rum, da de mest bruger rummet til 
at sove på og hellere vil være der, hvor de voksne og de andre 
er. Derfor er der i større grad behov for mere plads i fællesom-
råderne, hvor børnene kan have et legehjørne, fremfor et stort 
børneværelse til leg. 

Fleksible børneværelser
Værelser til børnene skal være fleksible. Når børnene er små 
er det oplagt at have et større fællesområde og et eller få 
mindre børneværelser. Når børnene bliver ældre kan pladsen i 
fællesområdet mindskes for at skabe flere børneværelser, der 
giver mulighed for privatliv og tilbagetrækning. Børneværel-
serne skal derfor være nemme og oplagte at opdele i mindre 
værelser, eller det skal være nemt at lave et ekstra værelse i 
boligen til når behovet opstår. 

Sammenhængende værelser 
En dør mellem to mindre værelser kan give følelsen af et 
større og mere rummeligt værelse, når den åbnes. Det giver 
ligeledes en fleksibilitet og mulighed for at børnene både kan 
være sammen,  og trække sig tilbage, når de ønsker det. Dette 
kan også være med til at styrke søskendeskabet. 

Forskellige sengetider
Forskellige aldre på børnene betyderofte ogtså forskellige 

sengetider, der skal tages hensyn til. Overvej derfor placering 
af soveværelser i forhold til hinanden og fællesområdet, da der 
for børnefamilier ofte kan være problemer med larm. Dog er 
det vigtigt for mindre børn at vide, at de voksne er i nærheden, 
når de er inde på deres eget værelse; det giver dem følelsen af 
tryghed.

Understøttelse af søskendeskab
I en sammenbragt familie vil de biologiske søskende ofte ’søge 
mod hinanden’, også selvom alderforskellen er stor. Der er en 
stor tryghed i det kendte, som børnene efterspørger. Dette 
gælder mest i de første år efter man er flyttet sammen, og hvor 
alle skal finde deres plads i familien. 

“Der er tydeligt en forskel på børnenes alder og deres behov fr 
at være sammen og kunne trække sig. Jo større de bliver, desto 
mere trækker de sig” - mor i sammenbragt familie

“Pigernes to mindre værelser har en dør imellem sig, som gør 
at værelset kan føles større især når de er der alene” - far i 
sammenbragt familie

Store og små børn har forskellige boligbehov Større boliger skal ikke føles tomme, når børnene ikke er hjemme

Forældre med børn i deleordning og som bor i en 
større bolig kan nemt føle, at de bor i en meget 
stor bolig, når børnene ikke er hjemme. Boligen er 
dimensioneret efter, når børnene er der, og børne-
værelserne står ofte hen, når de ikke er hjemme. 
Selvom det er et valg kan det føles tomt og uover-
skueligt at have så meget plads.

En fornemmelse af helstøbthed
At lave afdelinger, som opdeler boligen i områder, der bruges 
alt efter om børnene er hjemme eller ej, kan medvirke til at 
boligen virker mindre tom. Ved at placere børneværelser, der 
kan lukkes af i den ene ende af boligen, kan følelsen af tomhed 
undgås i en vis udstrækning. Det er tilgengæld også vigtigt, at 
boligen ikke føles aflukket og lille, når den ene afdeling ikke 
benyttes. Hvis børneværelserne er placeret midt i boligen kan 
det føles som om, der er et hul, når børnene ikke er hjemme 
og værelserne står tomme.Ved at have en bolig i flere etager 
er det let af etablere afdelinger, der kan lukkes af. Overetagen 
kan fungere som den private afdeling med værelser og under-
etagen er der, hvor man er sammen, kommer hinanden ved og 
inviterer gæster over. Flere etager kan dog også være med til 
at opdele familien, som især for små børn er uønsket. 

Følelse af rummelighed
Selvom det er en stor bolig, når børnene ikke er hjemme, er 
det vigtigt for forældrene, at de ikke mister følelsen er lys og 
rummelighed. En forælder vælger at holde dobbeltdørene ind 
til børneværelset åbne, selvom børnene ikke er hjemme, for 
ikke at føle at hun bor i en lille lejlighed.

Små børneværelser
Der er ikke altid behov for en meget stor lejlighed for at 
imødekomme familiers behov, og nogle gange giver mindre lej-
ligheder mere nærhed og samvær i en familie. Ved at udnytte 
kvadratmeterne bedre og have små børneværelser, er der ikke 
lige så meget spildplads, når børnene ikke er hjemme.  

Mulighed for logerende
Enkelte enlige forældre overvejer muligheden for at have et 
værelse til udlejning enten til en studerende, pendler eller 
turist. Det kan være med til at give en økonomisk støtte, som 
især for enlige forældre i større boliger kan være tiltrængt. 
Hvis der skal bo en fast sambo vil det kræve et specifikt værel-
se til dette formål og ellers vil det være voksensoveværelset, 
der vil være muligt at udleje. At have en form for logerende 
boende kan også give noget selskab de dage, hvor man ellers 
er alene. Optimalt vil det kræve et badeværelse mere, der 
bliver brugt til dette formål.

“Lejligheden kunne sagtens have været mindre, hvis værelserne 
havde været mindre” - mor i sammenbragt familie

“At have en stor lejlighed gør ikke nogen forskel, det skaber blot 
mere afstand i familien” - enlig mor
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At have mulighed for at opdele rum på forskel-
lige måder efter livssituation og behov er vigtigt 
for mange forældre. Flere funktioner i én løsning 
og muligheden for nem omrokering er med til at 
udnytte pladsen bedst muligt, som især er vigtigt i 
mindre boliger. Mange af de interviewede har selv 
tilpasset deres bolig.

Udnyt højden
Lys og højt til loftet i en mindre bolig har stor betydning for 
rumfølelsen. Det giver følelsen af mere luft og plads, som især 
ønskes i mindre boliger. Samtidig giver det muligheden for at 
udnytte pladsen til en hems, hvis behovet er der, som udnytter 
rummet bedre og kan give rummene flere funktioner.

Fleksible vægge
Flere forældre ønsker mere fleksible vægge, der muliggør at 
kunne forstørre et rum eller lukke det af efter behov, som man 
kender det fra kontormiljøer, for ikke at spilde kvadratmeter. 
Det er også oplagt at have muligheden for at kunne købe et 
værelse af naboen, hvis behovet opstår. For familier giver det 
en vis ro at vide, at man kan blive i den samme bolig, selvom 
livssituationen ændrer sig. At boligen kan tilpasses til tivet 
er vigtigt og det er spændende at kunne vokse i en bolig og 
betyder meget for hjemfølelsen.

Dobbeltfunktioner
Rum og løsninger, der lægger op til flere funktioner, kan plads-
optimere. At have senge, der kan foldes ud eller et værelse, der 
både fungerer som soveværelse, kontor og en ekstra stue giver 
flere muligheder på samme plads. For nogle enlige forældre er 
det essentielt med muligheden for at kunne arbejde hjem-
mefra mens børnene bor der for at få hverdagen til at hænge 
sammen. 

Opbevaringsløsninger
Som familie har man ofte behov for meget opbevaringsplads 

af forskellig karakter. Det er derfor vigtigt at overveje gode 
muligheder for placering af opbevaringsløsninger eller lave 
indbyggede opbevaringsløsninger, der pladsoptimerer mindre 
boliger. Det er vigtigt, at de er lettilgængelige, som kan kom-
mes til i hverdagen. 

Adskilt toilet og bad
At adskille toilet og bad kan give mere fleksibilitet og mulig-
hed for at være flere mennesker i samme bolig med forskellige 
behov. Især for sammenbragte familier kan det være fordelag-
tit, da det i mindre boliger er svært at have to badeværelser, 
som ellers ofte ville være optimalt.

Rumoptimering
Især i mindre boliger er det vigtigt at pladsen er udnyttet fuldt 
ud. At der ikke er spildplads i gangareal eller et unødvendigt 
stort badeværelse. Rumdelingen er altafgørende for at have en 
funktionel bolig.

Smarte løsninger
I små boliger er der behov for at indtænke smarte løsninger 
for familier og deres skiftende behov, der gør deres hverdag 
nemmere og bedre.

“At vide, at jeg kan blive det samme sted med de samme 
mennesker omkring mig gør, at jeg føler mig hjemme” - enlig 
mor

“For at udnytte pladsen medst muligt har vi mine børns værelse 
lavet en hel væg med skabe og indbyggede senge, for at sengene 
ikke tager gulvplads” - mor i sammenbragt familie

Mindre boliger skal være 
multifunktionelle

Fællesområder som ramme for familieskab

Fællesområder i boligen er altafgørende for fami-
lier. De skal fungere som kernen og give plads til 
fællesaktiviterer. Det er i fællesområderne, at fa-
milien er sammen og især for børn, der har været 
igennem en skilsmisse har behov for samvær og 
omsorg, og det er vigtigt at boligen understøtter 
dette.

Mindre værelser
Hvis der er et godt stort fællesrum med praktiske og funk-
tionelle løsninger, som lægger op til flere funktioner og med 
udgang til altan eller have som fællesområde, kan værelserne 
godt være små. Mindre værelser lægger op til mere brug af 
fællesområderne og skaber mere nærhed og samvær i fami-
lien. 

Åbent eller lukket køkken
Det skal være muligt at kunne vælge mellem et åbent eller 
lukket køkken, da det ikke for alle familier er optimalt med et 
køkken-alrum. Derfor skal der i boligudbuddet være flere mu-
ligheder eller mulighed for nemt at lukke et køkken. For nogle 
familier er det vigtigt ikke at adskille køkkenet fra de andre 
fællesområder, men integrere det i boligen, mens andre ønsker 
at kunne lukke køkkenet af, når det roder og lugter af mad.

Et rum for børnene
I de sammenbragte familier med mange børn, der skal lære 
hinanden at kende, giver det god mening at have et fællesom-
råde til dem. Et sted, hvor børnene kan være sammen og lære 
at enes er vigtig for etableringen af en ny familie.

Mulighed for opdeling
For sammenbragte familier er det vigtigt med muligheden for 
at kunne åbne op og skabe større rum med plads til samvær, 
men ligeledes også at kunne lukke af og være opdelt. Fæl-
lesområder med forskellige funktioner giver muligheden for 
at have forskellige konstellationer i familien, der er med til at 

forme familien og undgå konflikt. Det er vigtigt at en sammen-
bragt familie ikke er nødsaget af at være sammen alle sammen 
hele tiden. Hvis dette ikke er muligt kan det have den modsat-
te effekt og børnene trækker sig og vil hellere være på sit eget 
værelse. Tilgengæld er det også vigtigt, at der er plads til at de 
alle kan være samlet og omgås hinanden.

Voksensoveværelset som ekstra stue
Hvis soveværelset er placeret i forlængelse af stuen giver det 
mulighed for at inddrage det som et ekstra opholdsområde. 
Det giver muligheden for at dele sig op og nogle kan trække sig 
tilbage i en ekstra stue.

“De mindre værelser gør, at man arkitektonisk bliver skubbet 
ud i fællesomgivelserne, da der er mere plads” - mor i 
sammenbragt familie

“Et godt opholdsrum gerne med flere funktioner i samme 
rum er vigtigt. Og stue og opholdsrum må gerne ligge op mod 
hinanden” - enlig far

“For det ældste barn er det en stor kvalitet at have dobbeltdøre 
fra værelset ud mod stuen. Muligheden for at kunne åbne op 
og være en del af fællesrummet og vide, at jeg er i nærheden” - 
enlig mor
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Boligens placering i byen tæt på gode offentlige 
transportmuligheder, områder og tilbud samt 
uderarealer tilknyttet foreningen eller boligen er 
alle med til at øge boligkvaliteten for familier. Det 
giver en frihed og gode muligheder for at komme 
ud og få luft og lys samt mere plads til aktiviteter 
for børnene.

Kantzoner
At have en zone mellem helt inde og helt ude i form af en lille 
privat have, der går ud i en større, eller en altan, gør, at boligen 
virker større og der er flere mulige funktioner. Samtidig giver 
det mulighed for nemt at tørre tøj, som især er fordelagtigt for 
familier. Derudover er kantzoner også med til at skabe mere 
uformel kontakt til naboerne, der kan være grundlag for fæl-
lesskabsfølelsen i boligområdet.

Et frirum
Mulighed for nem udgang til have, altan eller tagterrasse giver 
en frihed og et frirum både for børnene og forældrene i hver-
dagen. Især for forældrene giver det dem god mulighed for 
at kunne trække sit tilbage i en travl hverdag. At have direkte 
udgang til luft og lys giver også en større rumfornemmelse og 
muligheden for at nogle er inde og andre udenfor uden at det 
kræver planlægning. Især med små børn er det af stor priori-
tet at have let adgang til en form for udearal tilknyttet boligen, 
og gerne hvor børnene kan bevæge sig frit omkring. 

Rekreative rum i nærheden
Mange familier bruger byen og grønne områder i nærområdet 
meget og beliggenheden tæt på gode rerkeative områder er 
vigtig for boligkvaliteten. At have muligheden for at bruge 
byens rum gør, at der er mindre brug for meget rum i boligen. 
Legepladser er især vigtige attraktioner i nærheden af boligen 
for børnefamilier, da det muliggør spontane aktiviteter og 
børnene har mulighed for at interagere med andre børn.

Gode transportmuligheder
At boligen er placeret centralt i forhold til transportmulighe-
der er vigtigt for at få hverdagslogistikken til at hænge sam-
men. At bruge mindst muligt spildtid på transport er af høj 
prioritet hos børnefamilier.

“De bruger haven meget og det er vigtigt at kunne komme 
udenfor uden at skulle på tur. Muligheden for at nogle kan være 
inde og andre ude giver en frihed og mere rumfornemmelse” - 
enlig mor

“Vi har en legeplads næsten lige ude foran, som vi bruger rigtig 
meget og er en vigtig funktion. Deruover bruger jeg altanen 
meget som et frirum” - enlig mor

God adgang til udearealer og byens tilbud giver mere kvalitet til boligen Delefaciliteter og deleudstyr er en økonomisk og social fordel

For mange enlige forældre og sammenbragte fami-
lier er det oplagt at dele nogle faciliteter og udstyr 
både for økonomisk at gøre det lettere samt give 
muligheden for at socialisere sig. At dele facilite-
ter kan give følelsen af mere rum og muligheder, 
der ikke er plads til i ens private bolig. 

Compact living
Funktioner, der ellers kunne være en del af boligen, kan 
indtænkes som delefaciliteter. Således kan delefaciliteter kom-
pensere for en mindre, billigere og mere overskuelig bolig. 
Fællesfaciliteter kan give mulighed for at samle flere men-
nesker, der ikke er plads til i boligen. Det kan give følelsen af 
mere plads samt muligheden for at møde naboer. Ikke mindst 
kan det have en stor økonomisk gevinst, der især er fordelag-
tig for enlige forældre.

I nærheden af boligen
Faciliteter tæt på hjemmet øger muligheden for at familier kan 
bruge det i hverdagen. Det er vigtigt, at børnene kan være i 
nærheden af hjemmet, når enten de benytter fællesfaciliteter 
eller forældrene gør. 

At dele med en eller flere naboer 
Det er vigtigt at overveje, hvor mange, der deles om speci-
fikke faciliteter. Nogle gange vil det være oplagt at dele med 
en eller flere naboer. Ved at være nogle enkelte om buddet og 
have fællesfaciliteter tæt på hjemmet, bliver det nemt og mere 
personligt at bruge, mens hvis der er flere om deleordningen 
kan det kræve mindre ansvar og lavere pris. Nogle faciliteter 
er måske oplagte at dele med eksen.

Organiseret system 
Det er vigtigt, at der er indtænkt et godt system for, hvordan 
delefaciliteter og deleudstyr benyttes for at det virker. Det 
skal være nemt og praktisk og økonomisk fodelagtigt. Overvej, 
hvad der er gratis at benytte og hvad, der kræver betaling. Det 

kan være oplagt at gøre det gratis at benytte, når faciliteter 
benyttes af beboere, mens det ved private sammenhænge vil 
kræve betaling.

Fællesspisning
For børnefamilier kan det aflaste med fællesspisning i en travl 
hverdag. At have muligheden for at opsøge fællesspisning 
eller blot hente mad i hverdagen kan også være en stor hjælp 
og en økonomisk fordel for familier. Derudover muliggør det 
socialisering med naboer.

Samspil mellem naboer
Fællesfaciliteter kan være med til at plante nogle frø til et 
praktisk fællesskab, som kan udvikle sig. At mødes omkring 
praktiske funktioner, der deles, kan være med til at skabe et 
naboskab og en følelse af tryghed i boligområdet.

“Det gør ikke noget at lejlighederne er små og værelserne er 
små, hvis der er gode tilgængelige faciliteter i nærheden” - far i 
sammenbragt familie

“At dele en græsslåmaskine med naboen ville være rigtig 
fornuftigt og økonomisk fordelagtigt” - enlig far
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At have fællesområder, der lægger op til at omgås 
med naboer giver muligheden for at skabe fælles-
skab, der kan modvirke følelsen af at være alene. 
Både i den forstand at man som forælder er alene 
om at klare hverdagens gøremål samt at eksem-
pelvis et enebarn kan føle sig alene. 

Beboersammensætning
At bo tæt på andre familier i samme situation eller i en 
kombination af ældre og familier, der kan hjælpe hinanden i 
hverdagen kan være en stor fordel for børnefamilier. At have 
en defineret målgruppe for et boligområde kan hjælpe med 
at skabe fællesskab. Det er vigtigt med fælles værdier for at 
etablere et godt fællesskab.

Legekammerater på tværs
Børn leger sammen og får kammerater i nærheden, som er 
mere tilgængelige og muliggør spontan leg. Det er især en 
fordel for enebørn. Indtænk løsninger, der øger fælles leg i 
boligforeningen. Eksempelvis ved at have fortrappe med én 
opgang og bagtrappe med en anden gør, at de bliver blandet 
på tværs. 

Fællesspisning
Fællesspisning i boligområdet er med til at skabe et bedre fæl-
lesskab, som mange familier efterspørger. At have muligheden 
for at mødes på tværs over et måltid, gør at både forældre og 
børn kommer hinanden ved og giver følelsen af at man ikke er 
alene.

Spontant fællesskab
Familier efterspørger et uforpligtende fælleskab, som man 
blot kan opsøge, når man ønsker det. Det er vigtigt med facili-
teter i boligområdet, der lægger op til spontane møder. 

Én bolig med flere boliger
At opdele én bolig i to eller flere boliger, der kan deles med 

andre familier i samme situation eller ældre kan være til stor 
gavn. At bo tæt op og ned ad hinanden og med nogle fællesfa-
ciliteter, men i separate boliger. Især er det vigtigt med eget 
køkken og bad og et privat område. Det kan give noget selskab 
og hjælp i hverdagen for alle parter. 

Naboskab
At have en følelse af naboskab og nærhed med naboerne, gør 
også at folk bliver længere, som er med til at øge trygheden 
i området. Det er vigtigt at der ikke er noget forpligtende på 
tværs, men at man hjælper hinanden i en travl hverdag. At 
naboer kan passe hinandens børn og holde øje med hinanden 
gør det mere trygt og giver mulighed for aflastning og mere 
voksentid, som kan være tiltrængt. Og at kunne låne ting af 
hinanden. 

Balance mellem fælles og privat
Det er vigtigt at have sin egen bolig, man kan trække sig 
tilbage til, hvor man kan være privat og sammen som familie. 
Men der er et stort ønske om mulighen for nemt at være fælles 
og social i hverdagen. At der er en god balance og en frihed til 
at vælge til og fra. 

“Det kunne være spændende at bo et sted, hvor der bor flere 
dele-familier. Som enlig er der meget man skal stå for selv, 
derfor ville fx fællesspisning eller andre aktiviteter kunne lette 
i hverdagen og skabe noget socialt både for børnene og de 
voksne” - enlig mor

Mulighed for deltagelse i fællesskab 
som supplement til 'alenehed'
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Kapitel 4

Metode
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Kvalitativ undersøgelse
Den kvalitative undersøgelse er udfærdiget af Rambøll Arki-
tektur og Integreret Design ved at udføre kvalitativie semi-
strukturerede telefon-interviews med forældre med familie-
strukturer andre end kernefamilien. Der er i alt foretaget 33 
interviews af henholdsvis 19 kvinder og 14 mænd. 

Storkøbenhavnsområdet 
Alle interviewede bor i Storkøbenhavnsområdet for at sætte 
fokus på behovene og udfordringerne omkring storbyen og 
befolkningstætheden. De forskellige familiestrukturer er 
fordelt ud over Storkøbenhavns kommuner, med størstedelen 
beboende i Københavns Kommune. Undersøgelsens resultater 
vil bruges i det videre arbejde, hvor der undersøges, hvordan 
de observerede behov kan indtænkes i etagebyggeri. På trods 
af at Storkøbenhavn er udgangspunktet kan undersøgelsen 
resultater også overføres til andre områder i landet. 

Familiestrukturer
Forældre er udvalgt ud fra deres familiestrukturer. Udersøgel-
sen har taget udgangspunkt i nogle overordnede  kategorier 
for familiestrukturer, der ikke lever i en kernefamilie. Enlige 
forældre og forældre i sammenbragte familier har været  i 
fokus, da det er de mest udbredte familieformer efter kerne-
familien. Der er i alt udført interviews med 17 enlige forældre 
og 16 interviews med sammenbragte forældre. 

Semi-strukturerede interviews 
Til de semi-strukturerede interviews har der været en spørg-
eguide, som har været udgangspunktet for interviewet og som 
har guidet de interviewede. Alt efter de individuelle situatio-
ner er interviewet justeret og tilpasset, og derfor er indholdet 
ikke vægtet ens. Nogle af punkterne nævnes heller ikke hos 
nogle af de interviewede, da det var uden relevans. 

Analyse af interviews
Ved at holde de forskellige interviews op i mod hinanden var 

det tydeligt, at der blev dannet nogle mønstre. Ved at katego-
risere uddrag fra alle interviews blev de 10 overkategorier 
udarbejdet, som ses i denne publikation.     

Videre arbejde
Resultaterne i denne publikation kan stå alene og bruges til 
at forstå nutidens familiers behov til boligen, men de skaber 
også grundlag for 2. Del, som er en samling af arkitektoniske 
koncepter for, hvordan udfordringerne og behovene kan imø-
dekommes i fremtidens boliger.  

Spørgsmål
• Hvad er din familiestruktur?

• Hvor mange bor I? Bor i altid lige mange?

• Hvordan bor I?

• Hvor bor I?

• Hvor længe har I boet der?

• Hvad er grunden til, at I bor som I gør? 

• Hvilke kriterier havde I til boligen? 

• Hvilke udfordringer og kvaliteter er der ved boligen? 

• Hvordan har I tilpasset boligen?

• Hvilke funktioner er vigtige i udearealerne i nærområdet?

• Kan du kort beskrive, når livssituationen ændrer sig?

• Har nogle af rummene flere funktioner? Hvilke?

• Hvordan bruger i naboer, familie, venner i hverdagen?

• Hvad er vigtigt for dig i din bolig for at du føler dig 
hjemme? 

• Kunne du forestille dig at dele nogle faciliteter? Hvilke? 

• Drømmer du om at det kunne gøres på andre måder ift. 
de fysiske rammer?

Om undersøgelsen - metode

STORKØBENHAVN (33)

 Helsingør (1)

17 ENLIGE

16 SAMMENBRAGTE

19 KVINDER

14 MÆND

33 interviews

 Halsnæs (1)

 Hørsholm (1)

 Furesø (1)
 Gladsaxe (1)

 Gentofte (4)
 Herlev (1)

 Rødovre (2)
 København (15)

 Hvidovre (1)
Frederiksberg (4)

 Greve (1)
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