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SAMMANFATTNING

 Spa och badhus har funnits i olika 
former sedan länge tillbaka. 

Romerska och turkiska bad är några av 
de mer välkända med fokus på hälsa 

och välmående genom vatten. Kunskap 
kring spa som designobjekt är dock 

begränsad. Syftet med examensarbetet 
är att utforma ett spa och badhusdesign 

baserat på teoretiska överväganden 
likväl som platsspecifika faktorer. 
Arbetet kommer att bidra till ökad 

kunskap vid kommande utformningar av 
spa och badanläggningar. För att testa 
teorierna görs ett designförslag på en 

befintlig badanläggning med bubbelpool 
och behandlingsdel i Hemavan.  

Designförslaget avser en om- och 
tillbyggnation på en befintlig del för att 

utöka verksamhetens funktioner med 
en spadel. Förslaget framtas utifrån en 
funktionsanalys, en färganalys och en 

intervjustudie på två andra spa-
anläggningar. Konsultation har skett 
med både beställare och handledare.

Teorierna bidrog  med ökad förståelse 
vid färgsättningen och planeringen av 

badhuset . 



ABSTRACT

Spa and bath houses have existed in 
various forms for a long time. 
Roman and Turkish baths are among 
the more well known, with a focus 
on health and wellness through water. 
Knowledge of  spa as a design object 
is limited. The aim of the project is to 
design a spa and bath house based on 
theoretical considerations as well as 
site-specific factors. This work will 
contribute to increase knowledge in 
designing spas and bath houses. A 
design proposal will be done of an 
existing bath house in Hemavan to test 
the theory. 
The design proposal is about 
redesigning an existing building to 
expand their business functions. The 
proposal produced only from a 
functional analysis, color analysis and 
an interview study of two other spas. 
There have been consultations with 
both the client and mentors. Theories 
contributed to improved understand-
ing of colors and design of public 
baths. 
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Bakgrund
Hälsotrenden är i stark tillväxt (Nyfiken 
Vital, 2006). Enligt SCB (2008) har den 
svenska befolkningen sedan 1980-ta-
let, till år 2003, ökat sina sunda vanor 
och detta har skett parallellt med den 
rådande hälsotrenden. Många livsme-
delskedjor har följt denna trend och 
lanserat hälsofrämjande produkter som 
intalar kunden att leva ett mer häl-
sosammare liv (ICA, 2008, Go-Green, 
2008). Nyfiken Vital (2006) skriver i en 
artikelserie om det ökade fokus på hälsa 
som har skett de senaste åren. Här tar 
de upp tre bakomliggande faktorer till 
hälsotrenden:

/ Forskning som motiverar till motion     
och bättre kost.
/ Kunskap som visar att livsstilsändring  
är effektiv mot många sjukdomar.
/ En allt åldrande befolkning som strävar 
efter att vara frisk och aktiv.

 Utöver livsmedelsbranschen påverkas 
även spaindustrin av denna tillväxt (Spa 
och Hälsa, 2008). Enligt Svenska Spa-
hotell (2008) har spaindustrin genomgått 
en kraftig expansion under de senaste 
tio åren. Ordet spa är inte ett patenterat 
namn och följderna har blivit att ordet 
används på olika sätt i många olika 
sammanhang. Spa handlar om helhet-
supplevelse där spakonceptet ska öka 
välbefinnandet, ge ett helare och friskare 
liv samt få spagästen i bättre balans med 
sin kropp (Svenska Spahotell, 2008). 
Svenska Spahotell (2008) skriver även 
i sina medlemskriterier att den fysiska 
träningen, vilan, näringsintagningen 
och behandlingarna i kombination med 
kompetenta medarbetare och ansvarsta-
gandet är vad spaverksamheten står för.     

SPA
Spabranschens snabba utveckling och 
tillväxt medför att spabegreppet bör 
tydliggöras för konsumenterna. För att 
förstå innebörden av ett spa bör man börja 
vid betydelsen av ordet spa. Det finns 
flera möjliga ursprung av ordet spa (Bil-
letun, 2008). En av dem kan vara de tre 
bokstäverna s p a som ofta klottrades på 
marmorväggarna i de offentliga badhusen 
under antiken. Här råder delade meningar 
kring tolkningen på bokstäverna spa, vissa 
menar att dessa bokstäver är ett latinskt 
akronym; Salus Per Aquam eller Sanitas 
Per Aquam som översattes till hälsa genom 
vatten, medan andra påstår att detta är en 
felaktig tolkning (Billetud, 2008). Enligt 
Spaus AB (2007) finns det en annan tolkn-
ing av ordet spa som är av etymologisk art. 
Ordet spa kan spåras som en form av det 
latinska verbet sparegere, att hälla fram. 
De gamla romarna byggde vanligtvis sina 
anläggningar vid varma källor, exempelvis 
Baden-Baden, Bath och Karlsbad. Ordet 
spa hittade sin väg in i det engelska språket 
genom det gamla wallonska ordet espa, 
som betyder fontän. Ordet espa utveck-
lades sedan till spaw. Spa förmodas även 
ha sitt ursprung från kurorten med samma 
namn i Belgien som hade sin storhetstid på 
1700-talet (Spaus AB, 2007). 
International SPA Association (ISPA) är en 
organisation som arbetar globalt med att 
upplysa konsumenterna om vad spa står 
för och därigenom bevara den höga kvalité 
som ett holistiskt spakoncept skall leverera 
(Spaus AB, 2008). Samtidigt som intresset 
för spa fortsätter att öka blir det alltmer 
viktigt att kvalitetssäkra branschen. ISPA 
har sju olika kategorier på spa och för 
att spakunden lättare ska kunna hitta vad 
denne letar efter kan man på deras hemsida 
se de olika kategorierna  (ISPA, 2008). 
Detta har tagits fram för spaindustrins

utveckling men även för att uppfylla 
spagästernas förväntningar. En inbokad 
spahelg på ett hotell kan variera avsevärt 
och innebära allt från en liten bubbelpool 
och massagebord i en oinspirerande 
miljö till en modernt designad anläg-
gning med pooler, behandlingscenter 
och kliniker (Hällqvist, 2005). Svenska 
Spahotell är en förening vars mål är 
att sprida kunskap, främja utvecklin-
gen av svenska spaupplevelser och 
kvalitetssäkra spabegreppet. För att 
få vara medlem  i föreningen måste 
spahotellen passa in på den branschiden-
titet och branschstandard föreningen har 
fastställt (Svensk Spahotell, 2008). 
Spafenomenet är som designobjekt 
relativt oexploaterat på grund av att span 
inte har funnits i en sådan utsträckning 
som nu. Det finns inte många tryckta 
källor som behandlar ämnet, och detta 
gör det svårare att lösa olika designprob-
lem som rör span. Spaupplevelsen, kan 
som nämndes tidigare, uppfattas olika 
beroende på hur själva spaet är designat.

INLEDNING
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Genom att göra en funktionsanalys kan 
man få en tydlig överblick av funktioner-
nas relationer till varandra. Material- och 
färgval är också viktiga designindika-
torer som påverkar rumsuppfattningen 
på anläggningen. Dock är materialval 
ett komplext ämne som bestäms av 
flera olika egenskaper, så som struktur, 
utseende och doft. För att minska antalet 
möjliga designparametrar i detta tidiga 
skede, har valet gjorts att fokusera endast 
på kulörval och utesluta textur, doft, vikt, 
kostnad m.m.  

Syfte
Kunskap kring spa som designobjekt är 
begränsad. Syftet med examensarbetet är 
att utforma ett spa baserat på teoretiska 
överväganden likväl som platsspecifika 
faktorer. Arbetet kommer att bidra till ökad 
kunskap vid kommande utformningar av 
spa-anläggningar. För att testa teorier görs 
ett designförslag på en befintlig badanläg-
gning med bubbelpool och behandlingsdel 
i Hemavan.  Designförslaget avser en om- 
och tillbyggnation på en befintlig del för 
att utöka verksamhetens funktioner med ett 
ett mindre spa. Förslaget framtas utifrån en 
funktionsanalys, färganalys, fallstudie på 
två andra spaanläggningar samt den egna 
designmetodiken. Konsultation har skett 
med både beställare och handledare. 

Avgränsning
Designförslaget är tänkt att fungera som 
diskussionsunderlag för vidare beslut 
om genomförandet av byggnationen. 
Avgränsningar har gjorts för att inte 
gå in för detaljerat in i teknikaliteterna 
kring förslaget. Dock har dessa tekniska 
fakorer påverkat planläggningen. 
Faktorer som dimensionering av 
stomme, taklutningar och takhöjder, 
lekage m.m. 
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TEORI
”En individ eller en 

grupp av människor kan 
under ett fysiskt design-
projekt generera idéer 

för att förändra den ex-
isterande fysiska miljön 
och presentera dem på 
ett sätt som underlättar 

konstruktionen.”
     
  (Zeisel, 2006, s. 19)

En annan modell beskriven av Öberg 
(2009) delar in designarbetet i fem delar. 
Öberg (2009) beskriver designarbetet 
utifrån ett industridesignerperspektiv. Hon 
menar att denna process kan tillämpas 
inom alla produktområden. 

Uppstart
Informationsmöte, planering, program och 
beslut.

Analys
Informationsinsamling, designkravspeci-
fikation och beslut.

Koncept & Skissning
Skissarbete, skissdiskussion och planläg-
gning

Bearbetning
Utveckling, detaljarbete och presentation.

Uppföljning
Tillverka underlag, uppcheckning, beslut

Uppstart
Arbetet börjar med en genomgång, där 
man med uppdragsgivaren går igenom:

• Målsättning med uppdraget 
• Vilka ramar man måste hålla sig inom 
• Vilka tider som gäller 
• Vilka resurser man kan använda sig av 
Uppstarten är till för att undvika miss-
förstånd och få ut önskat resultat 
av designarbetet.

Analys
Under analysfasen undersöks förutsätt-
ningarna mer i detalj. Man samlar 
information om:
• Produktens praktiska funktioner 
• Produktens omfång och kapacitet
• Detaljplan 
• Materialval 
Resultatet blir en kravspecifikation, 
även kallad program, för att styra 
konceptarbetet och för efterkontroll 
som visar om man har tagit med allt i 
beakning.

Koncept- och idéskissning
Med konceptskissning försöker man ta 
fram lösningar på de olika krav som lis-
tades i programmet. Man idéskissar på 
olika nivåer, först på hela koncept och 
senare på detaljer. Skisser och modeller 
tas fram på olika sätt:
• Penna och färger på papper 
• 2D- och 3D-modeller i dataprogram 
• Med olika modellmaterial i modell-
verkstad (i mån av tid)
Diskussioner sker parallellt med ex. 
beställare, specialistkompetenser och 
användare för att sedan justera och 
förbättra det egna förslaget.
Skisserna bearbetas till ett presenta-
tionsmaterial som blir underlag för 
beslut hos uppdragsgivaren.

Bearbetning
Det bästa av dessa koncept väljs ut 
i ett utvärderingsmöte med produkt-
kravspecifikationer   som   facit,    

Teorikapitlet kommer att introducera 
och lägga fram begreppen designpro-
cess, funktionsanalys och färglära. 

Designprocess
Ordet design är både ett adjektiv och 
ett verb och kan redan där vara svårt 
att definiera då det står för både slut-
produkten och processen dit (Lawson, 
1997). En annan anledning till att design 
är svårförklarligt är att den inkluderar 
många immateriella element som intu-
ition, fantasi och kreativitet. 
Zeisel (2006) förklarar att designern 
gärna bryter ner designprocessen i olika 
delsteg. Dessa steg och beskrivningar 
av processen varierar från designer till 
designer beroende på deras bakgrund 
(Lawson, 1997). Enligt Lawson (1997) 
har man i RIBA-handboken (1965) delat 
in designprocessen i fyra faser*. 

Assimilering
Insamlandet och ordnandet av generell 
information och information specifikt 
relaterat till problemet i fråga.

Generell studie
Utredning av problemets natur och 
eventuella lösningar eller medel för 
lösningar.

Utveckling
Utveckling av ett eller flera lösnings-
förslag

Kommunikation
 Kommunikation av en eller flera lösn-
ingar till personer innanför eller utanför 
designgruppen.

3



för projektet med Hemavans simhall blir 
det exempelvis mot BBR, svensk bygg-
standard. Godbitar från flera olika förslag 
kan kombineras i en gemensam lösning. 
• Principuppbyggnaden beskrivs, planer i 
ex. 1:100  
• Idén anpassas till verkligheten 
•Ergonomiska mått finslipas 
•Utformningen anpassas till konstruk-
tionskrav och tillverkningskrav 
Detta arbete ligger sedan till grund för 
konstruktörens arbete. 

Uppföljning
Nu återstår detaljkonstruktion och till-
verkningsunderlag, handlingar. Detta kan 
ge erfarenheter som inte gick att förutse.

Ser man på de olika stegen som beskriver 
om designprocessen, från RIBA-hand-
boken och Öberg, så upptäcker man fler 
likheter än skillnader. Designprocessen i 
sin helhet beskrivs likartat fast med lite 
olika temer. 

Funktionsanalys 
Grundidén med en funktionsanalys är 
att identifiera vilka funktioner som den 
blivande produkten, i detta fall spa- och 
badanläggning, behöver för att uppnå de 
behov som ska täckas. Ofta kan man dela 
upp dessa funktioner i en huvudfunktion 
och flera tilläggsfunktioner (NUTEK, 
2009). En huvudfunktion är den funktion 
som resultatet först och främst har som 
krav att klara av, en tilläggsfunktion är 
en funktion som resultatet ska besitta och 
som är underordnad huvudfunktionen 
(NUTEK, 2009). Funktionerna kan också 
klassificeras i en funktionsanalys i den 
grad de är nödvändiga i den aktuella 
situationen (Öberg, 2009). Vidare skriver 
Öberg (2009) om att en del funktioner 
är det krav på, en del funktioner är 
det behov av och en del funktioner är 

del funktioner är det behov av och en del 
funktioner är önskemål. Funktioner bildar 
en hierarki som kan illustreras med en 
trädstuktur (Öberg, 2009). 
I Neufert (2000) beskrivs funktioners sam-
bandsflöde för en inomhus badanläggning 
med markerade minimumfunktioner och 
tilläggsfunktioner.

Minimumfunktioner:
entré, toalett (i anslutning till entrén), 
personalrum/administration, biljettkassa, 
omklädningsrum, toalett (i anslutning 
till omklädningsrum), dusch, bassänger/
pooler, övervakning, badvakt, sjukstuga, 
utrustningsförråd, gym/fitnessrum, öppna 
ytor, bastu och café.

Tilläggsfunktioner: 
cirkulationsplats, lek-/gymnastikplats, 
utomhusbassäng, tyst rum/lässal, solarium, 
en till bastu, ett till café, åskådarplatser 
och hälsobad. 

I alla projekt varierar de här funktionerna 
beroende på projektets förutsättningar och 
vad man har kommit överrens om med 
beställaren. Dock kan denna lista vara en 
bra indikator på vilka funktioner som kan/
bör vara med.  Bilden på nästa sida visar 
tillgängligheten och flödet mellan de olika 
funktionerna.
Linjerna och de ljusa pilarna på bilden 
syftar till flödet av människor till de olika 
funktionerna. Placeringen av rutorna visar 
hur dessa funktioner bör planläggas, vilka 
andra funktioner de bör vara i närhet av 
och i vilken ordning de bör komma. De 
svarta pilarna visar att dessa funktioner 
bör ha en direkt tillgänglighet utifrån så 
att man kommer åt den funktionen utan 
att behöva gå igenom andra funktioner. 
Den egna funktionsanalysen på fallstudien 
kommer att vara av likartad karaktär där 
funktionernas placering och tillgänglighet

visas av rutor och linjer. Utifrån hur det 
är tänkt att verksamheten skall bedri-
vas kommer flödet av människor till 
funktionerna analyseras. Till exempel 
om vissa delar av huset kommer att 
vara stängda och andra delar av huset 
bör vara tillgängliga under vissa tider. 
Därefter kan man planlägga lokalerna 
för de olika funktionerna. 

4



Funktionsanalys för inomhusbadanläggning, Neufert (2000), s. 529.
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Färglära
Det som kan vara viktigt att nämna är att 
man i vardaglig bruk använder ordet färg 
som en kulör. Exempelvis säger man att 
ett objekt har en viss färg, men i själva 
verket syftar man på dess kulör. Färg är 
produkten som man applicerar en kulör 
med. Dock finns vedertagna teoretiska 
begrepp som färganalys och färglära, 
och i den här rapporten används både 
begreppen färg och kulör för att beskriva 
kulörthet.
Färg har stor betydelse för vår tillvaro 
och om man skulle föreställa sig vår 
omvärld utan färger så får man en up-
pfattning om färgens betydelse (Nilson, 
1982). Nilson (1982) menar också att en 
värld i vitt, svart och mellanliggande grå-
toner skulle upplevas som mycket torftig 
och tappa mycket information som färgen 
ger. Många menar att färgval bestäms 
enbart av smak och tycke, och att alla då 
är kvalificerade att uttala sig om färger 
(Anter, 2006). Men för skapandet av en 
god färgmiljö menar Anter (2006) att det 
krävs mer än bara konstnärlighet utan 
även arbete, engagemang och kunskap. 
Anter (2006) anser också att det inte bara 
är att välja en passande färg för situ-
ationen utan det är en kamp om att an-
vända materialets egna egenskaper, eller 
bemåla det och där med förlora en del av 
dess “äkthet”. Omkring 1920-talet ville 
man använda färg- och ljussättning för 
att skapa en ny värld, där Bauhaus och 
de Stijl är kända representanter (Anter, 
2006). Den monokroma modernismens 
era kom sedan som en kontrareaktion och 
tog med sig den vita stilen inom arkitek-
turen till långt in på 2000-talet (Porter 
& Mikellides (Eds.). 2009). Under den 
senaste tidens explosionsartade tillväxt 
av teknologiska möjligheter, anser Porter 
& Mikellides (2009)  att det har fört med 
sig flera olika sätt att färg- och ljussätta. 

Färg är ett kraftfullt verktyg som har 
påvisade psykologiska effekter (Porter & 
Mikellides, 2009). I Eysencks (1941) rap-
port kom man fram till att de populäraste 
färgerna var, i rangordning med den mest 
omtyckta först: 

1. Blått  2. Rött  3. Grönt 4. Lila 
5. Orange   6. Gul

Problemet med denna undersökning var 
att man hade svårt att definiera färgerna, 
så man kunde ibland använda sig av olika 
nyanser av kulörerna när testerna gjordes 
(Mikellides, 2009). Mikellides (2009) 
skriver även om betydelsen av hur olika 
starkare och ljusare färger i en viss kulör 
påverkar sinnesstämningen, exempelvis att 
en stark röd färg förstärker intensiteten av 
färgens uppfattning samtidigt som en svag 
röd färg inte känns lika intensiv och mer 
lugnande.

Antalet urskiljbara kulörer är mycket 
stort, vissa forskare uppskattar antalet till 
tio miljoner (Nilson, 1999). Eskimåerna 
har många namn för kulören på snön och 
boskapsskötare kan finna många kulör-
namn på mockan Ibid. Inom forskningen 
har man klassificerat och grupperat färger 
i olika kategorier. En av de mest kända 
klassificeringarna handlar om de varma 
och   kalla färgerna (Mikellides, 2009). 
Kulörer som exempelvis röd, orange och 
gul kategoriseras som varma medan blå, 
turkos och grön räknas som kalla Ibid. 
Mikellides menar att man genom kognitiva 

  

studier har kommit fram till att ett blått 
rum ger en lugnande effekt då observa-
tioner på hjärtfrekvensen visar en lägre 
nivå än om man är i ett rött rum, vilket 
ger en ökad puls och en värmande up-
plevelse Ibid. I en norsk studie kom man 
fram till att folk i ett blått rum tenderar 
att sätta temperaturen i genomsnitt fyra 
grader varmare än i ett rött rum (Mahnke 
& Mahnke, 1993).

”Färg är mystiskt och 
låter sig inte defini-
eras. Den är en sub-
jektiv upplevelse, en 
cerebral förnimmelse 

som är beroende av tre 
sammanhängande och 
viktiga faktorer: ljus, 

ett föremål och en iakt-
tagare.”

     
(Enid Verity, Color Observed, 1980)

Vilken färg som helst kan tolkas med en 
tredelad beskrivning: färgton, intensitet 
(graden av kulörthet från gråskala) och 
ljusheten i färgtonen (det är kvaliteten 
som skiljer en mörkare kulör från en 
ljusare) (Edwards, 2004). Det naturliga 
färgsystemet, Natural Colour System 
(NCS), är ett kartläggningssystem 
för olika kulörer som har utvecklats 
i Sverige (Nilson, 1999). En kulör 
är alltid relaterad till minst två andra 
kulörer utom sex kulörer som inte liknar 
de övriga, dessa sex elementärfärger är 
gult, rött, blått, grönt, vitt och svart, där 
vitt innehåller alla synliga ljusfrekvens-
er samtidigt som svart inte innehåller 
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Färgschemat är en modell av färgens ljushet, svarthet och färgton enligt NCS.

Färgkarta över kulörers relativa nyansuppfattning

några (Nilson, 1999). I NCS- kodnin-
gen namnges olika färgnyanser mellan 
kulörer samt i kombination med vitt och 
svart (Nilson, 1999). Allt fler arkitekter 
börjar inse och förstå förhållandena 
mellan elementära färgattribut genom 
att studera svarthet, ljushet och färgton i 
NCS (Enberg & Hård, 2009). Exempel-
vis visar bilden till höger en kulörkodn-
ing enligt NCS, där S1060 syftar till 
mängden svärta och kulörthet enligt 
den lodräta och nedre axeln och Y60R 
mängden gult (yellow) och rött (red) 
som just den här specifika orangeaktiga 
färgen är uppbyggd av. 
Grupper av färgnyanser ter sig an-
norlunda beroende på olika ljus- och 
bakgrundsförhållanden, relativt dess 
omgivning. Mahnke & Mahnke (1993) 
poängterar även hur eftereffekten av 
en färgton på näthinnan påverkar ens 
seende. Som ett exempel nämns hur 
kirurger blev störda av efterseendet av 
blodrött i de tidigare vitmålade opera-
tionssalarna och arbetskläderna. Det 
som hände var att de receptorer som 
intar den röda färgen får en tillfällig tröt-
thet som gör så att motsattsfärgen grön/
grönblå blir lättast att se, så numera är 
den dominerande färgen grön/grönblå i 
operationssalar samt arbetskläderna på 
kirurger o sjuksköterskor. 
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Kulörers psykologiska effekter
Blått har som nämndes tidigare en lug-
nande effekt samtidigt som den associ-
eras med vatten och kunglighet (blåblo-
digt kungasläkte) (Mikellides, 2009). Den 
blåa färgen rör sig lätt från verklighet till 
dröm och förknippas med förtrollaning 
och gåtfullhet (Edwards, 2004). Den blåa 
färgen i tak kan uppfattas änglalik och 
himmelsk, om det är ljusblått. Vissa som 
känner tryggheten och fridfullheten i att 
blicka ut mot horisonten på ett stilla öp-
pet hav känner lugnet i en ljusblå färg. På 
väggar är den uppmuntrande och ger ett 
djup i rummet, om den är mörk. På golv 
känns det inspirerande och lätt ansträngn-
ingslös att gå på, om det är ljus (Mahnke 
& Mahnke, 1993). 
Rött är eldens, passionens och aggres-
sionens färg och är den som är mest 
upplivande av alla färger (Edwards, 
2009). Det röda känns absorberande 
och aktiverande och drar en till den 
(Jones, 2009).  På tak är den inträngande, 
störande, avstötande och tung. På väg-
gar verkar den aggressiv och lite från-
stötande, på golv medveten och alarmer-
ande (Mahnke & Mahnke, 1993).
Grön är en färg för balans och harmoni 
som symboliserar hopp och glädje (Ed-
ward, 2004). Ändå är färgen förknippad 
med avundsjuka och sjukdomar, men det 
kanske kommer från att grönt är komple-
mentfärg till rött som associeras med 
friskhet (rosiga kinder) Edward (2004). 
Den gröna färgen är den mest behagliga 
färgen för ögonen då grönt ljus träffar 
exakt på näthinnan (Mahnke & Mahnke, 
1993). På väggar är den avslappnande, 
trygg och lugnande. På golv är den mjuk 
och grönt i samband med blågrönt ger en 
bra miljö för meditation och koncentra-
tion (Mahnke & Mahnke, 1993).
Lila är en färg som i tidiga kulturer var 
mycket svår och dyrbar att tillverka, 

därav dess association till ”kungligt 
purpur” och kom snabbt att symbolisera 
överklassen, värdighet och makt (Edvards, 
2004). Färgen används sällan i interiör 
design då den psykologiskt uppfattas som 
oroande. Stora ytor målade i lila kan rubba 
fokus för ögat (Mahnke & Mahnke, 1993). 
Orange är en stimulerande färg som as-
socieras till något positivt, livligt och 
energiskt (Mahnke & Mahnke, 1993). Det 
finns många idrottsslag som är förknippade 
med orange. Estetiskt sett kan orange, i ett 
omättat tillstånd, verka billig och kraftlös 
(Mahnke & Mahnke, 1993). På tak är den 
stimulerande och uppseendeväckande, 
på väggar ger den en värmande känsla 
samtidigt som den på golvet är en aktiv 
rörelsefrämjande färg ibid. Denna färg har 
en livlig charm och dess reflektion kan 
verka smickrande på hyn ibid.  
Gul är den gladaste av alla färger och 
associeras med solsken, intellekt, lycka 
och kommunikation (Mahnke & Mahnke, 
1993). Men den är dock rätt tvetydlig då 
den även står för svek, vanära, förräderi 
och feghet (Edwards, 2004). Ett exempel 
på färgens ambivalens är den gula te-
gelstensvägen från boken Trollkarlen från 
Oz, som var belagd med förgyllda stenar 
men symboliserade den bittra striden inom 
den strama penningpolitiken i början av 
1900-talet (Edwards, 2004). Ett annat 
exempel är Beatles animerade film Yellow 
Submarine, där den gula ubåten symbol-
iserade ungdomlig optimism Ibid. Interiört 
ger den gula färgen på tak en lysande och 
stimulerande effekt medan den på väggar 
är värmande men kan verka på gränsen till 
irriterande om den är för mättad (Mahnke 
& Mahnke, 1993). Gult på golv blir 
upphöjande och högstämd Ibid.
Vitt är egentligen avsaknaden av kulör, 
men är ändå en färg av stor betydelse 
genom historien (Mikellides & Porter, 
2009). Vitt förknippas med neutralitet, 

effektivitet, idealism och futuristiska 
omgivningar (Mahnke & Mahnke, 
1993). Omkring 1955 till 1975, då 
den nådde sin topp, användes färgen 
flitigt av många designers (Mahnke 
& Mahnke, 1993). De modernistiska 
arkitekterna, som Le Corbusier vars 
byggnader mestadels bestod av stora 
partier av vitt, hade en vision om att 
framhäva formen genom avsaknaden av 
kulör (Mikellides & Porter, 2009). Den 
vita färgens associationer till renhet, 
oskuld och någonting obefläckat gör att 
man använder färgen i ärofulla avsikter 
(Edwards, 2004). Många designer anser 
att vita väggar är ideala för att framhäva 
den resterande interiören (Mahnke & 
Mahnke, 1993). Dock rapporterar man 
att ur ett psykologiskt perspektiv är vitt 
identitetslöst, tomt och sterilt. Enfor-
migheten i färgen ökar ångest, spänning 
och rädsla Ibid. En väl belyst vit yta kan 
för ögat verka tröttsam om man ser den 
under en längre tid Ibid. 

Det vita jämfört med kulörerna
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Den här rapporten kommer att behandla 
framtagandet av ett designförslag för 
spa- och badanläggning i Hemavan. 
Genom att skapa ett koncept begärs 
en viss information och ett koncept 
måste långsamt få bildas (Zeisel, 2006). 
Vidare rapporterar Zeisel att konceptet 
klargörs först sedan insamlad data fås. 
Inom forskningsmetodiken finns det två 
olika angreppssätt, det ena är kvalita-
tiv metod och det andra är kvantitativ 
metod (Holme och Solvang, 1997). Det 
som avgör val av angreppssätt beror på 
hur undersökningsproblemet är formul-
erat (Patel och Davidson, 2003). Den 
kvalitativa metoden försöker att förstå 
och förklara genom att skapa en djupare 
förståelse för företeelsen. Denna metod 
är mer användbar om problemet handlar 
om att tolka och förstå genom verbala 
och litterära analysmetoder. En kvanti-
tativ metod brukas när forskaren i första 
hand är intresserad av att söka ett svar 
på en fråga där det är mer användbart att 
vända sig till statistiska bearbetnings-
metoder och samlade värden (Backman, 
1998). Rapporten använder en kvalitativ 
metod. Företeelsen som undersöktes 
(designkoncept för bad-/spaanläggning) 
kunde ses på två plan. Den ena med 
konkreta indikatorer på hur föremålet 
kunde designas, där man genom litterar-
utstudier fann information om 
funktionsanalys och färglära. Det andra 
som en djupgående designprocess vilket 
lämpas med en fallstudie som strategi då 
man får ut mer nyanserade och situation-
sanpassade svar.  
En litteraturstudie kring designmetodik, 
färglära och funktionsanalys gav input 
till utformningen. Vidare användes en 
intervju med Mats Jakobsson på MAF 
arkitektkontor för att skapa en tydligare 
bild kring planeringen av spa-anläggn-
ingar. Tidigare spa-projekt gicks igenom 

METOD
igenom för att skapa referensmaterial 
och idéer. Teorierna och resultaten från 
intervjun användes som utgångspunkt i 
fallstudien där ett designförslag togs fram. 

Datainsamling - Litteratur
Spa
En litteratursökning på spa, gav inte några 
bra träffar på relevanta böcker. Därför 
gjordes datainsamlingen om span på inter-
net. De webbaserade källorna för avsnittet 
om spa fann man genom att söka på sök-
motorn: http://www.google.se. Sökorden 
var: spa, spahotell, hälsospa, badanläggn-
ing, hälsokost och hälsoprodukter. 

Designprocess
Böcker om designprocessen söktes och 
den enda boken som inte hittades här var 
Zeisel, John (2006). Inquiry by design, 
environment/behavior/neuroscience in Ar-
chitecture, interiors, landscape, and plan-
ning som rekommenderades av en lärare 
och lånades från denne. En internetbaserad 
sökning gjordes också med sökorden: 
designprocess och designprocessen. 

Funktionsanalys
För funktionsanalysen gjordes en 
sökning på internet med sökmotorn: http://
www.google.se. Sökorden var: funktion, 
funktionsanalys och function analysis.  I 
och med att en funktionsanalys beror 
på projektets förutsättningar, med val 
av funktioner och eventuella krav samt 
önskemål, var utgångspunkten en funk-
tionsanalysmall enligt Neufert (2000). Det 
fanns funktionsanalysscheman av likartad 
karaktär som inte togs med i denna rapport 
för att dessa inte bidrog med nytt innehåll, 
Q. Pickard (2002), The Architects’ Hand-
book, s 362.

Färglära
Det finns mycket litteratur som behan-
dlar färglära och färgens psykologiska 
effekter, därför kändes det viktigt att 
begränsa sig inom ämnet. Man har inte 
skrivit om alla kulörer, vilket är svårt 
med tanke på de olika nyanseringarna, 
utan fokuserat på primärkulörerna. 
En primärkulör är en av de färgtoner 
man utgår från vid färgblandning. 
Vilka primärkulörerna är beror på vilket 
färgsystem som används. Här har man 
använt det som finns på skärmar, rött, 
grönt och blått (RGB) och 
lagt till några andra färger som verkar 
intressanta. Det fanns mycket litteratur 
som behandlar färgens psykologiska 
effekter, därför kändes det viktigt att be-
gränsa sig inom ämnet och endast skriva 
ett litet stycke om varje kulör. 

Datainsamling - Intervju
Elite Wellness & Farris SPA 
I denna intervjustudie är analysenheten 
(föremålet för granskning) Farris SPA, 
Larvik, Norge, och Elite Wellness, Luleå. 
Dessa span valdes genom personlig kon-
takt med arkitekten Mats Jakobsson, som 
har designat dem. Farris SPA och Elite 
Wellness blev speciellt intressant för 
deras tillgänglighet då arkitekten var vil-
lig att diskutera bakomliggande faktorer 
för utformningen. Målet för fallstudien 
är att få utökad förståelse för spa-/bad-
husplanering.

Datainsamling
För intervjustudien Farris SPA och Elite 
Wellness valdes personliga intervjuer 
eftersom det ansågs vara det alternativ 
som skulle ge mest nyanserade svar. Det 
ger både intervjuaren och respondenten 
möjlighet att förtydliga frågor och svar. 
Personliga intervjuer under avsatt tid 
ställer sig dessutom mindre stressigt än 
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testar teorier under verkliga förhål-
landen och ger mer konkret erfarenhet 
än ett fiktivt projekt. Efter att ha sökt 
intressanta objekt gavs ett förslag från 
en vän om Hemavans badhus. Hemavan 
har genom en stark turistnäring, med 
sina friluftsaktiviteter och vacker natur, 
växt som ort. Platsens geografiska läge 
har gjort Hemavan till ett attraktivt 
turistmål för både svenskar och nor-
rmän. Tanken på att utöka simhallen 
mot en spa-anläggning för att kunna 
tillföra en kompletterande kvalitet till 
platsen gjorde Hemavans simhall till ett 
lämpligt och intressant projekt att arbeta 
med. 

Uppstart
Ägaren Robert Jäder var positiv till ett 
designförslag som skulle utöka verk-
samhetens funktioner med ett gym och 
något spaliknande. För fallstudien om 
Hemavans simhall blev datainsam-
lingsmetoden ett möte med beställaren, 
Robert Jäder, samt besök på Hemavans 
badhus eftersom det ansågs ge mest 
information om byggnadens förutsätt-
ningar och tydliggöra beställarens krav 
och önskemål. En fördel med att vara 
på plats är att man kan se möjligheterna 
och begränsningarna direkt.
Dessutom kan man få en tydlig dialog 
med beställaren och på ett bättre sätt 
förstå dennes önskemål. Fokus under 
mötena kom att ligga i vad man ville 
uppnå med den nya designen och vilka 
förutsättningar den befintliga 
byggnaden hade. Underlag i form av 
ritningar på Hemavans badhus erhölls 
samtidigt som bilder togs på byggnaden 
och omgivningen för att få ett bra stöd 
till vidare arbete.

exempelvis telefonintervju. En fördel 
med  en personlig intervju är chansen att 
tillsammans se över planlösningen för att 
få en tydligare kommunikation. Fokus 
under intervjun kom att ligga på funk-
tionsanalysen för att bättre kunna
komplettera det befintliga materialet i
rapporten. Inför den semistrukturerade 
intervjun sattes några fokuspunkter: 
koncept, målgrupp, funktion och flöde. 
Dessa fungerade som stödpunkter utan 
några direkt formulerade frågor. På så 
vis får man mycket input inom ämnet av 
respondenten.

Tillvägagångssätt
Efter ett telefonsamtal med M. Jakobsson 
bokades en tid för intervjun. Onsdag den 
11 feb 2009 ägde intervjun rum i 
konferensrummet på MAF 
arkitektkontor, den pågick från kl 16:00 
till kl 17:00. Under första halvtim-
men diskuterades Elite Wellness och 
resterande tid gick åt till att diskutera 
Farris Spa utifrån fokuspunkterna. Inter-
vjun spelades in och skrevs sedan ner. Se 
bilaga 1 och 2.

Analys 
Etapp 1
Analysen kan delas in i tre etapper. Un-
der första etappen skrivs de genomförda 
intervjuerna ner ordagrant och läses ig-
enom. Meningsbärande segment plockas 
ut ur intervjutexten samtidigt som lämp-
liga rubriker och subrubriker skrivs ner. 
Detta kallas även öppen kodning (Strauss 
och Corbin, 1996). 

Etapp 2 
Etapp 2 är selektiv kodning vilket in-
nebär att en/flera kärnkategorier fun-
nits som kodats selektivt. Kärnkategori 
förekommer ofta i data och är en kategori 
som många andra kategorier är relaterade 

till (Strauss och Corbin, 1996).  Selektiv 
kodning innebär ett urval av det som är 
relevant för kärnkategorin och i mitt fall är 
det den konceptuella uppbyggnaden samt 
funktionsanalysen, där man kartlägger 
funktioner och bestämmer flödet mellan 
dessa. 

Etapp 3 
Under Etapp 3 tas specifik data ut som är 
av stort intresse för fallstudiens mål för 
att sedan sammanställas och presenteras. 
Här kan man se om dessa olika objekt, 
Elite Wellness och Farris SPA, stärker eller 
motverkar varandras planlösning, kan in-
tegreras i varandra eller inte har något med 
varandra att göra. 

Fallstudie
Utgångspunkten för en fallstudie är ett 
helhetsperspektiv som ska ge så fyllig in-
formation som möjligt (Patel och Davids-
son, 2008). Fallstudie som metod innebär 
att forskaren studerar vad som sker under 
verkliga förhållanden, fördelen med en 
fallstudie är att ingående kunskap fås av 
det som studeras (Wallén, 1993). Nackdel 
är att det kan kräva mer resurser, ex. bli 
tidskrävande och med långa geografiska 
avstånd till platsen, vilket kan leda till 
bekvämlighetsval etc. Holme och Solvang 
(1997).

Hemavans badhus
Fallstudien behandlar om- och tillbyggna-
tionen av Hemavans simhall. 
Anläggningen kommer att utökas med 
flera funktioner och ändras interiört.
  
Bakgrund
Det fanns en önskan redan i ett tidigt skede 
av projektet att arbeta med en verklig 
beställare som hade planer på att bygga en 
spa- och badanläggning, eller ev. bygga 
om en befintlig sådan. Verkliga projekt 
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Tillvägagångssätt
Första mötet gicks projektets ramar 
igenom, hur detta skulle fungera som en 
del i ett examensarbetet. Dagen därpå, 
besöktes byggnaden och olika teknika-
liteter studerades. Det mesta 
dokumenterades med digitalkameran. 
Samtal fördes med de anställda, 
simhallsanvarig och vaktmästare, om 
olika funktioner och byggnadslösningar. 
Slutligen prövades anläggningen, sim-
bassängen, bubbelpoolen och solariumet, 
för att få en ökad förståelse för platsens 
kvaliteter och förutsättningar.

”Familj, fjäll & 
aktivitet är viktiga 

ledord.”
     

(Robert Jäder, Hemavan Fjäll Center) 

och lösningsförslag från handledaren,  
Mats Jakobsson, och hans kollegor. In-
teriören kunde bestämmas med stor frihet 
men med en förankring i de inhemska 
materialen. 

Hemavans badhus

Analys
Analysen bygger delvis på designpro-
cessen från teorikapitlet, där man samlar 
in information och gör en kravspesifika-
tion, men även den egna designmeto-
diken. Bearbetningen av det insamlade 
materialet gjordes redan efter första 
mötet. Samma kväll skrevs ett program 
ned med de funktioner och förutsättnin-
gar som diskuterats, se bilaga 3. Senare 
på MAF arkitektkontor i Luleå påbör-
jades ett skissarbete för att fastställa 
planlösningen. Täta samtal med bestäl-
laren gjordes för att höra hans krav och 
önskemål. Samtidigt kom mycket input 
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En an vyerna utanför Hemavans badhus

12



RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultat från 
intervjustudie om Elite Wellness och 
Farris SPA följt av designförslaget på 
Hemavans simhall. 

Intervjustudie 
Elite Wellness & Farris SPA

Elite Wellness

Koncept
“Elite Wellness är lika delar behandling 
som bastu/pool-område. Det finns nio 
behandlingsrum, inte så mycket vatten 
i konceptet men det är tänkt att man ska 
få den kroppsvård man behöver. Det 
handlar mycket om avslappning och det 
finns en möjlighet att köpa hela kittet 
eller bara behandlingarna eller bastu/
pool-delen.
Elite hotell har velat få övertag gentemot 
andra hotell i stan genom att utöka med 
spaet. Detta är inget som ska konkurrera 
med badhuset. Det finns även en viss 
samverkan med Impuls, att man går 
och gymmar och sen spaar. Målgruppen 
måste dock slänga upp med lite pengar 
för att vistas här, företagsfolk och så. 
Det är tänkt att man ska köpa spabil-
jetten separat och inte tillsammans med 
gymkort. Det ska vara lite upp-prisat 
men kvalitetsberättigat. Hotellet vill inte 
driva spaet men dra nytta av spaet och 
att spaet ska kunna medföra mervärde 
för hotellgästerna. Ta betalt via rum-
spriset och så, men man kommer nog 
inte klara sig endast med hotellgäster för 
att bära spaet.”

Planlösning
“Det som är väldigt viktigt till att börja 
med är receptionsdelen, som också 
fungerar som butik där det är tänkt att 

var mer färggrannt, indiskt och 
djungelaktigt. Beställaren är ursprungli-
gen från Indien, vilket har medfört att 
man har velat ha design åt det hållet. 
Men senare har man gått mer mot sym-
metriskt, islamiskt och hinduiskt. Och 
det verkade väldigt assymmetriskt att 
lägga poolen någon annanstans än i mit-
ten. Sen får man ljus från hela den gla-
sade frontfasaden och se hela stan så man 
har fört riktningen åt det hållet.Tanken är 
väl att det ska vara sand-
färgad och vit marmor och lite 
konstinläggningar för att få in lite av 
det indiska utan  att det blir för plottrigt 
och Disneyworld. Det hade varit kul att 
få göra färdigt det på riktigt. Det blir ju 
mest sten och mosaik i materialväg. Det 
indiska är ju lite av en blandning av mus-
limsk och hinduisk design. Taj Mahal är 
ju byggd av en muslims furste men hans 
mamma var hindu, så det är ju inte bara 
muslimskt.”

man ska tjäna mycket pengar på hudvård-
sprodukter. Samtidigt som man tänker 
på hur mycket personal det kommer att 
behövas för att driva det. Sen har vi bara 
massagerum på ena sidan om man endast 
vill ha det. Det är väldigt mycket två 
avdelningar som delar på reception, cafe 
och omklädningsrum. Man förväntas ha en 
receptionist som tar hand om en och visar 
vad som kan användas, personal för loka-
liseringen etc.. Även dimensioneringen 
på rummen ger indikationer på hur man 
ska vistas där. Ett större flöde av folk går 
in och ut i de mera extrema temperatur-
rummen och vistas där under en kortare 
tid, det möjliggör ett mindre rum för detta. 
Och större utrymme för de behagligare 
rummen. Flödet är åt samma håll som på 
en löparbana, åt höger. Det finns säkert 
forskning kring detta, men det kändes mest 
naturligt att ha det så.”

Design
“Det var tänkt från början att det skulle

Plan över Elite Wellness
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Plan över Farris SPA vån 4  

Farris SPA

Koncept
“Det här är ett hotell man kommer till 
för att gå på spa. Det skulle vara ett 5 
stjärnigt hotell så det är olikt det som är 
i Luleå. Farris är ju motsvarigheten till 
svenska Ramlösa och brunnen ligger i 
närheten av spaet, det är som en 

modern kurort. Mycket vatten och vattnets 
krispighet och renheten med det porlande 
vattnet ska genomsyra hela anläggningen. 
Designmässigt ska detta vara mer modern-
istisk, mer mot skandinavisk stil, lite mer 
mot lådarkitekturen men med bra material. 
Målgruppen är mer välbärgade norrmän, 
affärsmänniskor”

Planlösning
“Det är planerat så att man ska kunna ha 
flera olika avdelningar, delar som man 
kan hyra ut och avskärma, så man har 
planerat därefter. Till en början så var det 
bara rummen vi skulle inreda och senare 
blev det den här behandlingsdelen i spaet. 
Resten har jag inte bestämt. Billetun, 
spaexperten, poängterar hur viktigt det är 

14



Receptionen vån 6

steamroom och massagebord... (visar på 
planen). Man ser ju då att det är en, två , 
tre specialare…
Förutom de tidigare nämnda materialen 
så höll vi oss till rena och naturnära mate-
rial. Betong, glas, trä och sten. Det åter-
speglar naturens egna färger.”

(visar på planlösningen). Dock är Farris i 
flera plan så man har fler funktioner. Längst 
uppe har man en salladsbar och även solar-
ium. De som vill lyxa till det ordentligt kan 
hyra en egen svit längst ute på byggnaden 
med egen balkong och bastu mm. (visar på 
planen). Man kan även direkt ta trappan om 
man bara ska till solariet och inte badet. 
Fullmosaikad bassäng i guldfärgad mosaik, 
för att få en sandstrandslik effekt. Sen har 
vi även en plats där man har rundade stenar 
som man kan trampa på och en kallvattens-
dusch. Vi har en finnbastu, duschavdelning, 

med bärkraft i spaets funktioner och om 
det är värt det, och det är bra att tänka 
på.
Ja, det är ju inte helt självklart vart man 
ska ta vägen när man ska till de olika 
våningsplanerna. Väl på planerna ligger 
det dock rätt så logiskt.” 

Design
“Familjen som äger spaet äger även ett 
stenbrott och bokskogar som då blir de 
genomgående materialen i spaet. Flödet 
på Farris o Elite blir ju nästan lite lika, 
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 Specifik data, funktioner & funktions-
schema

Elite Wellness

Elite Wellness planlösning delar tydligt in 
baddelen och behandlingsdelen samtidigt 
som vissa utrymmen nyttjas gemensamt, 
ex. entré och omklädningsrum (de röd-
markerade områdena). På denna plan ser 
man även ett tydligt flöde och tillgän-
glighet i lokalen. Man kommer in genom 
entrén och fortsätter till väntrummet (8) 
för behandlingsdelen eller mot omkläd-
ningsrummen (13,14) för att komma till 
baddelen.

De funktioner som finns med är följande:

1. Entré
2. Reception
3. Butik
4. Städförråd
5. Kapprum
6. Handduksställ
7. Handduksförråd
8. Väntrum
9. Behandlingsrum (8st)
10. Kök (centralkök, syns ej på plan)
11. Kontor
12. Lounge
13. Fresh-up avdelning (2st)
14. Omklädningsrum (2st)

15. Duschrum (2st)
16. WC (4st) 
17. Finsk bastu, vanlig träbastu, 60-
80oC, 15% luftfuktighet
18. Frigidarium, kallbad
19. Laconium, 65oC, 15-20% luftfuk-
tighet
20. Indian steam room, 45oC, 90 -100% 
luftfuktighet
21 Haman, turkiskt bad, 45-50oC, 
ca 95% luftfuktighet
22. Massagerum
23. Relaxrum (3st)
24. Duschar, ute (4st), 
25. Hydropool
26. Café
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Farris SPA

En stor skillnad mellan Elite Wellness 
och Farris SPA är dess storlek. Farris 
SPA har betydligt mer yta och därmed 
flera funktioner. Det centrala flödet går 
från trapphuset som finns med på alla 
våningsplan, inringat på bild.

3

3

5

6

7

8

9

10
 6 Närbild vån 4  

De funktioner som finns med är följande:

Vån 4
1. Entré
2. Reception
3. Omklädningsrum (2st: 22 skåp, 4-5st 
duschar, WC, Torkzon, omkl. bås 1-2st)
4. Bastu (2st)
5. WC

6. Dusch
7. Salladsbar
8. Solarium (2st)
9. Solhylla
10. V.I.P-avdelning (dusch, bastu, WC, 
pool och mobil bar), syns ej på bild

1

2

4

4
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Närbild vån 5   

Vån 5
1. Finnbastu
2. Ångbastu
3. Haman
4. Duschar (8st)
5. Bastu
6. Solrum

7. WC (6st)
8. Behandlingsrum, massage, manikyr-/
pedikyrplatser (10st)
9. Lager
10. Kontor

11. Viloplatser
12. Jacuzzi (3st)
13. Dusch (2st)
14. Fotmassage, stenlagd gång
15. Saltvattenbassäng

1

2
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Vån 5
1. Reception
2. Butik
3. WC (4st)
4. Make-up/Nagelvård/Fotvård 
5. Behandlingsrum, massage, manikyr-/
pedikyrplatser (7rum)
6. Lager

7. Viloplatser
8. Styrketräning
9. Aerobics/Yoga

Närbild vån 6  

Här ser man tydligt hur vån. 4 fungerar 
som entréplan där man har direkt tillgång 
till omklädningsrum och lite basfunk-
tioner: dusch, bastu, solarium etc.. 
På vån. 5 har man utökat till lite mer 
avancerade bastun, bad och behandling-
srum. Vån. 6 har mer skönhetsbaserade 
funktioner och butik i anslutning till 
denna. Där finns även ett gym och en 
aerobicssal. 

6

7
8

9
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Utifrån de olika planlösningarna, från 
Elite Wellness och Farris SPA, och 
funktionsanalysen av Neufert (2000) i 
teorikapitlet har ett förenklat generellt 
funktionsschema skapas. Linjerna på 
bilden syftar till flödet av människor och 
rutorna med funktionerna har placerats 
efter tillgänglighet. Endast funktioner 
som kommer att finnas med i fallstudien 
med Hemavans badhus har tagits med.   

Funktionsschema

Det är tänkt att man lätt ska kunna ta sig 
mellan behandlingsdel och bad/bastu-del 
för att kunna få en totalupplevelse av hela 
anläggningen. Detta utifrån planlösnin-
garna från intervjusstudien. Man har till 
en början separerat flödet på besökare till 
behandlingsdel och bad/bastu-del. Detta 
utifrån Elite Wellness planläggning då 
dennes storlek påminner om Hemavans 
simhall, dock med möjligheter att 

sammanföra flödet senare. Det har lagts 
in tre duschfunktioner för att besökare 
ska nyttja dessa vid olika behov. De 
som är placerad vid omklädningsrum-
men och behandlingsdelen ska 
användas av hygieniska skäl och den 
som är vid bad/bastu-delen är till för 
svalkning. 
Utifrån planläggningen av Elite Well-
ness samt funktionsschemat av Neufert 
(2000) placerades ett café med tillgän-
glighet från bad/bastu-delen och behan-
dlingsdelen samt direkt från entrén.
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Hemavans badhus
Hemavan är en ort som är omgiven 
av storslagen natur med fjälltoppar, 
björkskogar och forsar. Med egen 
flyplats kommer man dit på 90 min från 
Stockholm, 4 tim med bil från Umeå 
och Östersund men bara en timmes 
bilfärd från Mo i Rana, Norge. Här har 
Hemavan Fjäll Center sina stugor precis 
vid huvudvägen och är bland det absolut 
första man möts av när man kommer in 
på huvudvägen, E12.

Utbyggnadsområdet
Tillsammans med beställare kom man 
fram till att det vore lämpligast att bygga 
ut åt väster, då verksamheten i 
byggnaden som ligger där nu kan 
förflyttas, samt åt öster mot vägen. Att 
bygga ut mot entrésidan, söder, var inte 
tänkbart då detta skulle kosta mycket 
pengar och även göra så att man blir 
tvungen att ha fler personal. Byggnaden 
som stod norr om simhallen skulle 
behållas, så att bygga ditåt var ingen 
alternativ. Simhallen är omgiven av 
röda trästugor och låg bebyggelse. Detta 
har man försökte ta hänsyn till för att 
behålla platsens karaktär och få den nya 
sim-hallen att harmonisera med om-
givningen. Dock ville man att simhallen 
skulle annonsera mer ut mot vägen och 
locka till sig fler besökare.  

HEMAVAN

Hemavans badhus

Hemavans simhall från E12 Omgivande natur i Hemavan

SIMHALL

N

E12
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Befintlig plan över Hemavans badhus

Bassäng med klättervägg och rutschkana sett från serveringen vid receptionen.

Val av funktioner
Beställaren, R. Jäder, på Hemavan Fjäll 
Center ville att badhuset skulle kunna 
kompletera de andra aktiviteterna i området 
så att man som besökare kände att det fanns 
ett varierat utbud av upplevelser. Samtidigt 
tänkte man mycket på ortsborna och deras 
behov. Funktioner som gym och sal för 
instruktionsledda pass var önskvärda samt  
utökade badmöjligheter. Diskutioner ledde 
till en självdrivande bastu-/baddel som inte 
skulle behöva mycket personal men tillföra 
mycket kvalitet. En plats för fika och
 avkoppling var önskvärt där man kunde 
njuta av utsikten. Behandlingsdelen kom 
att bli väldigt liten för att det inte sågs något 
stort  behov eller någon ekonomisk bärkraft 
i det. Den befintliga klätterväggen, som var 
portabel och nedfällbar, skulle ersättas med 
en modernare och snyggare vägg. En större
och roligare vattenrustchkana skulle ersätta 
den gamla.

Fikaservering och dörr mot receptionen.
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Inspirationskollage
Efter att ha samlat in data och fått reda 
på vilka funktioner som skulle planeras 
in, påbörjades gestaltningsprocessen med 
en inspirationskollage. Det här gjordes 
för att få en visuell känsla av hur det nya 
badhuset skulle kunna se ut. 
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Skisser & Anteckningar
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Motiveringar 

1. Gym & träningssal
Gymmets placering har bestämts utifrån 
lämpade utbyggnadssituationer med 
tanke på:
• Byggbar yta, så det inte stör omkring-
liggande verksamheter och infrastruktur
• Taklutningar på den bef. byggnaden 
så man upprätthåller rekommenderad 
takhöjd för denna typ av verksamhet 
samt undvika risk för läckage. 
• Tillgänglighet till gymmet har varit 
en prioritering då man vill kunna nyttja 
gymmet separat från baddelen. Här 
har det ansetts att det skulle vara mer 
lönsamt att skapa tillgänglighet från 
befintliga omklädningsrum än att skapa 
ny/nya omklädningsrum i anslutning till 
gymmet.
• Läget har även bestämts utifrån 
tillgänglighet från de befintliga 
omklädningsrummen. 

2. Passagen 
Bidrar med tillgänglighet från befint-
liga omklädningsrum till gym och även 
gör så att man kan nyttja den befint-
liga entrén för gymmet. Fotvårds-/
massagerummet som fanns där innan 
behöver inte ersättas p.g.a. lågt nyttjan-
degrad.

3. Behandlingsdel
Fotvårds-/massagerummet, som tas bort 
för passagen, behöver inte ersättas p.g.a. 
lågt nyttjandegrad. Man har heller inga 
behov av att utöka/ förändra det befint-
liga behandlingsrummet.

4. Damernas omklädningsrum
Det tidigare viloutrymmet (innan 
duschrummet) har gjorts om till omkläd-
ningsdel med skåp och sittyta, för att 
kompensera de bortagna skåpen

för passagen. Det har  även gjorts en ren-
overing av skåp och ev. golv och tak.

5. Reception/väntrum
En ny receptionsdisk sätts in samtidigt 
som man förnya möbleringen.

6. Herrarnas omklädningsrum
Här har det endast skett en uppfräshning 
av omklädningsrummet, med nya skåp och 
ev. golv och tak, utan några större 
förändringar.

7. Fika/relax
Fika/relax-delen är placerad i närhet till  
fikaserveringen (vid receptionen) och för 
att kunna avnjuta utsikten över fjället. Den 
skymmer samtidigt inte översikten mot 
soldäcket/utomhusbassängen och gymmet. 
Den här lösningen var mest givande då 
man kunde integrera tillgången till rusch-
kanan med fika/relax-delen i planeringen. 
På så vis undvek man att bygga till flera 
olika delar. Dock bör man observera flödet 
av människor i trappen.

8. Klättervägg
Klätterväggen är placerad mellan den 
grundare och djupare delen för att både 
stora och små barn ska kunna klättra på 
den. Väggen kommer att skapas utifrån 
tillverkarens rekomendationer. Man har 
placerat klätterväggen längs med den östra 
delen av bassängen för att inte skymma 
översikten ut till utomhusbassängen och 
gymmet. 

9. Hydropool
Hydropoolen annonserar mot gatan och 
utökar bad-upplevelsen.

10. Barnbassäng
Här har det tillsatts roliga former och 

färger för att ge platsen mera identitet. 
Golvet kring bassängen är indelat i ett 
ljusgult och ljuslila fält som ska stimul-
era och aktivera barnen. Det har tillkom-
mit sittmöjligheter 

11. Bastudel 
Herrarnas bastu är för liten under hög-
säsong så man har satt in en till bastu 
i bastudel med en förnyad ångbastu. 
Här har också tillsätts en fotbadspool, 
zonterapi, för att utöka simhallens spa 
upplevelse. 

12. Utomhusbassäng
En stor utomhusbassäng som kan nyttjas 
av alla utökar träningsutbudet och blir ett 
bra komplement till gymmet. En mindre 
vattenspegel har också placerats här för 
att man ska kunna svalkta sig och låta 
småbarn leka.
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SKALA 1:1000

Nya simhallen 
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SEKTION A-A SKALA 1:400

FASAD ÖSTER SKALA 1:400

FASAD VÄSTER SKALA 1:400
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PLAN 2 SKALA 1:400
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PLAN 3 SKALA 1:400
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Formspråk, Material & Färg

Hela Hemavan är omgiven av bergstop-
par och vart man än befinner sig så har 
man alltid fjällen i fonden. Genom att 
sätta in element från fjällmiljön, så som 
användningen av växter, björkstammar, 
skiffer och vatten, återspeglar det nya 
badhuset den natur den befinner sig i. 

Fasaderna är klädda i röda och vita 
träpaneler skurna i lekfulla diagonaler 
där insperationer har kommit från bland 
annat Kråkbergaskolan, i Luleå 
(MAF arkitektkontor). 

Kråkbergaskolan, av Mats Jakobsson
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Den dominerande färgen är vit med 
dess associationer till snö, renhet och 
futurism. Golvet inne i badhuset är 
kaklat, gymmet har en gummimatta 
och i bastudelen och receptionen är 
det skifferplattor. Vissa segment av 
kakelgolvet i badhuset är gult, rött, lila 
och blått. Färgskalan hålls samman av 
likartad nyans som ger det en harmoni. 
De olika kulörerna indikerar på ett nytt 
område med annan aktiviet. Det röda 
partiet vid trappan upp till vattenrusch-
kanan signalerar vaksamhet. Samtidigt 
som blandningen av gult, lila och blått 
kakel ger ett lekfullt intryck som ska 
stimuler barn vid barnbassängen. 

För att förstärka och tydliggöra bub-
belpool och bastudelen, har man lagt in 
växvägger för att ge det en mer levande 
känsla.  

Spegelpartierna i taket reflekterar 
vattenspelet från innomhusbassängen 
och fyller simhallsatmosfären med 
rörelser och liv, se FMG Showroom.

Klätterväggen är i högblankt rostfritt 
stål för att kamufleras av vattnet och bli 
som en del av bassängen.  

FMG Showroom, av Cherubino Gambardella 
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Visualiseringar 

Genom att välja samma fasadmaterial 
som den befintliga byggnaden skapas en 
enighet mellan den nya och den gamla 
delen. De vita träpanelerna får diagonala  
skurningar för att lekfullt bryta av den 
statiska tillbyggnaden. Uteplatsen mot 
sydlig riktning har utökats till en lämplig 
plats att avnjuta en kopp kaffe. 

Receptionen renoveras 
och får ett nytt vitt rent 
intryck. Två olika typer 
av möbleringar görs så att 
man separerar de som ska 
fika med de som väntar. 
Den fria ytan behålls för 
att bibehålla ett luftigt 
intryck. 
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För inspiration till utformningen av 
bassängdelen har man tagit stöd av led-
ordet arkivitet. Den dramatiska 
speglingen i taket ger en aktiverande effekt 
och fångar rörelserna hos badgästerna. En 
högblank rostfri stålklättervägg placeras 
i anslutning till vattnet och i närhet av 
rutschkanan för att skapa en lekmiljö på 
den sidan av bassängen. De enkla och 
rena linjerna i den övriga interiören ger ett 
stilrent intryck.  
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Den nya spadelen inreds 
med naturinslag av trä, 
sten, växlighet och vatten. 
Växtväggarna ger förutom 
ett rent estetiskt tillskott 
också en ljuddämpande 
egenskap. Bevattningen 
kan ske med hjälp av 
droppbevattning. Det är ett 
system bestående av 
tunna slangar som löper 
längst väggen och ur små 
hål droppar vattnet 
kontinuerligt igenom.

I den uttökade spadelen kläs golvet 
med skifferplattor, skiffer är ett vanligt 
existerande material i fjällen kring 
Hemavan. Här har man även 
placerat en extra bastu, förråd och fot-
bad där bassängenbottnet täcks av små 
släta stenar för en stimulerande känsla.     
Barnbassängen får ett mer lekfullt 
intryck med olikfärgat kakel och roliga 
former. 
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Arbetssätt
Designprocessen som tas upp i 
teorikapitlet har varit till stor nytta för 
arbetsprocessen med Hemavans badhus. 
Uppstartet, med startmötet i Hemavan, 
var väldigt givande och är något som jag 
rekommenderar. Att vara på plats och 
känna av stämningen, samtidigt som man 
kan få en direkt input av beställare, gav 
mycket för projektet. 
Jag tror man väldigt sällan kan lägga ner 
pennan och vara riktigt nöjd med det 
man har gjort, för oftast kommer man på 
fler och fler saker i efterhand. Mycket tid 
lades ner på planeringen av Hemavans 
badhus, och nu i efterhand känner jag 
mig ändå väldigt nöjd med valen som 
gjordes. 

Förändringar
Om jag skulle kunna ändra på någonting 
nu i efterhand så skulle en sak kunna 
vara att bygga till en separat trappa upp 
till vattenruschkanan, och undvika 
kollisioner med de som ska fika. Att 
kunna ta sig upp på andra våningen och 
njuta av utsikten med en kopp kaffe utan 
att ha en massa springande ungar i 
trappen skulle nog väga upp kostnaden 
att bygga en till trappa. En annan sak var 
att jag i efterhand tyckte att klätterväg-
gen och ruschkanan inte riktigt sam-
verkade. Både beställaren och jag tyckte 
att det skulle bli effektfullt att kunna se 
ner i bassängen, på de andra som badade, 
när man var uppe och skulle åka ner för 
rutschkanan, därav hålet i taket. Hade det 
funnits mer tid att förändra utformningen 
skulle jag försöka se hur det hade sett ut 
om man integrerade rutschkanan mer i 
klätterväggen, även om detta skulle kun-
nat medföra en utökning av bassängens 
storlek. Man hade också kunnat skiva om
 materialval i spa och badhusmiljöer och

DISKUSSION
Hemavans badhus
Redan från början var jag och 
beställaren överens om att försöka 
behålla det mesta av den befintliga 
byggnaden. Det har i högsta grad 
påverkat både utformningen och plan-
läggningen av simhallen. En av 
utmaningarna i projektet var att planera 
funktionerna på ett effektivt sätt i den 
befintliga planen. Flödet och till-
gängligheten mellan funktionerna var 
också viktiga då de kopplade samman 
nyttjandet av dessa. De ekonomiska 
aspekterna spelade stor roll då varje 
förändring genererade kostnader. Man 
försökte uppskatta kostnaderna för varje 
planerad till- och ombyggd del för att 
sedan väga dessa mot varandra och 
slutligen fatta beslut. Exempelvis har 
den nya simhallen stora glaspartier som 
är placerade på ett kostnadseffektivt sätt 
genom att de inte är satta i några utåt- 
eller inåtlutande väggar, eller i former 
som riskerar höga spänningar i glaset. 
På så vis slipper man specialtillverkat 
glas med förstärkningar.  
Kostnadsuppskattningarna baserades på 
handledarens och dennes kollegors 
erfarenheter och redovisas inte i 
rapporten. För skapandet av en till-
byggnad som skulle passa in med den 
befintliga byggnaden, och även i den 
omkringliggande miljön, togs hänsyn till 
simhallens nyvarande formspråk. Därav 
valet av träpaneler för den exteriöra 
utformningen i rött och vitt. Man ville 
också tillföra en ny kvalitet som skulle 
förstärka Hemavans Fjäll Centers 
karaktär. Till det inspirerades jag av 
Kråkbergaskolan, i Luleå, ritat av M. 
Jakobsson MAF arkitektkontor. Där 
hade man lyckats få en effektfull design 
genom att leka med träpanelerna. 

Teoretisk data och intervju studie
Funktionsanalysen som gjordes, och som 
resulterade i ett funktionsschema, gav 
indikationer på flöde och tillgänglighet 
mellan de olika funktionerna. Intervju-
studien med Elite Wellness och Farris SPA 
bidrog med att presentera olika funktioner 
som kan nyttjas i Hemavans badhus, som 
extra bastu och fotbehandlingsbassäng. 
Valet att sätta utgångspunkten för designen 
från arkitektens perspektiv vid intervju 
studien gjordes för att få en yrkesmässig 
och professionell åsikt. Det här kan i sin 
tur göra att man missar brukarens upp-
fattning om designen. För andra studier 
kring området kan rekommenderas en 
SMB, semantisk miljöbeskrivning, där 
man kan se hur slutdesignen verkligen 
uppfattas.
Jag har upptänkt efter datainsamlingen 
att projekt med olika förutsättningar inte 
kan följa en mall på hur man ska designa, 
utan mera ge förståelse för hur man ska 
angripa det man ska designa. Man måste 
kunna se många möjligheter i projekt och 
sedan göra de val som passar det specifika 
projektet bäst.
Den dominanta färgen i interiören för 
Hemavans badhus är vit. Just den kulören 
valdes dels för dess associationer till snö, 
fjäll och en futurism, men också för att det 
är en av mina  favoritkulörer. Med vitt som 
bas arbetade jag vidare med att sätta in 
naturliga material och noga utvalda kulörer 
skräddarsydda för sitt ändamål.
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gått djupare in i materialegenskaper, både 
fysiskt och psykologiskt. Fallstudierna 
för intervjuerna hade bidragit mer till 
projektet om de var badhus/nöjesbad  
istället för span. Man hade även kunnat 
intervjua två olika, eller fler, arkitekter 
för att få en bredare vy kring utform-
ningen.   
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BILAGA 1
Fokuspunkter med frågor för intervju

1. Koncept

 Hur ser konceptet ut för ert spa?
 Har ni haft någon specifik målgrupp i åtanke för ert spa? 
 Hur har ni anpassat konceptet för denna målgrupp?

2 Funktioner

 Vilka funktioner har ni haft med?
 Varför har ni valt dem?
 Har man tydliggjort flödet?

3. Färg/Materialval

 På vilket sätt kan man genom eran spa-design förstå ert koncept?
 Vilka material och färger använde ni er av? 
 



Intervju Elite Wellness
K: Kim
M: Mats J

K: Vad har ni för koncept för Elite Wellness?
M: Det är lika delar behandling som bastu/pool-område. Det finns nio behandlingsrum, inte så mycket vatten 
i konceptet men det är tänkt att man ska få den kroppsvård man behöver. Kanske kan man spendera en för-
middag eller eftermiddag här? Det handlar mycket om avslappning och det finns en möjlighet att köpa hela 
kittet eller bara behandlingarna eller bastu/pool-delen.
K: Hur skiljer sig Elite Wellness från andra span?
M: Det är en mix av koncept och olika typer av span. Det är dock inte så mycket vatten i det här spaet.
K: Har man satsat på något annat?
M: Det är mycket mer mot behandlingar, ingenting som man går till i grupp eller hyr i grupp på så sett. Lite 
mer kurortsaktigt där man är mer seriös med hur man tar behandlingarna, i vilket ordning man går igenom 
bastu-pool-delen och så vidare, gå in i sig själv mer. 
K: Vilka har ni haft som målgrupp?
M: Elite hotell har velat få övertag gentemot andra hotell i stan genom att utöka med spaet. Detta är inget 
som ska konkurera med badhuset. Det finns även en viss samverkan med Impuls, att man går och gymmar 
och sen spaar. Men andra ingångar gör så att man kan nå spaet både utifrån och innifrån hotellet så alla får 
tillgänglighet hit. Målgruppen måste dock slänga upp med lite pengar för att vistas här, företagsfolk och så.
K: Medvetna som kan spendera en slant för få det de vill ha...
M: Det är tänkt att man ska köpa spabiljetten separat och inte tillsammans med gymkort. Det ska vara lite 
upp-prisat men kvalitetsberättigat.  
K: Hur ser du spaet i förhållandet till hotellet? Ska det vara ett komplement eller självförsörjande?
M: Hotellet vill inte driva spaet men dra nytta av spaet och att spaet ska kunna medföra mervärde för hotell-
gästerna. Ta betalt via rumspriset och så, men man kommer nog inte klara sig endast med hotellgäster för att 
bära spaet.
K: Har man valt att fokusera på målgruppen redan från början eller har det bara blivit så efter projektets 
gång?
M: Det har nog varit så från början, för att höja kvalitén och tillföra en oas till stan.
K: Du nämnde ordningen på behandlingarna tidigare, hur har du placerat ordningen på funktionerna i spaet?
M: Det som är väldigt viktigt till att börja med är receptionsdelen, som också fungerar som butik där det är 
tänk att man ska tjäna mycket pengar på hudvårdsprodukter. Samtidigt som man tänker på hur mycket per-
sonal det kommer att behövas för att driva det. 
K: Ett bra knep för att få spagästen att ta med en del av spaet hem.
M: Jo få dem beroende… Efter receptionsdelen så förväntas man byta om, ta på sig morgonrock och sen 
mot behandlingarna, visar på planen. Eller om man går genom omklädningsrummen och senare vidare mot 
duscharna till bad-delen där. Här skulle öppningen till behandlingsdelen ligga högre upp om det inte vore 
för de bärande väggarna visar på passagen till väntsalen. Det finns även en vilolounge i anknytning till be-
handlingsavdelen som kan användas av badgästen. Hur tyst man än är så är det ju livligare i bad-delen så i 
loungen kan man ta det riktigt lugnt. 
K: Jag kan se att du har planerat in ett kafé här...
M: det där är nog i första hand att man ska nyttja det efter att man har spaat färdigt, men som det ligger nu 
så är det möjligt att öppna upp och dit i morgonrocken. Och så har man glasat in den delen så att fukt o lukt 
inte ska sprida sig i anläggningen.
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K: Jag kan se att du har planerat in ett kafé här...
M: det där är nog i första hand att man ska nyttja det efter att man har spaat färdigt, men som det ligger nu 
så är det möjligt att öppna upp och dit i morgonrocken. Och så har man glasat in den delen så att fukt o lukt 
inte ska sprida sig i anläggningen.
K: Var har man köket till det här?
M: Det är storköket för hotellet, och man kan komma den här vägen...visar på planen. Därmed har jag inte 
behövt planera in det eftersom kök redan finns. 
M: Hur kom det sig att man valde just så här många stop o stationer i bad-delen?
M: Det finns ju flera olika varianter som är relativt likvärdiga, men man väljer inte bort finnbastun för ett 
värmerum utan man kan välja så det inte blir allt för många liknande funktioner. Det är egentligen av utrym-
mensskäl som man har tre stycken specialvärmerum plus den finska bastun.
K: Om man måste välja av utrymmesskäl, hur känner man då att den ena är att föredra före det andra?
M: Det där har vi kommit fram till gemensamt med spaexperten Billetun. Sen har vi bara massagerum på 
ena sidan om man endast vill ha det. Det är väldigt mycket två avdelningar som delar på reception, cafe och 
omklädningsrum. 
K: Hur har man tydliggjort ordningen för spagästen?
M: Man förväntas ha en receptionist som tar hand om en och visar vad som kan användas, personal för loka-
liseringen etc.. Även dimensioneringen på rummen ger indikatorer på hur man ska vistas där. Ett större flöde 
av folk går in och ut i de mera extrema temperatur-rummen och vistas där under en kortare tid, det möjligjör 
ett mindre rum för detta. Och större utrymme för de behagligare rummen. Flödet är ått samma håll som på 
en löparbana, åt höger. Det finns säkert forskning kring detta, men det kändes mest naturligt att ha det så. 
Den här designen har ju ändrats, från början var det tänkt att det skulle var mer färggrant, indiskt och 
djungelaktigt. Beställaren är ursprungligen från Indien, vilket har medfört att man har velat design åt det 
hållet. Men senare har man gått mer mer mot symetriskt, islamiskt och hinduiskt. Och det verkade väldigt 
assymetriskt att lägga poolen på någon annans stans än i mitten. Sen får man ljus från hela glasade front 
fasaden och se hela stan så man har fört riktingen åt det hållet.
Tanken är väl att det ska vara sandfärgad marmor och vit marmor och lite kontrstinläggningar för att få in 
lite av den indiskt utan det blir för plottrigt och Disneyworld.
K: Indisk design kan ju vara färgstarkt och kontraskfullt samtidigt som det även kan vara väldigt återhåll-
samt med kulör och bara uttryckas i avancerade mönster. Man kanske får välja om man vill dekorera med 
färger eller med mönster? Det är ju billigare med färg…
M: Jo garanterat, men det hade varit kul och få göra färdigt det på riktigt. Det blir ju mest sten och mosaik i 
matrialväg. Det indiska är ju lite av en blandning muslimsk och hinduisk design. Taj ahal är ju byggd av en 
muslims furst men hans mamma var hindu, så det är ju inte bara muslimskt. 

K: Det är relativt generöst att man redan från början sätter ambitionen högt och värdesätter kvalitén. Det är 
ju meningen att det ska generea pengar genom att det ska kostas på lite vid tillverkningen.
M: Det som kostar pengar är ju ventilation och vattenutrystning, servicestationen ligger en våning under. 
K: Vet du ungefär hur mycket seviceyta den här anläggningen tar i anspråk?
M: Det räcker nog gott å väl med en fjärdedel av badytan. Ett normalt fläktrum brukar ta 4% av den totala 
ytan och i detta fall med extra mycket fläktar och rening så borde det räcka gott o väl med 1/4-del. 
K: Hur blir det med vattenförsörjningen?
M: En sån här pool fyller man på en gång per år och sedan renar man vattnet så det är inget problem, utan 
man kan ta vatten från befintliga ledningar. Men man måste tänka mycket på tekniken i ett sådant här om-
råde, till exempel värmereglering, man vill ju behålla värmen medan det samtidigt leder till fuktproblem.



FARRIS SPA

K: Hur skiljer sig Farris från Elite?
M: Farris har ju lite andra funktioner. Det här är ett hotell man kommer till för att gå på spa.
K: Spaet är hotellet.
M: Ja, det skulle vara ett 5 stjärnigt hotell så det är olikt det som är i Luleå. Farris är ju motsvarigheten till 
svenska Ramlösa och brunnen ligget i närheten av spaet, det är som en modern kurort. Mycket vatten och 
vattnets krispighet och renheten med det porlande vattnat ska genomsyra hela anläggningen. Designmässigt 
ska detta vara mer modernistisk, mer mot skandinavisk stil, lite mer mot lådarkitekturen men med bra mate-
rial.
K: Är målgruppen rika gäster som tillbringar en hel weekend här?
M: Ja 5 stjärnigt säger ju sig själv. Familjen som äger spaet äger även ett stenbrott och bokskogar som då blir 
de genomgående materialen i spaet. Flödet på Farris o Elite blir ju nästan lite lika, visar på planlösningen. 
Dock är Farris i flera plan så man har fler funktioner. Längst uppe har man en salladsbar och även solarium. 
De som vill lyxa till det ordentligt kan hyra en egen svit längst ute på byggnaden med egen balkong och 
bastu mm. visar på planen. Man kan även direkt ta trappen om man bara ska till solariet och inte badet. Full-
mosaikad basäng i guldfärgad mosaik, för att få en sandstrandslik effekt. Sen har vi även en plats där man 
har rundade stenar som man kan trampa på och även en kallvattensdusch. Vi har en finnbastun, duschavdeln-
ing, steamroom och massagebord... visar på planen. Man ser ju då att det är en, två tre specialare…
K: Hur kommer det sig att man valde att ta med just dessa funktioner? 
M: Det är planerat så att man ska kunna ha flera olika avdelningar, delar som man kan hyra ut och avskärma, 
så man har planerat där efter. Till en början så var det bara rummen vi skulle inreda och senare blev det den 
här behandlingsdelen i spaet. Resten har jag inte bestämt. Billetun, spaexperten, poängterar hur viktigt det är 
med bärkraft i spaets funktioner och om det är värt det, och det är bra att tänka på.
K: Vad tycker du om att spa inte är en rea-vara och att det ska vara lyxigt.
M: Det är riktigt det man bör tänka på är hur
K: Finns det något personalrum?
M: I Luleå behövde man inte tänk på det utan det får bli där baki där de andra i hotellet har sitt personal-
rum… men i Norge så har de den nedersta delen.
K: Farris SPA är verkligen påkostat med allt vad spa innebär, hela paketet.
M: Ja, detta ska ju vara ”top of the line” inom spahotell.
K: Men om vi går tillbaka till flödet så ser det lite komplicerat ut för att det är på olika plan.
M: Ja, det är ju inte helt självklart vart man ska ta vägen när man ska till de olika planerna. Väl på planerna 
ligger det dock rätt så logiskt. 
K: Ja det ser man. Om vi går till den delen som du har designat, för att få en överblick på material- och 
färgvalen, så nämnde du bok och sten och här ser jag även inslag av betong. Hur har man tänkt här?
M: Bokgolv styr rätt så mycket här. Men bok, sten och betong är ärliga rena material och det var det som var 
meningen, betong får gärna vara betong.
K: Det är kul att se ett riktigt spa, där man verkligen har satsat på helhetskonceptet och kostat på sig. För 
det är ju väldigt vanligt att man startar upp spaverksamheter utan någon direkt tanke bakom det, det är ju en 
modefluga nu…
M: Ja, det blir ju inget spa bara för att man har satt in en bubbelpool. Det ska ju finnas en slags lyx med spa.
K: Tror du man någonsin kan skapa ett lågbudget-spa.
M: Ja, hela Bodens badhus, Nordpolen, 
 är ju typ så, kostar inte skjortan att gå dit fast det blir inte lika exklusivt förstås.
K: Hur kommer det sig att det fungerar?



M: Nu tänkte jag bara på relax-avdelningen, i äventyrsbadet är det mestadels barn, men i relaxen finns det ju 
ungefär samma funktioner som på Elite med bubbelpoolar och olika bastun, de har även solarium. På vinter 
kan man även vara ute på utomhuspoolen. Skissar på en plan för nordpoolen… sen äter man här och det blir 
lite av ett moment när man ska gå in i omklädningsrummet för att kunna hämta plånboken, även att det kan 
bli lite kallt när man sitter här… Sen finns det väl inget som direkt konkurrerar med det i Boden. 



BILAGA 3
Projekt Program

Vision
Att skapa en trevlig och spännande miljö 
med behövliga funktioner för besökare 
och ortsbor. 
Ledord: Familj, fjäll & aktivitet

Målgrupp
Familj
Kapacitet
300-400 personer

Vinter/sommar verksamhet
Vinter
Kan fungera som komplement till skid-
verksamhet, ger avslappning, aktivitet 
vid dåligt skidväder (nöjesbad), gym, 
badbehandlingar och massage.
Sommar
Kan fungera som komplement till 
friluftsverksamhet, ger avslappning, 
aktivitet vid dåligt utomhusväder, utefik, 
nyttja utsikten, bada utomhus, gym, 
badbehandlingar och massage. 

Funktioner vi vill ha:
Reception
Kunna hyra ut den separat?,  
Ombyggnad, utbyggnad.
Butik 
Sammanfaller med receptionen
Omklädningsrum
Den befintliga omklr. fungerar men 
behöver nytt golv, väggar etc. 
Duschrum
Behöver endast fräschas upp.
Toaletter
En toa i vardera omklr. En gemensam 
ute i stora bassängen, en vid reception-
en. Tot: 4st. Detta räcker.
Badanläggning
Finns en badbassäng 25m x 8m, behöver 
ny beläggning, kan byggas om (bli 
mindre och delas) ev. nya pooler så det 

flera rum inomhus. Nya bassänger/pooler 
önskas utomhus, finns ej utomhusbassän-
ger i Hemavan. 
Bastun/special bastun
En ångbastu finns, kan byggas om och ev. 
bygga till en ny. 
Duschar i simhallen
Finns två duschar, behåller dem.
Relax-avdelning
Finns ingen i nuläget. Kan placeras på 
tak, i anslutning till café el. i gym.
Klättervägg
Ska ha fjälltema (arktiskt) och kan även ha 
en inbyggd vattenruschikana som påmin-
ner om bilden i broschyren. Trappa och 
hiss upp till vattenruschkanan.
Gym 
Ska kunna ha instruktörsledda pass 3-4 
ggr i veckan, ha konditions- och 
styrketräningsmöjligheter. 
Kapprum 
Vid entrén/receptionen
Väntrum 
Sittplatser vid entrén
Behandlingsrum (Duschar & 
omklädningsrum i anslutning) 
Finns inget i anslutning nu, kan kolla 
på möjligheter att bygga till eller kunna 
använda sig av de bef. Planera in en 
fungerande behandlingsdel som man kan 
hyras ut externt.
Café
Cafe/kiosk-verksamhet finns i anslutning 
till receptionen/entrén. Här kan man kolla 
på hur man skulle kunna bygga ut den så 
att man kan få det mysigare. Kiosk mot ba-
det med hamburgarmeny/strips? Bygga in 
uteterassen vid entrén och bygga ut ytterli-
gare? Belysning i café-delen, tv skärmar? 
En liten glasskiosk ute vid utepoolen?
Teknikaliteter(Ventilation, vattenrening) 
Det finns maskinrum i källplan som man 
kan nyttja, det finns plats i källarplan för 
fler pumpar om så skulle behövas? Inge 
fara med ventilationen i taket, finns inget 

i taket mellan det gamla taket och nya 
yttertaket. Man kommer nog få dra ut en 
ny lufttrumma mot värme

Få in underlag från Hemavan
Planer/ritningar
Restriktioner (detaljplan) inga direkta 
restriktioner för maxhöjd, tomtgränsen 
syns på sitplanen.

 


