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“Text är kompis, men det är en liten svårflörtad kompis”
         -Oscar Guermouche, handledare



3

Abstract

Utifrån en brief från Familjebostäder AB i Stockholm fick vi förfrågan att 
arbeta med 21 stycken bostadshus i Farsta och Farsta Strand där uppgiften 
var att inreda dess entréer och korridorer. Målet var att skapa en hållbar 
identitet för de olika fastigheterna samt en förbättrad bostadsmiljö för de 
boende. 

Resultatet blev en miljö som upplevs välkomnande och hemtrevlig för de 
boende samt de besökande. Det finns ett tydligt rörelsemönster och en 
lekfull inredning som kopplar samman husens historia med dagens estetik.
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Introduktionskapitel

Vi fick möjligheten att samarbeta med familjebostäder som är ett av de 
största fastighetsbolagen i Stockholm. Vårt arbete är en liten del i en 
storsatsning som fastighetsbolagen i Stockholm just nu genomför. Hela 
satsningen kallas för ”ett Stockholm i världsklass” och de fastigheter som 
Familjebostäder äger i Farsta och Farsta Strand ingår i Vision Söderort, 
”Visionen syftar till att utveckla Söderort för dem som bor och verkar 
här genom att förbättra och utveckla tryggheten, utbildningsmöjligheter, 
näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur – och stadsbyggnad.”1   
Sammanlagt genomför Familjebostäder miljöåtgärder i mer än 4000 
lägenheter i Stockholm som alla är byggda på 60 talet och som alla är en 
del av miljonprogrammet. 

  1http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision-2030/Soderortsvisionen/
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Underlag 
            
Bakgrund

I Farsta och Farsta Strand har Familjebostäder 21 bostadshus. Samtliga 
byggnader har entréer till trapphusen från långa korridorer. Entréer till 
korridorerna är antingen på husens gavlar eller mittpå. Korridorerna ser 
idag ut som ”källarkorridorer” och det är trapphus med spiraltrappor upp 
till lägenheterna. Antal trapphus varierar i byggnaderna. Husen saknar 
hissar. 

Uppgiften

Miljön i korridorer och trapphus skall renoveras. Uppgiften är att skapa en 
upplevd bättre miljö för de boende och en tydlig identitet för det ”egna” 
bostads- och trapphuset. I uppgiften ligger att skapa ett koncept som går 
att applicera med variation på de olika grupperna av hus. 

Kostnad för upprustning ska hålla sig inom ramen 75 000 kr ink moms/
trapphus. Detta ska täcka kostnaderna för trapphus, korridorer och entréer. 
Tyngdpunkten ska läggas på korridor och entréer. För trapphusen är 
åtgärden i huvudsak målningsarbete.

Farsta

Farsta Strand
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Problemformulering/syfte
Vår problemformulering löd: ”Hur kan man utifrån hyresgästerna i ett 
bostadshus skapa en hållbar identitet och interiör?”

Syftet var att förbättra Familjebostäders fastigheter i Farsta respektive 
Farsta Strands korridorer, trapphus och entréer. Vi ville modernisera dess 
interiör men samtidigt ta vara på byggnadernas grundtanke. 

De tidigare renoveringarna av de aktuella utrymmena hade inriktat sig på 
att ge en genomgående enhetlig känsla vilket de på ett sätt hade lyckats 
med. Man hade då valt att ge dem en mer vanlig interiör dvs. horisontella 
linjer utmed väggarna. Det medförde dock att de långa gångarna nu kändes 
ännu längre och belysningen var dåligt genomtänkt. Fastigheterna saknade 
en identitet och de var dåligt markerade i till exempel trappuppgångarna 
vilket gjorde att det var svårt att orientera sig. Det skulle vi försöka åtgärda. 

Vi eftersträvade att göra korridorerna mer gästvänliga samtidigt som de 
skulle upplevas större och mer harmoniska. Målet var även att underlätta 
orienteringen inom bostadsområdet genom att ge fastigheterna en 
individuell identitet. Vi strävade efter att kunna skapa en känsla av 
samhörighet och gemenskap, att de boende ska kunna känna sig stolta över 
sitt hem och dess omgivning.
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Familjebostäder i Stockholm AB

Familjebostäder är ett fastighetsbolag i Stockholm som grundades 1936 
och i dagsläget har de cirka 30 000 lägenheter runt om i Stockholms 
storstadsområde. Deras idé var att ”…bygga bra bostäder för barnrika 
familjer med små ekonomiska resurser”2 . Deras grundtanke finns kvar 
i deras arbete men nu riktar de sig till alla människor och inte enbart 
barnfamiljer. De har varit med och bidragit till bostäder i flera stadsdelar i 
Stockholm från starten fram tills idag. 

Familjebostäder är väldigt måna om att bibehålla ett hållbart boende och 
långsiktig hållbar utveckling. ”Vi vill medverka mer aktivt till en långsiktigt 
hållbar utveckling och arbetar ständigt för att minska företagets negativa 
miljöpåverkan”3 . De arbetar bland annat med nollenergi hus vilket innebär 
att när Familjebostäder bygger nytt, bygger om eller förvaltar fastigheter 
så satsar de på att minska värme-, el- och varmvattenförbrukning. Det är 
några av faktorerna som har störst påverkan på klimatet. För att förminska 
påverkan väljer de att utföra vissa åtgärder så som: tilläggisolering på 
fasaden, byten av fönster och återvinning av ventilationsluft. De satsar även 
på solfångare som ger varmvatten på sommarhalvåret. Deras mål är att 
ligga på 25 kWh/kvm*år som är 35 % lägre än lagen. 

De har även en miljövänlig inriktning när de väljer val av byggvaror. 
De använder sig av byggvarubedömningen (BVB) som är ett miljö-
bedömningsverktyg och den grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning 
och kemikalieinspektionens listor. BVB är ett samarbete mellan flera stora 
fastighetsbolag i Sverige. (Familjebostader.com)

  2http://www.familjebostader.com/Om-oss/
  3http://www.familjebostader.com/Om-oss/Miljo/
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Historisk bakgrund

Stockholm

Området runt omkring Stockholm börjades bebyggas och befolkas runt 
år 2000 f.Kr. I Farsta så har det troligtvis varit bosatt befolkning sedan 
vikingatiden vilket i så fall skulle göra det till den äldsta bostadsplatsen i 
trakten. 

Under 1600 talet blev Stockholm landets huvudstad i egentlig mening då 
staden bland annat blev huvudsäte för stora politiska intuitioner samt att 
staden växte explosionsartat. Adeln fick nu rätt att köpa och byta till sig 
mer mark vilket hjälpte tillväxten.

Efter Andra världskriget

Åren innan andra världskriget ökade byggandet av bostäder markant. 
Oftast ägde staden markerna som i sin tur gjorde att de kunde bestämma 
hur och var det skulle byggas men när kriget började så stannade 
byggprocessen upp. Efter kriget så ansågs de avtal som de hade skapat 
vara orealistiska och segregerande vilket öppnade för en mer praktisk 
och funktionalistisk lösning för bostadsbyggande. Dessförinnan kom 
inspirationen från Tyskland men under efterkrigstiden blev vi mer 
influerade av England och Amerika och då framför allt deras tankar om 
grannskapsenheter och nya städer. 

Det bildades så småningom ett begrepp som kallas för ABC-staden. Det 
står för arbete, bostad och centrum vilket innebär att man skapar ett 
fungerande samhälle utanför innerstaden. 
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Farsta och Farsta Strand

Namnet Farsta kommer ifrån gården som ursprungligen hette Farlasta, 
man tror att det betyder ställe eller plats och att härkomsten bottnar i 
medeltiden.

1912 köpte staten upp området men marken bebyggdes inte förens 
på 1950 talet då Farsta bildades och byggnationen började planeras 
1953. ”Den präglades av ett funktionalistiskt tänkande med bostäder 
i grannskapsenheter, anpassat till terrängens förutsättningar med be-
byggelser på de högre partierna och vägar i dalstråken”4 . De första husen 
började byggas 1955. 

1956 delades Farsta i två delar och en stadsplan för detta kom att tas fram 
två år senare, den ena delen kom att förbli Farsta medans den andra blev 
Farsta gård som senare kom att namnges till Farsta Strand 1963. 

Under senhösten 1960 invigdes Farsta centrum som skulle fungera som en 
social knutpunkt för hela stadsbildningen.

1958 stod tunnelbanan klar och på 1970-talet byggde man ut tunnelbanan 
så att Farsta Strand blev den ändstation som den är idag. (Familjebostader.
com) 

  4 http://www.familjebostader.com

Bygget av Farsta Centrum, foton från Dagens Nyheter 2010
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Miljonprogrammet

Inledning

På 1930-talet hade Sverige Europas lägsta bostadsstandard. Det ville 
regeringen med hjälp av bostadsbyggnadsutredningen år 1959 ändra på 
och satsade på att bli det modernaste landet med den högsta välfärden. 
Det låg till grund för miljonprogrammet vilket innebar att mellan åren 
1965 till 1975 skulle det byggas 1 miljon bostäder runt om i landet. 
Grundtanken var att skapa en kvalitativ bostad vare sig man var hög- eller 
låginkomsttagare och oberoende av vilken social bakgrund man kom ifrån. 

Startskottet

På grund av bristen på bostäder på 1930 talet startade regeringen den 
bostadssociala utredning som hade som avsikt att undersöka de pågående 
bostadsförhållandena. Det fanns flera skäl till utredningen. Det var dels 
på grund av trångboddhet, att industrierna flyttade närmre storstäderna 
och att de sanitära förhållandena inte var tillräkliga. De ville också minska 
arbetslösheten och därmed motverka den rådande lågkonjunkturen. 
Utredningen varade till 1946 och resultatet av den bildade en ny 
bostadspolitik.

En ny bostadspolitik 

Den nya bostadspolitiken kom att skapa nya krav för vad som gäller vid 
byggande av nya bostäder. Det bildades en normsamling som kom att kallas 
”God bostad” där man fick alla de gällande mått som till exempel måttet på 
hur hög en diskbänk skulle vara. Samlingen innefattade inte bara inomhus 
miljön utan även grönområden och fasader. Normerna gjorde att det mellan 
1930 och 1950-talet skapades stora bostadsområden som ofta var belägna 
i närheten av en storstad.  

Trots åtgärderna så kvarstod problemen och i synnerlighet i 
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storstäderna, till exempel så var bostadskön i Stockholm år 1960 
uppe i 106 910 personer. En ny utredning startades som kallades för 
bostadsbyggnadsutredningen. De kom fram till nya stadgar som kallas 
höjdbostadsstandard (SOU 1965:32) och innefattade att en miljon nya 
bostäder skulle byggas inom en tio års period. Detta var startskottet för 
miljonprogrammet. (Hej bostad)

Fyra orsaker till miljonprogrammet

o ”Effekten av stadigt stigande reala inkomster under 60-talets första  
 halva blev att efterfrågan på bostäder steg kraftigt i Sverige. Bara ett  
 par procents ökning av efterfrågan på bostäder ledde alltså till att  
 behovet av nyproduktion ökade drastiskt och bostadsbristen blev  
 en het politisk fråga”. (Rörby, 1996)

o ”40-talets babyboom blev vuxna på 60-talet och detta ledde till   
              en explosion av efterfrågan på bostäder. Trycket från växande   
 bostadsköer blev allt hårdare”. (Rörby, 1996)

o ”Inflyttningen från landsbygden till städerna fortsatte i snabb takt.  
 (Arnstberg, 2000)

o ”Även invandringen fick större omfattning, nettoinvandringen   
 ökade från drygt 10 000 till 50 000 personer per år. En stor del av  
denn   denna invandring organiserades av arbetsgivare eftersom att Sverige                   
hade    hade brist på arbetskraft. (Rörby, 1996)

Ökade arbetstillfällen

Under 1960-talet så byggdes det många bostäder innan miljonprogrammet 
drogs igång. Miljonprogrammet skulle då i sin tur resultera i att behovet 
av arbetskraft skulle öka och då ta tjänster från exportindustrin. Man 
började då att mekanisera arbetet vilket i sin tur innebar en snabbare 
arbetsprocess. 
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Närheten till naturen

Det fanns en speciell stadsplanering när det gäller fastigheternas placering 
gentemot grönområden. Tanken var att det hela tiden skulle finnas en 
närhet till naturen, det handlade om lekplatser, grönstråk, planteringar och 
rabatter. Man planerade dessa områden så att balansen mellan arkitektur 
och grönytor skulle passa både barn och vuxna. Åsikterna kring hur stora 
de här områdena skulle vara varierade mellan åren men grundtanken i att 
närheten till det var viktigt fanns hela tiden kvar. 

Förändring av stadsbilden

Handeln bidrog även till skapandet och senare förändringen av stadsbilden 
då mindre företag gick ihop och bildade kooperativa företag. Köp över disk 
försvann och man började istället med självbetjäning. Det gav upphov till 
två olika centrumbildningar varav den första var stadsdelscentrum som 
riktade sig till cirka 10 000 invånare och de skulle där kunna inhandla 
sina dagligvaror. Den andra var stadsdelsgruppcentrum som istället 
riktade sig till 25 000 till 50 000 invånare. Där byggdes köpcentrum och 
det gav ett rikare serviceutbud vilket innebar att innerstaden blev mindre 
belastad. Inspirationen kom ifrån USA och bra exempel på detta är Farsta 
och Vällingby. I dagsläget så minskar de mindre centrumbildningarna då 
konkurrensen från de allt större köpcentrummen blir för stor.

Ökad bostadsstandard

När Sveriges bostadsstandard gick från Europas lägsta till världens högsta 
berodde det till mycket på normsamlingen ”God Bostad”.  Den gjorde att 
normerna för boendena blev funktionellt lättanpassade, lättstädade och 
lätt möblerande. Standarden höjdes överlag och redan 1975 hade till 
exempel 95 % av bostäderna i Sverige vattentoalett. Användningen av 
finrummen förändrades då teven blev mer och mer vanlig i de svenska 
hemmen, finrummet blev nu vardagsrummet. 
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Detaljer

”Underhåll, renoveringar och förändrade standardkrav leder ofta till 
detaljer som balkongfronter, fönster och entréer byts ut, och till att 
färgsättning förändras. Under rekordåren utgjorde just dessa element 
många gånger byggnadernas enda dekoration, med medveten utformning 
ofta i exklusiva material. När portar i ek och dekorerade dörromfattningar 
ersätts av lättskött aluminium och kakel, försvinner därför en stor del 
av byggnadernas ursprungliga kvaliteter. Rekordårens enhetliga och 
balanserade estetik gör dessutom att även små, enstaka förändringar 
kan leda till att upplevelsen av arkitekturen förändras radikalt. Särskilt 
känslig är bebyggelsen för ingrepp som stör eller bryter likformighet och 
upprepningsmönster. Byte av fönster, balkongfronter, fasadmaterial eller 
färgsättning kräver därför stor eftertänksamhet, kunskap och förståelse för 
de ursprungliga intentionerna”5 . 

Renoveringsbehov

Miljonprogrammet har i dagsläget ett stort renoveringsbehov. Bristen 
på underhåll och en låg social status har gjort att fastigheterna har 
blivit försummade. Redan på 1980 och 1990-talet började man utforma 
program för att förbättra situationen, ett exempel på det är Turnaround-
ombyggnaderna. Det innebar att man ändrade utformningen på husen med 
hjälp av andra material så som att man bytte ut puts mot tegel, ändrade 
färgsättningarna och ersatte originaldörrar i ek mot aluminium. Ibland lade 
man även till en extra takvåning så att byggnadernas estetiska utformning 
ändrades helt vilket gör att det idag kan vara svårt att urskilja om de tillhör 
miljonprogrammet eller inte. 

Obyggnationerna har bland annat medfört att viktiga kulturhistoriska 
värden har gått förlorade. När fastigheterna började förfalla och problemen 
tydliggjordes var lösningen att byta ut istället för att rusta upp. Det innebar 
att man till exempel bytte ut de befintliga trämaterialen mot nytt trä som   5 Hej bostad 
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var snabbväxande och har betydligt kortare livslängd. En bättre lösning 
skulle ha varit om man hade valt att underhålla de ursprungliga materialen. 

Ett kontinuerligt och långsiktigt underhåll ligger till grund för ett hållbart 
samhälle då man kan undvika stora kostnader för renoveringar. Det visar 
även en omtanke för de boende som stakeholders i fastigheterna. (Hej 
bostad) 

Genomförd renovering
Ett exempel på ett område där renoveringar redan har gjorts är i 
Härryda, Göteborg och bostadsområdet Säteriet. Bostadsföretaget Förbo 
genomförde där omfattande arbeten som involverade fasader, tak, fönster, 
belysning och miljön utomhus. Den sammanlagda kostnaden beräknades 
bli 300 miljoner kronor vilket är dubbelt så mycket som det kostade att 
bygga området på 1960-talet. Den kostnaden hade kunnat minskas om man 
istället hade fokuserat på ett kontinuerligt underhåll av byggnaderna och 
dess estetiska utseende hade kunnat bibehållas. (http://www.harryda.se/
faktaomkommunen/tatorter/)

Dagens storsatsningar

Framtidens Stockholm

”Med miljösatsningarna i Stockholms miljonprogram arbetar 
Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder gemensamt 
för att skapa framtidens Stockholm. Samtliga åtgärder ska göras med 
syfte att minska den totala miljöpåverkan från stadens fastigheter samt 
att åtgärderna ska leda till en upplevd förbättrad boendemiljö hos 
hyresgästerna”6.

Stockholm stad har beslutat att genomföra omfattande renoveringsarbeten 
i miljonprogrammet och samarbetar med Familjebostäder, Svenska 
Bostäder samt Stockholmshem. Detta kommer att ske i Kista, Rinkeby,   6 Miljösatningar i miljonprogram- på väg mot ett Stockholm i världsklass
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Spånga, Tensta, Farsta och Skärholmen. Målet är att vara klara år 2020. 
De kommer att utföra miljöförbättringar som till exempel utbyten av 
munstycken till kranar, tilläggsisolering, bergvärme- och pelletsvärme-
anläggningar. De planerar också att utnyttja förnyelsebara tillgångar så som 
till vind- och vattenkraft. (Miljösatsningar i miljonprogram – på väg mot ett 
Stockholm i världsklass)

”Hållbar upprustning av Miljonprogrammet”– ett seminarium under 
hösten 2011

Under hösten 2011 arrangerade Svensk Byggtjänst ett seminarium 
angående en hållbar upprustning av miljonprogrammet. Erik Hellqvist, vd 
för Svensk Byggtjänst beskrev läget så här: ”Nästan en fjärdedel av Sveriges 
befolkning bor i dessa områden. Cirka 600 000 lägenheter är i akut behov 
av renovering – detta måste vara klart inom tio år. Notan för denna insats 
ligger på ungefär 300 miljarder kronor”. 

Det har förekommit diskussioner vidare staten ska bidra med lån för 
den hållbara upprustningen men Sveriges bostadsminister Stefan 
Attefall som var talade vid seminariet vidhåller att så inte är fallet. 
”Det är fastighetsägarna som ska betala. De som inte har råd får väl 
sänka ambitionsnivån”. Vd:n för Industrifakta, Rolf Persson menar att 
staten borde bidra med lån då han anser att dessa byggnader har blivit 
försummade. Han säger ”- Det minsta staten kan göra är att tillhandahålla 
förmånliga kreditgarantier som gör att alla fastighetsägare har råd att 
göra alla de investeringar som behöver göras för att uppfylla bland annat 
energikrav. Det är nu renoveringsfönstret som står öppet. Missar vi den 
chansen får vi vänta 40 år till nästa gång”. 

Närvarande var även Karin Bruce från Tällbergs Foundation. Hon pratade 
om de sociala vinsterna som skulle kunna nås genom upprustningen av 
programmet som till exempel en lägre brottslighet, fler arbetstillfällen 
och att göra det mer anpassningsbart för äldre och funktionshindrade. 
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”- För att lyckas med det så krävs en bred samverkan mellan bland 
annat fastighetsägare, byggbolag, kommuner och staten. Det är en 
jätteutmaning men också en stor möjlighet att göra något bra”. (http://
www.byggtjanst.se/Varaprodukter/Event-och-Moten/Hallbar-upprustning-
av-miljonprogrammen/)

Byggnader

Miljonprogrammet innefattar 25 % av Sveriges bostäder och många 
förknippar byggnaderna med höghus och betong. I verkligheten handlar 
det om betydligt fler typer av fastigheter. Bland flerbostadshusen finns det 
fyra typer av fastigheter. Dessa är: lamell-, skiv-, loftgångs-, och punkthus. 
Det finns även en kategori som benämns som småhus, de innefattar: 
rad-, par-, kedje-, atrium-, och friläggande hus.  De vanligaste av de båda 
kategorierna var lamellhus för flerbostadshus och radhus för småhus. Man 
känner igen lamellhusen på grund av sin fristående placering och att det 
ofta är tre våningar utan hiss. Radhusen innefattar mer än hälften av alla 
småhus och är vanligtvis enskilt ägda. 

Negativt

Ofta får miljonprogrammet en negativ betoning i förknippning med 
kriminalitet och segregation men det finns också positiva sidor som 
till exempel då det uppstår ett kulturellt utbyte mellan de boende vad 
det gäller mat och kulturskillnader. Det faktum att miljonprogrammet 
innefattar just 25 % av alla bostäder gör att det ofta står för bilden av 
Sverige för ”nya” svenskar men även för de som har växt upp där eller bott 
där från starten. (Hej bostad)
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Process

Startpunkt

”Miljön i korridorer och trapphus skall renoveras. Uppgiften är att skapa 
en upplevd bättre miljö för de boende och en tydlig identitet för det ”egna” 
bostads- och trapphuset. I uppgiften ligger att skapa ett koncept som går 
att applicera med variation på de olika grupperna av hus”. 

Vårt arbete startade den 14:e och 15:e februari 2011 i Farsta Strand, 
Stockholm där vi tillsammans med områdesansvariga för Farsta 
respektive Farsta Strand, Kim Ohlin och Carina Bierfeldt, pressansvarig 
för Familjebostäder Jenny Lundmark, projektledare för Familjebostäder 
Susanne Arnborg, kommunikatör för hyresgästinformation Marianne 
Bardman, dekan och professor på Linnéuniversitetet Henriette Koblanck, 
och designer och ansvarig för examensarbetena på Linnéuniversitetet 
Charlotte Ryberg gick genom uppdraget. Vi diskuterade vad uppdraget 
handlade om, hur områdena såg ut och vad som förväntades utav oss. De 
tydliggjorde att problemen med korridorerna var att de är långa, otrygga, 
dåligt belysta och opersonliga. De poängterade att de ville att de boende 
skulle kunna känna sig stolta över sina hem och att det var viktigt att varje 
hus skulle få en identitet. De ville även stärka synen på området då de på 
senare tid har råkat ut för negativa rubriker ibland annat i dagens nyheter 
som har inriktat sig på brottslighet i samband med tunnelbanestationerna 
(http://www.dn.se/sthlm/andstationer-ar-farligast-i-tunnelbanan/, http://
www.dn.se/sthlm/pa-kvallstid-samlas-gangen-vi-ar-maltavlor/)   
 
De tidigare renoveringar som har gjorts i korridorerna har enbart 
innefattat ny färgsättning och ny belysning. Större insatser har gjorts inne 
i lägenheterna där man har bytt ut kök och utfört stambyten. Utomhus 
har man påbörjat ett stort arbete med fasadrenoveringar som fortlöper 
över de närmsta åren och som är en del av storsatsningen ”Ett Stockholm i 
världsklass”.
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Observation
Inledning

Tillsammans med områdesförvaltarna Kim Olin och Carina Bierfeldt samt 
Charlotte Ryberg, Henriette Koblanck och Susanne Arnborg gick vi runt i de 
berörda fastigheterna i Farsta Strand. Här fick vi tillfälle att dra nytta av de 
lärdomar vi erfarit under föreläsningar och workshops i Växjö med Linda 
Molander. Under föreläsningarna gick vi genom man kan gå tillväga för att 
observera platser och människor. Vi kunde då för första gången skapa oss 
en egen uppfattning om hur husen var uppbyggda. Känslan man hade fått 
av fotografierna som hade skickats till oss innan besöket förstärktes av 
att vara på plats. Det var långt, trångt, dunkelt och till en viss grad också 
obehagligt. Vi möttes av entréer och korridorer som var nedgångna och 
som upplevdes som om de hade varit orörda på flera decennier. 

Färgsättning

De målade väggarna i entréerna och korridorerna bestod oftast av två 
kulörer som var delade mitt på väggen. De bildade horisontella linjer 
som i sin tur förstärkte och förlängde känslan i korridorerna. Det övre 
fältet hade ofta en stor andel vithet i sig medans den undre var mer 
kulört. Avsaknaden av svart förekom i båda och tonerna gick hela tiden 
mot pastellfärger. I några av byggnaderna ändrades färgsättningen 
mellan korridoren och trapphusen, då korridoren till exempel var blå så 
var trapphuset målat i olika rosa nyanser. I en av korridorerna, vid en 
trappavsats hittade vi även originaltapeten.  

Tidigare har det varit problem med skadegörelse i byggnaderna då det 
har förekommit en del klotter. Familjebostäder gjorde ett försök till att 
förhindra uppkomsten till skadegörelse genom att göra schablonmålningar 
på väggarna vilket till en viss del hade en positiv verkan då klottret 
minskade. Trots den positiva effekt målningarna gav så upplevde vi det 
estetiskt som en mix av flera stilar och det kändes påklistrat.

Exempel på korridor

Orginal tapet
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I ett av husen i Farsta hade man tidigare valt att testa ett annat alternativ 
då de tog hjälp av en konstnär som utsmyckade entréerna och korridoren. 
Det resulterade i att den första entrén fick en vägg med en stående träpanel 
som var dekorerad med ett fönster, en tavla och en klocka. Vidare in i 
korridoren hade man gjort motivmålningar som föreställde naturbilder. De 
bestod alla av en horisontell linje som återfinns i den befintliga interiören. 
Det var sammanlagt fem målningar utplacerade i korridoren. I den andra 
entrén fann man en sista naturmålning som föreställde en brygga som går 
ut i en sjö.  Intrycket av det var att helhetsbilden var glömd då man inte 
hade förändrat hela korridoren. Man hade försökt få färgerna i målningarna 
att överensstämma med färgsättningen på väggarna och lyckas ganska 
bra med det. Färgerna på väggarna har dock förändrats med tidens gång 
plus att den befintliga belysningen gjorde målnigarna gulaktiga. Försöket 
med den nya inredningen upplevs otillräcklig då man bara har anpassat 
målningarna till väggarna. För att få en bättre förnyelse av interiören borde 
man istället ha fokuserat på helheten. 

Entréer

Byggnaderna har två typer av entréer. Den första varianten har en 
huvudentré på mitten av byggnaden och vanligtvis sidoentréer direkt 
in i korridorerna. Den andra varianten har entréerna på varsin sida av 
huskroppen. Man kommer då in i ett mindre rum som sedan leder vidare in 
i korridoren. Den sistnämnda förekommer som mest i Farsta och den första 
varianten i Farsta Strand. 

Dörrar

I korridorerna fanns det många målade förrådsdörrar gjorda i plåt men 
även ett visst antal lägenhetsdörrar. I några av korridorerna hade man 
förstärkt dörrarna genom att måla dem i en mörkare kulör medans man i 
andra hade valt en ljusare nyans som gjorde att de blev mer neutrala. 

Exempel på Entré

Exempel på schablonmålning i entré

Exempel på förrådsdörrar
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Trapphus

I varje byggnad fanns det cirka fyra trapphus och det varierades mellan två 
olika typer av trappor, en som utgår ifrån en kvadratisk form och en som 
utgår ifrån en cirkel dvs. en spiraltrappa. Oftast var trappräckena målade i 
svart med undantag för några ställen där de var målade i en betydligt mer 
kulört färg. 

Markering

Bristen på markering började redan utomhus. I vissa byggnader var det 
svårt att se vart man skulle gå in då det såg ut som källaringångar och 
miljön runt omkring var väldigt mörk. Även de nyrenoverade fastigheterna 
var svåra att förstå då garagen och soprummen var tydligare och större 
markerat än entrén. Vi hade stora svårigheter att förstå tanken bakom 
numreringen. 

I varje entré finner man informationstavlor som förtäljer vem som bor i 
vilket trapphus. De var olika placerade från hus till hus då det ibland fanns 
två stycken tavlor i samma entré. Trapphusnumren skapade en osäkerhet 
då de ofta uppfattas som missvisande. Som exempel på det hittade vi fem 
olika typsnitt i en och samma byggnad samtidigt som placeringen av dem 
varierade.

När man kommer in i korridorerna får man intrycket av att det är ett enda 
långt utrymme då man inte kan urskilja vart trapphusen är placerade. Det 
är först när man står väldigt nära som man upptäcker trappan. 

Golvet i byggnaderna är i två olika nyanser av grått. Delen av golvet framför 
trapphusen är i en ljusare nyans än resten av golvet, det är däremot svårt 
att se på längre håll då skillnaden är så pass liten. I Farsta var konstrasten 
mellan nyanserna större än i Farsta Strand. I Farsta fanns det även ljusare Exempel på trapphus
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partier i trapporna för att underlätta att lokalisera trappstegen. 

Belysning

Belysningen var oftast placerad längst med väggen mittemot trapphusen 
vilket gjorde att en begränsad del av utrymmet blev belyst. Ljuset riktades 
mestadels mot den motsatta vägen och det bildades mörka partier som 
upplevdes som obehagliga. En av byggnaderna i Farsta hade belysningen i 
taket och det blev genast ett bättre ljusflöde. 

Familjebostäder bytte för något år sedan ut de dåvarande armaturerna. De 
valde att placera den nya belysningen på samma ställe vilket gjorde att det 
inte blev någon större förändring. 

Innertak

Fastigheterna hade innertak som oftast var i plåt och de var målade i en vit 
kulör. De varierade mellan en blank och en matt yta. Då även taket har fått 
sin beskärda del av skadegörelse har man tvingats byta ut vissa delar över 
en längre tidsperiod, det har gjort att taket nu ser ut som ett lapptäcke. 
Plåten gör så att ljudet studsar mellan väggarna vilket gör att akustiken i 
gångarna blir väldigt dålig.

Sopnedkast
I varje trapphus finns det sopnedkast som idag ej används och de var 
målade i en mer kulört färg än resten av väggen. 

Avslutande observationer
Avslutningsvis så observerade vi mer utomhus och lade märke till att husen 
i Farsta Strand är belägna i en kuperad terräng och närheten till naturen 
var påtaglig. Det fanns lekplatser som var placerade mellan byggnaderna 
både i Farsta och i Farsta Strand. 

Exempel på befintlig belysning
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Vi såg ingen speciell genomsnittsålder på människorna vi såg, inte heller 
någon övervägande nationallitet i områdena. Man fick en bra och behaglig 
känsla av vistas i området. 

ITK – Workshop med de boende

Arbetsprocessen startade med två workshops där vi fick träffa några av de 
boende. Med under workshopen var även våra handledare Charlotte Ryberg 
och Henriette Koblanck. Vi använde oss av en designmetod som kallas 
ITK som står för identity tool kit. Det är en designmetod som Henriette 
Koblanck har varit med att utveckla och den går ut på att deltagarna får 
chansen att utrycka sig i både ord och bild vilket sedan ger oss en riktlinje 
i vårt fortsatta arbete. Under båda mötena utfördes en förenklad variant av 
metoden då vi enbart använde oss av tre steg. 

Vi började med att dela in deltagarna, varav de flesta var i den övre 
medelåldern, in i grupper om cirka fem personer. Totalt antal deltagare på 
de båda mötena var ungefär 40 stycken.

 Det första steget innebar att de boende fick skriva ner ord på Post-it 
lappar som beskriver hur de upplever sina korridorer och entréer idag. 
Grupperna kom sedan överens om 5 ord som var de mest relevanta. De 
redovisade dem sedan för de övriga deltagarna och de ord som var ständigt 
återkommande var otryggt, långt, trångt, tråkigt och slitet samt att taket 
skulle behövas bytas ut.  

Det andra steget utfördes på samma sätt men nu skulle de istället föra fram 
sina tankar om hur de ville att entréerna och korridorerna skulle se ut och 
upplevas. Det resulterade i ord som färgglatt, natur, ljust, och välkomnande.

Det tredje och sista steget var att utgå ifrån det andra stegets ord och 
utifrån det hitta bilder som beskrev den känslan. Sedan skulle de klistra 

Första mötet med de boende (Farsta Strand)
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upp dem på ett större papper så att det bildade ett kollage. Deltagarna fick 
sedan gruppvis redovisa hur de hade tänkt kring de utvalda orden och 
bilderna.  

Deltagarna verkade till en början vara lite tveksamma till uppgiften men 
vi startade så uppkom det livfulla diskussioner och efteråt kommenterade 
flera av hyresgästerna att de hade haft en väldigt trevlig kväll. De båda 
mötena avslutades med kaffe och bulle. 

Sammanfattning av ITK

Vi tog med oss resultatet av workshopen tillbaka till Nybro för vidare 
analys.  Det vi kom fram till var att vi såg många gemensamma nämnare i 
både bilderna och orden. Bilderna var ofta naturinspirerade och ingav en 
känsla av frihet. Det var ljusa färger med kulörta inslag och mycket glädje. 
Just känslan av lekfullhet var väldigt påtaglig och det var framförallt något 
som inspirerade oss i vårt fortsatta arbete. Vi sammanställde resultatet 
med hjälp av en moodboard och det ledde till bilder på ängar, sten, löv och 
färgglada inslag med tillhörande ord som till exempel ljust, naturlig, färger, 
harmonisk och linjer.  

Sammanställning av de 2 ITK-dagarna
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Hållbart samhälle

Kärnvärden

Vi arbetade fram tre kärnvärden som arbetet kom att kretsa kring och de 
var: människan, estetik och identitet. Dessa har alla ett antal underrubriker 
som kom att skapa en röd tråd i det fortsatta arbetet. 

Underrubriker till människan var normer, värderingar, behov och 
samhörighet och de utgår alla ifrån miljonprogrammet.  Byggnaderna var 
från början byggda för industriarbetare och medelklassen men idag är 
behoven annorlunda då det finns ett bredare ålderspann och en större 
bredd av etnicitet. 

Estetiken står för färg, form, material och upprepning. De är alla viktiga 
punkter kring hur vi har resonerat i utformandet av interiören och 
mycket av inspirationen utgick ifrån början av 1960-talet då byggnaderna 
uppfördes . I val av färg och form valde vi att titta närmare på tidsenliga 
mönster och färgkombinationer. Undersökningarna visade på att man 
använde dova färger med kulörta inslag som till exempel äppelgrönt och 
plommonlila. På 1960-talet började man att använda sig av mer grafiska 
mönster som ofta bestod av abstrakta tolkningar av naturen och många av 
dem hade ett upprepande formspråk. 

Identitets underrubriker var orientering, återkopplande, välkomnande, 
och ”borta bra men hemma bäst”. De syftar på att underlätta för de boende, 
besökande samt funktionshindrade så att de lättare ska kunna lokalisera 
sig i bostäderna. Det ska vara ett trevligt välkomnande in i bostäderna då 
entréerna och korridorerna ska kunna bli en förlängning av de boendes 
hem. Målet är att hyresgästerna ska känna sig stolta och varsamma över sin 
bostad.
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De tre delarna i ett hållbart samhälle:

Ekonomi

De finns flera anledningar till varför fastighetsbolag som äger byggnader 
som tillhör miljonprogrammet väljer att renovera istället för att bygga 
nytt. En aspekt av det är att istället för att riva fastigheterna och bygga 
nytt så väljer man att bevara ett kulturarv med all den historia som 
miljonprogrammet innefattar. Den övergripande renoveringen medför 
även andra typer av ekonomisk tillväxt för både fastighetsbolagen och 
kommunerna då områdena blir mer attraktiva och trycket på bostäderna 
ökar samtidigt som de nuvarande hyresgästerna förhoppningsvis upplever 
en ökad trivsel och en ökad bostadsstandard. 

Bristen på underhåll har varit en bidragande orsak till miljonprogrammets 
förfall samt en stor orsak till att väldiga renoveringar nu utförs. Kostnaden 
för fastigheterna hade varit betydligt lägre om underhållet hade sköts 
kontinuerligt då massiva renoveringsarbeten förmodligen inte hade 
behövts på samma sätt. En bidragande effekt av försumningen av underhåll 
har gjort att skadegörelsen har varit påtaglig och då framför allt i form av 
klotter. Med skötsel och underhåll kan detta eventuellt minska då man är 
mer varsam av sin omgivning.  

Vårt uppdrag är en del av den övergripande renoveringen och även vi 
behövde förhålla oss till den ekonomiska aspekten. Det innefattade en 
budget på 75 000 kr/hus och den totala summan blev 1 575 000 miljoner 
kronor (områden som slipning av golv, byte av innertak och belysning stod 
utanför den angivna budgeten). 

Miljö

En stor del av renoveringarna handlar om miljöåtgärder och det utför man 
bland annat genom att tilläggsisolera fasaderna och byta fönster. Målet är 
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att minska värmeförbrukningen och minska energiåtgången i fastigheterna. 
Vårt bidrag till att förminska energiåtgången involverar val belysning. 

Socialt

Fastigheterna byggdes för industriarbetarna då industrierna flyttade 
närmare storstäderna. Idag är samhällstrukturen ändrad då de kulturella 
skillnaderna är större på grund av en större bredd av etnicitet samt att 
ålderspannet har växt. Många av de som flyttade in när det var nybyggt bor 
fortfarande kvar samtidigt som nya barnfamiljer flyttar in i fastigheterna. 
Den blivande interiören är därför tvungen att vara anpassad för nya 
stakeholders så att den på så sätt kan skapa en känsla av samhörighet. 
Eftersträvan är att den nya interiören upplevs som välkomnande, 
lättbegriplig och samtidigt ge en ökad trivsel. 
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Konstnärliga - koncept

Utifrån våra observationer i de berörda fastigheterna i Farsta och Farsta 
Strand upptäckte vi områden som behövde åtgärdas. Vi arbetade fram fyra 
kategorier som vi valde att fokusera på. De var: markering, material, färg, 
mönster och belysning

Markering

Desto längre arbetet fortskred desto klarare blev det att uppgiften gäller ett 
större logistik- och kommunikationsproblem och att det inte handlar om 
dekoration. Det är ett kommunikationsuppdrag så att folk ska ha det lättare 
för att hitta och orientera sig i fastigheterna. 

Entréer och korridorer var i dagsläget dåligt markerade och det var 
lätt att gå förbi ett trapphus utan att lägga märke till det. Avsaknaden 
av utplacerade trapphusnummer var stor och där det fanns nummer så 
var de svårtolkade. Det fanns flera typsnitt på numren och texterna på 
förrådsdörrarna, i vissa fall var det olika typsnitt i ett och samma hus. De 
var placerade på olika ställen, hade olika storlekar och varierade i kulörer.

Porttavlorna var placerade i entréerna men försvann i mängden bland 
all information som var uppsatt tätt intill på väggen. Alla ovan nämnda 
punkter gjorde att lokalerna var svårbegripliga. 

Lösning

Utrymmet innehar sektioner som vi upplevde hade naturliga egenskaper 
för underlätta orienteringen. Vi valde då att arbeta vidare med de 
sektionerna och att med hjälp av färg, material och belysning försöka lösa 
bristen på markering. 

Första sektionen var området framför trappan där vi ville förstärka 
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trappuppgångens början. Vi inriktade oss på att skapa en visuell port 
tillhörande varje trappuppgång så att de skulle kunna uppmärksammas 
från ett längre avstånd. Lösningen blev ett större färgat parti på väggen 
mittemot trappuppgången och som är lika bred som trappstegen. 
Det färgade partiet fortsätter upp i taket och skapar en inramning till 
trapphuset.

För att återkoppla till entrén så valde vi att införa detaljer i ek i 
inredningen. På grund av brandsäkerheten blev vi tvungna att använda 
oss av laminat istället för fanér. Ekdetaljerna placerades på varsin sida om 
huvudfärgen i form av paneler som går ifrån golv till tak. 

För att förhindra förvirring kring numrering och text så beslutade vi oss 
för att använda två olika typsnitt, ett för text och ett för numrering. Till text 
användes Microsoft Sans Serif (1997) vars design baseras på typsnittet 
Helvetica som formgavs 1957. Till numrering användes MS Gothic.  Vi 
efterstävade tydliga typsnitt som var enkla för betraktarna att förstå. 
Typsnitten återkopplar både till tiden då husen byggdes men även till 
nutidens formspråk. 

I entréerna kommer siffrorna att vara placerade på en panel av eklaminat. 
De kommer att vara gjorda i rostfritt stål vilket ger en större kontrast, 
något som underlättar för perceptionen. Under siffrorna kommer en pil 
mot de berörda trapphusen att placeras, även den är gjord i rostfritt stål 
och tillsammans ökar de orienteringsförmågan. 

Numreringen återkommer i trapphusen men då i en större skala. Även de 
är i rostfritt stål och placerade på båda sidorna i trappuppgången, detta för 
att de ska vara lätta att upptäcka från båda hållen av korridoren. 

I korridorerna får man tillgång till ett antal olika förråd och rum som till 
exempel cykelförråd, barnvagnsrum och tvättstuga. Dörrarna till dessa 
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utrymmen ska vara benämnda med ord och där kommer vi att använda 
oss av Microsoft Sans Serif som typsnitt. Istället för rostfritt stål kommer 
orden att vara målade i en likadan kulör som ”huvudfärgen” i samma hus. 
Randen som löper vertikalt på dörren är även den målad i ”huvudfärgen” 
och fungerar som ett dekorativt inslag samt återkopplar till markeringen.   

Material
Känslan för material hade en stor betydelse när man byggde fastigheterna 
då många av detaljerna gjordes i noggrant uttänkta material. Husen 
utsmyckades ofta sparsamt men vissa detaljer som dörrar och 
balkongräcken gjordes ofta i teak eller ek. (Hej bostad)

I de berörda fastigheterna i Farsta och Farsta strand var entrédörrarna 
från början gjorda i trä men blev sedan utbytta mot aluminiumdörrar då 
de gamla dörrarna var utslitna och de nya krävde mindre underhåll. Efter 
bytet av fastighetsägare har Familjebostäder nu valt att ändra tillbaka till 
mer tidstypiska dörrar i ek. De har fler fördelar än de i aluminium då de 
bidrar till en bättre ljudisolering samt att husen bibehåller sin ursprungliga 
estetik.  

Samtidigt som vi ville skapa en enhetlig estetik så ville vi även knyta 
samman våra materialval med husens grundvärderingar.  På grund av 
införda lagar om brandsäkerhet i fastigheter så är det inte tillåtet att 
införa brandfarliga material. Vi valde därför att arbeta med laminerad 
plåt med syftet att efterlikna ek som placerades vid trappuppgångarna 
och även runt om hörnen i entréerna. Samtidigt som det kopplar samman 
materialet i dörrarna och markeringen in till trapphusen så skyddar det 
även hörnen mot stötskador. Rostfria plåtdetaljer kommer att placeras över 
sammanfogningen av laminaten. 

I de stora entréerna kommer mönstret att vara i en stor skala jämfört med 
i korridorerna. Detta ger större möjligheter till att kunna införa en taktil 
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känsla med hjälp av olika material så som fanér, plexiglas, speglar, rostfri 
plåt och textil som till exempel ull. Tillägget av material medför en ökad 
naturkänsla då till exempel fanéret kan efterlikna ett träds grenverk och 
spegelglaset kan ses som reflektioner i vatten. En del av pentagonerna 
kan där vara extruderade från väggen. Det gör att skuggor bildas från 
pentagonerna och skapar ett skuggspel vilket bidrar till att färgerna ändras. 
Entrén kommer även att ha extra belysningskällor som bidrar till ett ökat 
djup i mönstret. Vi tog där lärdom ifrån föreläsningar med Monica Moro 
som hölls under hösten 2011 som handlade om hur färger förändrades 
med hjälp av ljus. 

 I korridorerna finns de ursprungliga branddörrarna kvar. De är gjorda i ek 
men har under årens lopp blivit övermålade i en mörkare kulör och vårt 
mål är att få fram utseendet av ekträ igen. Det skulle komma att kräva mer 
arbete än en ommålning. Om det är möjligt att genomföra det handlar om 
en budgetfråga vilket Familjebostäder kommer att ta beslut om senare.  

Mönster

Det behövdes ett dekorativt komplement till grundkonceptet om 
markering. Som inspiration har vi tittat på flera områden. Det som har varit 
en stor inspirationskälla redan från början var original tapeten (se bild på 
sid 18) som vi hittade i ett av husen i Farsta. Tapetens grafiska utryck samt 
de kulörta inslagen gjorde att vi började söka efter fler tidstypiska mönster 
och färgsättningar. Vi fann textilier, porslin, inredningsdetaljer och grafiska 
mönster som alla var abstrakta illustrationer där naturen ofta låg som 
grund för inspirationen. Exempel på formgivare var Stig Lindberg, Gunilla 
Axén och PO Ström. Den sistnämnda arbetade i Alsterfors glasbruk. 

Det uppkom fler aspekter kring varför naturen blev en allt större 
inspirationskälla i vårt formspråk. Natur och grönområden var en väldigt 
viktig del i hur bostadshusen i miljonprogrammet först byggdes. Närheten 
till dessa områden skulle vara en naturlig del i de boendes vardag då det 

Inspiration: Stig Lindberg, Berså (foto okönd)

Inspiration: Gunilla Axén, Moln (foto okänd)
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ger upphov till en rogivande och lugnande omgivning. Det är en faktor som 
i allra högsta grad har bevarats i Farsta och framför allt i Farsta strand där 
närheten till sjön Magelungen är påtaglig. Det finns lekplatser och olika 
stora grönområden mellan husen vilket gör det hela till en levande plats. 

Vi arbetade länge med att sammanställa ett mönster som var tidsenligt 
med fastigheterna och som samtidigt var en abstrakt koppling till naturen. 
Vi bestämde oss för två varianter som vi presenterade för Familjebostäder 
under ett möte i Stockholm i mitten av april. 

Alternativ A

Alternativ A är ett mönster som är influerat av traditionella målningar i 
korridorer samt havets vågor. Det består av förskjutna horisontella ränder 
som slumpvis varieras i storlek. Tanken var att mönstret skulle bli tätare 
desto närmare trappuppgångarna det kom och skulle enbart placeras på 
samma sida som trapphusen. Med hjälp av förskjutningarna så skapades 
en synvilla vilket gav intrycket av vertikala linjer som förminskar intrycket 
av det horisontella perspektivet. I entréerna skulle mönstret lösas upp på 
väggen för att skapa mer rörelse och livlighet. 

Alternativ B

Alternativ B är ett lekfullt mönster som är en abstrakt tolkning inspirerat 
av trädets lövverk och bladets formspråk. De består av en samling 
pentagoner som är slumpvis utplacerade. Det gör att betraktaren kan 
skapa sig en egen bild av vad mönstret föreställer. Vid förändring av kulör 
kan formationerna uppfattas på olika sätt för olika personer. Mönstret 
kan även hjälpa till i markeringssyfte då det kan placeras vid de viktiga 
punkterna i det berörda utrymmet så som i entréer och vid trapphus. 
Färgerna i mönstret kommer att samverka med huvudfärgen.

Första skisserna, alternativ A

Första skisserna, alternativ B
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Efter presentationen av våra två förslag för familjebostäder hade vi 
diskussioner om för- och nackdelar kring mönsteralternativen. De var 
positiva till båda förslagen men ju längre samtalet fortskred desto mer 
lutade de åt alternativ B med pentagonerna och det utav flera anledningar. 
De ansåg att alternativ A upplevdes som för dominant och att det gav ett för 
horisontellt intryck. De tyckte istället om den lekfulla känslan i alternativ 
B, att den kunde fokusera på viktiga delar av utrymmet samt att det var 
tolkningsbart. Tanken om att införa en ”huvudfärg” som en identitet för 
husen och dess förtydligande för trappuppgångarna var något som togs 
emot positivt. 

Diskussionerna ledde till att Familjebostäder valde alternativ B med 
pentagonerna men de ville också att vi skulle utveckla formen. De ville 
ha två formalternativ till så att de boende kunde ha större valmöjligheter 
under presentationen som skulle hållas för dem i slutet av maj. Då skulle 
de få chansen att ge sina synpunkter på helhetskonceptet. Utvecklingen av 
mönstret var ett arbete som låg utanför vårt examensarbete och det finns 
en stor chans att projektet kan komma att fortsätta efter vår examination.  

Färg

På samma sätt som vi har tagit inspiration från naturen och arbetat in i 
mönstret så har vi även haft samma tankesätt i val av färger. Naturen består 
av ett spektrum av färger vilket ger ett stort utbud av kulörer. Vi har valt 
ut färger som återkopplar till olika element i naturen och har även tittat på 
hur dessa färger ändras under årstidernas gång som till exempel hur ett 
träds lövverk förändras under året. 

 Som vi tidigare har angett så använde vi oss av en ”huvudfärg” som skapar 
en identitet till varje huskropp samtidigt som den fungerar som en central 
punkt i att underlätta orienteringen. Den kommer att vara mer kulört än 
resten av färgerna men ändå ha tillräckligt mycket svart i sig för att inte 
upplevas som för intensiv. 

Exempel på stor entré

Exempel på sido entré

Exempel placering av mönster i entré
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Väggarna kommer att ha samma kulör som ”huvudfärgen” men med 
övervägande vitt i sig. Valet av den ljusa kulören grundar sig i det 
begränsade utrymmet i korridorerna. Med ljusare färger ökar känslan av 
rymd samtidigt som kontrasterna till de övriga färgerna blir större. Det gör 
det lättare för personer med nedsatt syn att lokalisera och uppleva platsen. 

I en del av fastigheterna finns det idag förrådsdörrar som är målade i 
mörka nyanser vilket gör att man upplever korridorerna som smala. 
Det vill vi undvika så därför har vi valt att hålla dem relativt ljusa. 
Förrådsdörrarna kommer att vara några nyanser mörkare än väggarna, 
detta för att de ska smälta in i bakgrunden men ändå inte försvinna helt. 
Då synskadade och färgblinda kan ha svårt att se skillnad på färgen på vägg 
och dörr så är en dekorativ rand med tillhörande text målad på dörrarna. 
Den hjälper till att uppfatta och informera om vilket förråd det går till. De 
är målade i ”huvudfärgen” för just det huset vilket skapar en stark kontrast 
till färgen på dörren. 

Några av fastigheterna hade även lägenheter på bottenplan och många 
av dem hade olika typer av dörrar. De efterliknade mörka träslag så som 
valnöt och mahogny. För att återkoppla till mer tidstypiska material så lade 
vi fram förslaget att antingen byta till ekdörrar eller foliera dem. Beslutet 
blir en kostnadsfråga som Familjebostäder kommer får ta ställning till. 

Mönstret kommer att bestå av ”huvudfärgen” och fyra tilläggs färger som 
samarbetar på ett harmoniskt sätt med varandra. En fastighet som utgår 
ifrån en grön ”huvudfärg” kan ha accentfärger i brunt, gult och andra 
nyanser av grönt vilket ger upphov till ett större djup i mönstret.

Belysning

Belysningen i fastigheterna upplevdes som otillräcklig och enligt de boende 
även som obehaglig. Orsaken till det berodde på den befintliga armaturens 

Exempel på olika material i mönstret

Exempel på trappuppgång
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placering som skapade mörka partier i korridoren. Vårt första förslag 
på att förbättra situationen var att införa infällda armaturer i taket som 
skulle ge en jämnare ljusspridning och skapa ett behagligt allmänljus. 
Familjebostäder framförde sin oro kring det förslaget då de inte trodde 
att det skulle finnas tillräckligt med utrymme då det ligger rör ovanför 
innertaken. Vi beslutade att vi skulle förändra förslaget vad det gäller 
placeringen av armaturen. Istället för att vara infällda så kommer det 
att vara en fristående armatur som sitter i taket. Det kommer att införas 
LED-belysning som har tre stora fördelar. Den första är att LED-armaturer 
kräver mindre utrymme då de består av dioder. Den andra orsaken 
är att den är energisnål och den tredje är att det kräver lite underhåll 
då livslängden är betydligt längre än andra ljuskällor som till exempel 
glödlampor, lysrör och halogenlampor. För att framhäva utvalda delar i 
entréer och korridorer valde vi att punktbelysa dem med spotlights som är 
uppsatta i taket. De kommer att framhäva mönstret som är placerat i entrén 
samt det målade partiet i ”huvudfärgen” framför trappuppgången.    
 
Vi valde att arbeta med ljuset som ett komplement till markeringen i 
korridorerna. En bredare armatur kommer att bli monterad ovanför det 
första trappsteget i trappan. Ljuset kommer att synliggöra trappans början 
och bidra till en bättre markering. 

Trapphus

Inramningen av trapphuset börjar redan i korridoren där mönstret 
följer väggen, över hörnen och vidare upp i trappan. På avsatsen mellan 
varje våningsplan finns de gamla sopnedkasten kvar och på grund av 
dålig lukt och att de ej används längre så kommer de att stängas igen. 
Det ger möjligheten att kunna använda väggytan till att även där placera 
mönster som hjälper till att leda användarna vidare upp i trapphuset. På 
lägenhetsplanen tas ”huvudfärgen” upp i form av en bredare vertikal rand 
som återkopplar till identiteten i korridorerna. 
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Områden utanför ramverket

Som det tidigare har nämnts så finns det områden som ligger utanför 
vårt ramverk. Ett exempel på det är golven som inte kommer att bytas ut 
men de kommer att slipas. På grund av att det ska vara lättstädat så är en 
trälist placerad utmed golvet. Vårt förslag är att ta bort den och tillföra en 
stensockel som överensstämmer med golvet. Om kostnaden för detta blir 
för stor så är vårt andra alternativ att sätta in en list i rostfritt stål. 

Gällande taket så är en offert framtagen där vi har haft möjlighet att 
påverka. Det kommer att sättas in plåttak som är ljudabsorberande som 
kommer hjälpa att minska ljudnivån samtidigt som de är svårare att plocka 
ner för oberörda personer. Takplattorna kommer att vara lackerade i en vit 
kulör men innehålla inslag av ”huvudfärgerna” framför trapphusen.  
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Sammanfattning
Vårt koncept handlar om markering och att markera de sektionerna som 
i de aktuella entréerna och korridorerna är väsentlig, det ska vara enkelt 
för besökare och boende att orientera sig. Det handlar om att försöka 
lösa ett kommunikations- och identitetsproblem. Det handlar om färg, 
material och återkopplingen till byggnaderna men det handlar framför allt 
om de boende. De har varit involverade från början till slut, de har varit 
en inspirationskälla då deras synpunkter och åsikter blev en viktig del i 
processen. Det är de som bor där och det är de som ska använda dessa 
entréer, korridorer och trapphus var dag. De ska kunna känna att deras 
hem inte börjar vid sin egen lägenhetsdörr utan att det redan börjar vid 
entrén.  
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Arbeta med en extern uppdragsgivare
En stor anledning till varför vi tog oss ann uppdraget från Familjebostäder 
som vårt examensarbete var att vi ville få chansen att arbeta med en 
uppdragsgivare. Det är något som vi tyvärr inte har fått möjligheten till 
tidigare i utbildningen. Vi ville se hur samarbetet mellan en designer och 
ett företag fungerar och att utnyttja tillfället till att få testa hur det är att 
arbeta som en yrkesverksam designer. 

Tidigt i arbetet var det tydligt att ramarna som vi kunde röra oss inom var 
ganska små. För att verkligen få bukt med dessa korridorer så hade man 
kunnat ta en annan väg och göra större förändringar. Som ett exempel på 
det så pratade vi i början om att slå ut väggar för att på så sätt få in mer 
dagsljus. Svårigheten med det var att korridorerna är placerade i mitten 
av byggnaderna vilket gjorde att man hade varit tvungna att offra ett 
förråd, garage eller till och med en lägenhet för att få in ljuset. Vid en sådan 
renovering förändras inte bara byggnadernas interiör utan också dess 
exteriör. Det var familjebostäder tydliga med att de inte ville göra och även 
om de hade gått med på det så var det inte givet att vi hade jobbat vidare 
med det. Enligt vår research så var stora förändringar av husens exteriör 
inte att rekommendera då man inte längre såg att byggnaderna tillhörde 
miljonprogrammet. Vi var från början tydliga med att vi ville ta inspiration 
från just husen och dess estetiska formspråk. 

Samarbete

Samarbetet med Familjebostäder har ändå fungerat bra och det har varit en 
nyttig erfarenhet. Det som var svårast var att veta hur man skulle förhålla 
sig till åsikterna som de involverade parterna lade fram. Vi hade flera 
handledare i arbetet varav alla hade sina egna åsikter om vad vi behövde 
tänka på samt att Familjebostäder och deras projektledare Susanne 
Arnborg gav sina förslag. Samtidigt som det var vårt examensarbete så 
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var det också ett uppdrag ifrån ett företag och det skapade svårigheter 
angående vem och vilka man skulle förhålla sig till, handledarna eller 
Familjebostäder? Vi valde att först och främst att arbeta med det som 
ett examensarbete men mot slutet när Familjebostäder ville att vi skulle 
utveckla konceptet mer så jobbade vi med det parallellt med skolarbetet. 

Hur mycket ska de boende vara involverade?

Ibland fanns det brister i kommunikationen vad det gällde information 
vilket ledde till att det uppstod meningsskillnader. Det uppstod flera 
tillfällen där det var svårt för oss att förhålla oss till hur mycket de boende 
skulle vara involverade i processen. Både vi och Familjebostäder ser 
positivt på att de boende var involverande i utformningen av konceptet 
men vi har varit ifrågasättande till hur delaktiga de behöver vara. 
Familjebostäder ville att de skulle vara inblandade i varje beslut medans vi 
hade en annan åsikt och den delades även med en del av våra handledare. 
Redan på mötet i april var vi förberedda på att de skulle välja ett mönster 
av de två som vi visade och att vi sedan skulle utveckla det vad det gäller 
färg och gruppering. Istället bad de oss att ta fram två liknande former 
så att det totalt var tre olika mönsteralternativ som alla hade samma 
grund (här såg vi tydligt skillnaden mellan skolmiljön och arbetslivet, 
att man kommer bli tvungen kompromissa i en del lägen). Vi trodde att 
boende sedan skulle få välja mellan dessa tre och i ett senare tillfälle få 
välja ”huvudfärg” för sitt bostadshus. Det blev istället att de boende fick 
möjligheten att framföra sina åsikter om hela konceptet vilket vi inte var 
förberedda på. 

Vi lämnade mötena med en känsla av ovisshet då inget konkret bestämdes. 
Vi inväntar ett nytt möte i början av juni där vi kommer gå genom ett 
eventuellt fortsatt arbete. 
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Sammanfattning

En stor fördel med vårt uppdrag har varit att vi har fått tillfällen 
att hålla presentationer om arbetet. Vi har blivit tvungna att öva på 
presentationsteknik, hur man lägger upp en presentation, att tydligöra ett 
koncept, att tänka visuellt och att prata inför en publik. Det har gett oss 
chansen att prova på hur man säljer in ett koncept eller en produkt, hur 
man kan formulera sig så att man övertygar dem man presenterar för att 
välja det alternativ som man själv föredrar. Det är första gången som vi 
har fått möjligheten till att göra just det vilket kommer att vara en nyttig 
erfarenhet i framtiden. 

Som vi har nämnt tidigare så har vi kämpat med vart vi står i arbetet och 
hur långt man kan gå. Hur stor hänsyn ska man ta till vad den externa 
uppdragsgivaren säger och hur mycket ska man lyssna på sig själv? Hur 
ska man förhålla sig till den delen av arbetet? Enligt Familjebostäder så 
låg vårt koncept en bra bit utanför ramarna men om man ser det enligt ett 
skolperspektiv så var vi istället försiktiga. Vi väljer att se det som att vi gick 
så långt utanför ramarna som vi hade möjlighet i just det här uppdraget. 

Det faktum att vi har varit två stycken som har samarbetat med samma 
projekt har varit bra. Nu i efterhand har vi insett att det skulle ha varit svårt 
att slutföra arbetet om man hade jobbat själv. Det har varit många aspekter 
att ta hänsyn till som till exempel miljonprogrammet och dess historia, 
färg- och formanalyser, renderingar och modellbyggande. Då det har varit 
mycket arbete för oss som har varit två så hade det förmodligen varit svårt 
för en ensam individ att uppnå samma resultat på egen hand.  
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Sammanfattning: EN MILJON OCH EN

Utifrån en brief från Familjebostäder AB i Stockholm fick vi förfrågan 
att arbeta med 21 stycken bostadshus. Fastigheterna är belägna i Farsta 
och Farsta Strand och uppgiften bestod av att inreda dess entréer och 
korridorer.

Målet har varit att skapa en hållbar identitet för de olika fastigheterna samt 
en förbättrad bostadsmiljö för de boende. 
Fastigheterna uppfördes i början på 1960-talet och var en del av 
miljonprogrammet. På grund av den bristande bostadsstandarden i Sverige 
togs beslutet att en miljon bostäder skulle uppföras under en tio års period. 
Vårt förslag utgår ifrån husens grundtankar, historia och stilideal och med 
hjälp av möte med de boende och olika slags designmetoder har vi arbetat 
fram ett slutgiltigt koncept. 

Resultatet av vårt examensarbete blev en miljö som upplevs välkomnande 
och hemtrevlig för både boende och besökande. Det finns ett tydligt 
rörelsemönster som bildar en lekfull inredning som kopplar samman 
husens historia med dagens estetik. Vi valde att arbeta in vårt egna 
formspråk i inredningen, gestaltat i ett mosaikinspirerat mönster. De 
viktiga punkterna, så som entré, nummerinformation och trappuppgångar 
sammanbinds på ett tydligt och kommunikativt sätt med hjälp av 
mönster-, färg- och materialval. Allmänbelysningen skapar nu en jämnare 
ljusspridning samtidigt som utvalda platser är punktbelysta. Inspirationen 
bakom både form- och färgval kommer från naturen, vilket återkopplar till 
dess betydelse i både Farsta och Farsta Strand.



41

Källor

Arnstberg, K-O 2000. Miljonprogrammet. Stockholm: Carlsson

Familjebostader.com

http://www.byggtjanst.se/Varaprodukter/Event-och-Moten/Hallbar-upprust-
ning-av-miljonprogrammen/, 2011

http://www.dn.se/sthlm/andstationer-ar-farligast-i-tunnelbanan/, 2012

http://www.dn.se/sthlm/pa-kvallstid-samlas-gangen-vi-ar-maltavlor/, 2012 

http://www.familjebostader.com/Om-oss/

http://www.familjebostader.com/Om-oss/Miljo/, 2011

http://www.harryda.se/faktaomkommunen/tatorter/

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision-2030/Vision-Soderort/, 2012 

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004. Hej bostad ISBN 91-7281-148-X

Rörby M, 1996. En miljon bostäder. Stockholm: Ljunglöfs Offset AB

Stockholms stad, 2001. Miljösatsningar i miljonprogram – på väg mot ett Stock-
holm i världsklass

Bilder:

http://www.dn.se/blogg/epstein/2010/07/29/alla-blev-inte-lyckliga-i-farsta-som-
jag-trodde-1959-7805/



42

BILAGOR

Bilaga 1, Slutpresentation
Bilaga 2, Processfragment tagen från workbook



43

BILAGA 1



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58

BILAGA 2



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68


