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Sammanfattning  

I projektet Barn av vår tid har jag samarbetat med Fryshuset i Malmö och skapat ett 

inredningskoncept vilket är utformat för att uttrycka Fryshusets identitet, bistå och stimulera dess 

verksamheter samt att skapa en funktionell miljö för ungdomar och personal. Konceptets syfte är 

att bidra till att ungdomar känner sig delaktiga, betydelsefulla och trygga. Planlösning, material 

och möbler är noga anpassade för att stödja verksamheterna inom Fryshuset samt att ge 

ungdomarna en känsla av att komma hem. De är även självklart utvalda med omsorg för miljön. 

Jag har undersökt hur man visualiserar ett varumärke i exteriör och interiör, hur rummen kan 

utstråla trygghet och hemkänsla samt hur ungdomarna aktivt kan delta i utformningen av 

lokalerna.  

 

Abstract 

In the project Barn av vår tid (Children of our time), I have worked with Fryshuset in Malmo and 

created an interior concept which is designed to express Fryshusets identity, support and 

encourage its activities and to create a functional environment for young people as well as staff. 

The purpose of this concept is to help teenagers to feel involved, important and safe. Floor plan, 

materials and furniture is carefully adapted to support the activities of Fryshuset and to give 

young people a feeling of coming home. They are also of course chosen with care for the 

environment. I have studied interior branding, how the rooms can give a sense of security and 

homely atmosphere and how young people can actively participate in the design of the premises. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av de starkaste minnen jag har från tiden av mina yngre tonår var känslan av att inte passa in 

och denna känsla övertygade mig om att jag var konstig. I 14 år bodde jag tillsammans med mina 

föräldrar och min äldre bror på Orust, under de sista två åren insåg jag att min enda chans till 

överlevnad var att lämna ön direkt efter jag slutat 9:an. Vid 16 års ålder flyttade jag därför till en 

ny stad för att studera på gymnasiet. 

Viktoria gick året under mig i grundskolan och efter år av kamp för att inte låta depressionen ta 

över tog hon livet av sig i början av vintern 2011. Under hennes barndom och tonår var hon 

fosterhemsplacerad tillsammans med sin syster, efteråt kom det fram att fosterföräldrarna 

missbrukat sin makt genom att slå och låsa in dem under alla dessa år. Flera av de barn jag växte 

upp med som for illa under sin uppväxt lever inte idag och de fick kämpa ensamma den korta tid 

de var här.      

 

Utanförskap och marginalisering av människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt 

lidande som i pengar. För att skapa ett hållbart samhälle måste vi inse att alla människor är 

betydelsefulla och värda att satsa på, på så vis skapar vi en hållbar framtid tillsammans. 

 

Mitt examensprojekt är inriktat mot ungdomar i åldrarna 12-20 år. Tonåren är för många en 

period där en illusion av yttre självsäkerhet och en verklighet av inre kaos dominerar. Det är den 

sista anhalten innan vuxenlivet tar vid och en tid i en ung människas liv där framtiden inte längre 

är lika förutsägbar. För att inte hamna i destruktiva relationer och livsmönster krävs det styrka 

och mod att stå upp för sig själv och sina värderingar. Jag har samarbetat med stiftelsen Fryshuset 

vilka varje månad möter i snitt 10 500 unga mellan 7-25 år genom sina verksamheter i Sveriges tre 

största städer1. Fryshuset tar barn och ungdomar på allvar och ger dem verktygen att bygga upp 

ett starkt självförtroende och självkänsla vilket lägger grunden för att kunna leva ett rikt liv. För 

att hedra dem som inte överlevde och förebygga att fler går förlorade vill jag mer än gärna bidra 

med min kunskap om rumslighet för att stödja Fryshuset i deras arbete.  

 

 

                                                           
1
 http://www.fryshuset.se/fryshuset/om_fryshuset.aspx 2012-04-11 

http://www.fryshuset.se/fryshuset/om_fryshuset.aspx
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1.2 Mål & syfte 

Projektet har som mål att skapa ett inredningskoncept till Fryshuset i Malmö vilket är anpassat 

för att bistå och stimulera dess verksamheter, uttrycka dess identitet och skapa en stimulerande 

och funktionell arbetsmiljö för personalen. Inredningskonceptets syfte är att bidra till att 

ungdomar känner sig delaktiga, betydelsefulla och trygga.  

1.3 Problemformulering 

Fryshuset har idag problem med att det är svårt att hitta till dem, trots att de ligger centralt nära 

Möllevångstorget i staden. Exteriören är mycket anonym och visar inte upp Fryshusets identitet, 

den skapar inte heller någon nyfikenhet hos förbipasserande och lockar inte in dem i huset. Även 

i interiören förblir Fryshusets identitet osynlig och den stödjer inte dess arbete utan istället 

försvårar och snarare förminskar hur viktig deras insats är genom dåligt planerade lokaler vilket 

stör verksamheternas aktiviteter och skapar en instängd atmosfär. Temporära lösningar gör att 

rummen snarare speglar tillslutenhet och hemlighetsmakeri än öppenhet då personal bland annat 

täppt till fönstren i dörrarna in till rummen med papper eller tyg. Det visuella intrycket går emot 

det muntliga då de säger att Fryshuset vill visa upp sina verksamheter och projekt för besökare. 

Rummen är idag stumma, sövande och opersonliga trots personalens försök att göra dem mer 

tilltalande.  

1.4 Frågeställning 

För att hitta en lösning på de problemen lokalen har idag har jag ställt mig följande frågor; 

- Hur kan exteriör och interiör spegla Fryshuset identitet?  

- Hur kan jag skapa ett inredningskoncept vilket bistår verksamheternas arbete inom Fryshuset och ger 

ungdomarna en känsla av att komma hem? 

 

1.5 Avgränsning 

Fryshusets lokaler i Malmö är på 732m2 vilka är fördelade på 26 rum, 3 toaletter och kök. Efter 

samtal med personalen har jag valt att fokusera på; Husfasaden, vindfånget, entrén, lobbyn, 

tjejrummet, Elektras rum och stora salen. 
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1.6 Målgrupp 

Min målgrupp är stiftelsen Fryshuset i Malmö, personalen, de deltagande ungdomarna samt 

förbipasserande på gatan för att inspirera och väcka nyfikenhet.  

 

 

 

 

Gatuvy 

Elektra 

Planlösning idag Tjejrummet, övertäckta fönster 
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2 Teori och Metod 

2.1 Teoretisk bakgrund 

För att undersöka om det finns ett behov i samhället av stiftelser och organisationer likt 

Fryshuset har jag tagit del av forskning kring barnfattigdom, utanförskap och självmord. Genom 

att ur ett psykologiskt perspektiv förstå människans behov har jag tittat på Manfred Max-Neefs 

metod Human Scale Development och fördjupat mig i kapitlet Kultur i boken Design för hållbar 

utveckling (2007) av Ann Thorpe. Via artiklar, rapporter och föreläsningar kring normkritik, hur 

man arbetar för att stärka barn och ungdomars självförtroende, självkänsla och motivation har jag 

fått större förståelse om Fryshusets verksamheters arbete.  

Då mitt inredningskoncept syftar på att ungdomarna ska se Fryshuset som ett andra hem har jag 

tagit del av litteratur och information vilken undersöker vad som får oss att känna oss hemma. För 

materialkännedom och handledning inom arkitektur har jag använd mig av böcker vilka 

behandlar miljöpsykologi, färgantologi, ljusets påverkan och arkitekturens betydelse. Jag har 

också tittat på hur man kan visualisera varumärkets identitet genom interiören. 

2.1.1 Barnfattigdom, självmord och socialt utanförskap 

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola har tillsammans med Rädda barnen 

tagit fram en måttstock på vad som är barnfattigdom i Sverige. De har utgått från FN:s 

barnkonvention, i artikel 272 framgår det att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard;  

 

[...]den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 

utveckling. 

 

Tapio Salonen och Rädda barnen kom fram till att om ett barn lever i en familj som är beroende 

av försörjningsstöd eller om familjen har det som SCB betecknar som låg inkomststandard3 är 

detta inte en skälig levnadsstandard, barnet räknas därför som fattig. År 2011 levde ungefär 

220 000 barn i Sverige i fattigdom4, det är mer än vart tionde barn. Sedan mätningarna av 

barnfattigdom i Sverige startade 1991 har Malmö stad legat i spetsen med flest fattiga barn, idag 

räknas 34 % av barnen i Malmö som fattiga5. 

                                                           
2
 http://www.rb.se/vartarbete/barnkonventionen/Pages/langversion.aspx#27 2011-04-12 

3
 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2010K03_TI_07_A05TI1003.pdf 2011-04-12 

4
 http://svt.se/2.22620/1.2447311/barnfattigdom_mats_i_tusenlappar 2011-04-12 

5
 http://svt.se/2.33782/1.2742225/skane_har_hogst_barnfattigdom_i_sverige 2012-04-12  

http://www.rb.se/vartarbete/barnkonventionen/Pages/langversion.aspx#27
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2010K03_TI_07_A05TI1003.pdf
http://svt.se/2.22620/1.2447311/barnfattigdom_mats_i_tusenlappar
http://svt.se/2.33782/1.2742225/skane_har_hogst_barnfattigdom_i_sverige
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Fattigdom handlar utifrån ett sociologiskt forskningsperspektiv mycket om hur man står i relation 

till andra människor. Dessa relationer har konsekvenser och det är detta som är det allvarliga att 

titta på menar Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. I Sverige finns det 

stora skillnader på förväntad livslängd samt stora skillnader i utsatthet för olika sjukdomar och 

detta grundläggs till viss del i människors barndom6. Halleröd tar även upp statistik från Stockholm 

Birth Cohort7 vilken visar att nästan dubbelt så många av de barn födda 1953 vars föräldrar någon 

gång hade socialhjälp under 1960-talet har avlidit innan år 2002 än de utan8. Sven Bremberg, 

docent på Statens folkhälsoinstitut beskriver att tjejer mår dåligt och gör självmodsförsök medan 

det är flest killar som tar sina liv9. Bremberg tror att orsaken till att fler ungdomar försöker ta sina 

liv beror på uppväxten, dålig skola och det svåra läget att få tag på ett jobb10. År 2010 tog 121 

personer under 25 år livet av sig, ytterligare 30 fall anses vara troliga självmord och 2 454 

personer mellan 10-24 år begick självmordsförsök11.  

 

Hillevi Wahl, författare och journalist har skrivit böcker om hur det var att växa upp i en 

missbrukarmiljö. Hon är övertygad om att mänskligt stöd och sociala kontakter är oerhört viktigt 

för att komma till rätta med dåliga familjeförhållanden, barnfattigdom och utanförskap. Wahl 

berättar under en föreläsning om hur händelser i våra unga år även påverkar oss i vuxen ålder, 

drygt 12minuter in i föreläsningen säger hon att forskare har mätt antalet stresshormoner i blodet 

hos barn vilka lever i familjer med missbruk och kommit fram till att de ligger på samma nivå 

som hos elitsoldater i krig12.  

 
Jag grundar även vikten av mitt projekt på den chilenska ekonomen och behovsteoretikern 

Manfred Max-Neef som är utsedd till att vara en av 50 världsledande personer på området hållbar 

utveckling13. Han har utvecklat Human Scale Development14, vilken är en metod för 

samhällsutveckling baserad på att tillgodose människans grundläggande behov. Till skillnad från 

Maslows behovstrappa15 är dessa behov inte hierarkiska utan existerar samtidigt. Max-Neef påstår 

                                                           
6
 http://urplay.se/161533 2011-04-12  

7
 http://www.stockholmbirthcohort.su.se/about-the-project/background 2011-04-12  

8
 http://urplay.se/161533 2011-04-12  

9
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4721217 2012-04-13 

10
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4721217 2012-04-13 

11
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-barn-vill-inte-leva-vidare 2012-04-13 

12
 http://urplay.se/161534 2011-04-12 

13
 http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-   

%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf 2012-05-05 
14

 http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf 2012-05-05 
15

 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/behovshierarki 2011-04-13 

http://urplay.se/161533
http://www.stockholmbirthcohort.su.se/about-the-project/background
http://urplay.se/161533
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4721217
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4721217
http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-barn-vill-inte-leva-vidare
http://urplay.se/161534
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/behovshierarki
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att behoven inte är utbytbara vilket betyder att även om vissa behov tillfredställs medför detta 

ingen positiv effekt på de andra behoven16. Han klassificerar de mänskliga behoven i: 

- Livsuppehållande behov 

- Trygghet och beskydd    

- Tillgivenhet 

- Identitet och mening 

- Delaktighet 

- Avkoppling 

- Frihet 

- Förståelse 

- Kreativitet 

Max-Neef menar att dessa behov är beständiga genom alla mänskliga kulturer och historiska 

perioder, det som förändras över tiden är de tillvägagångssätt vilka används för att få behoven 

uppfyllda. Om behoven inte blir tillfredställda leder detta till ansträngande tillstånd för människor 

och under en längre period upphör samhällen att fungera, risken för konflikter ökar och 

förtroendet mellan människor minskar17. Han betonar även vikten av skillnaden mellan behov 

och det han kallar satisfiers, tillfredställare. Olika aktiviteter/satisfiers kan tillfredställa ett eller flera 

basbehov. Ett exempel är att amma ett barn jämfört med att mata det med välling ur flaska då det 

ligger i sin egen säng. Själva amningen tillfredställer identitet, tillgivenhet, skydd och 

livsuppehållande försörjning medan flaskmatningen endast tillfredställer behovet 

livsuppehållande försörjning18.  

Även Ann Torpe talar om de mänskliga basbehoven i sin bok Design för hållbar utveckling;  

Bland många olika kategorier av mänskliga behov kan en representativ lista innehålla 

försörjning, skydd, kärlek, förståelse, delaktighet, fritid, skapande, identitet och frihet19.   

Hon fortsätter;  

Kommunikation stöder många av de nio behoven, i synnerhet känslor, förståelse och delaktighet–

kommunikation hänger också direkt samman med gemenskap och interaktion20.   

                                                           
16

 http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-   

%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf 2012-05-05 
17

 http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf 2012-05-05 
18

 http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-   

%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf 2012-05-05 
19

 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling. Raster Förlag, 2007.  

http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/folkhalsa/101110%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling_KomplettNy.pdf
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För att sammanfatta dessa teorier om sociala strukturer och utsatthet anser jag att de stödjer min 

uppfattning om att barn och ungdomar skulle må bättre om de får hjälp med att bygga upp sin 

självkänsla och självförtroende samt att ge dem en plats utanför hemmet där de kan känna stöd 

och trygghet.  

2.1.2 Vad får oss att känna oss hemma? 

Jag har försök finna svar på vad essensen är som får en plats att kännas hemtrevlig och 

välkomnande. I Monika Edengrens bok, Hem tar plats från 2009 problematiserar hon begreppet 

hem och menar att det inte bara är en specifik plats där man bor utan att det är upplevelsen av 

platsen, vilken betydelse de personerna som vistas där ger den. Det är mycket betydelsefullt att 

vara delaktig i det sociala livet som finns i hemmet. Platsen och människorna hör ihop inom 

uttrycket att känna sig hemma. Hon betonar starkt att innebörden av ett hem kan skapas på andra 

platser än där man är född eller uppväxt. Enligt arkitekten Witold Rybczynski kan ordet hem även 

beteckna en sinnesstämning21.  

I en sändning av radioprogrammet Kulturradion i Sveriges Radio P1från 200922 diskuteras det vad 

ett hem är med bland andra författaren Cilla Naumann, konstnären Meta Isaeus Berlin och 

Monika Edgren, professor i genusvetenskap och docent i historia vid Malmö Högskola. De talar 

om att hemmet är en plats för vila och tolerans, en plats där man kan slappna av och inte behöver 

försvara sig, en plats för tillit. De kommer in på olika företeelser vilka kan få oss att associera till 

minnen då vi känt oss trygga. Genom dessa tidskapslar kan en hemkänsla skapas på helt andra 

platser än huset eller landet vi bor i, några exempel är; rutiner, när man kommer hem och genast 

byter om till bekvämare kläder, dofter, ett nykokt ägg och ljud, en specifik musik.  

Witold Rybczynski skriver i förordet till sin bok Hemmet – boende och trivsel set i historiens ljus att han 

fick återkomma till minnen av äldre hus och rum för att försöka förstå vad i bostäder som fått 

dem att kännas riktiga, bekväma och hemtrevliga. Jag tolkar detta som att det beror på att man förr i 

större utsträckning använde sig av äkta material i byggen än vad man gjort längre fram i 

historien23. Rybczynski påpekar att hemtrevnad inte är samma sak som prydlighet, för att ett hem 

ska kännas hemtrevligt behövs personliga minnessaker24. Detta stödjer min teori om att låta 

ungdomarna delta i utsmyckningen av interiören för att skapa en koppling till platsen. 

                                                                                                                                                                                     
20

 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling. Raster Förlag, 2007. 
21

 Rybczynski, Witold, Hemmet – boende och trivsel set i historiens ljus. Bonnier, 1988. 
22

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3050&artikel=3301325 2011-04-12 
23

 Nylander, Ola och Forshed, Kjell, Bostadens omätbara värden. HSB Förlag, 2003. 
24

 Rybczynski, Witold, Hemmet – boende och trivsel set i historiens ljus. Bonnier, 1988. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3050&artikel=3301325
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I städerna i 1600-talets Holland ansågs den första våningen av huset utgöra en del av det 

allmänna gaturummet, det var inte förrän på andra våningen det privata hemmet började. För att 

markera detta tog man antingen av sig skorna eller använde sig av överdragsskor för att inte 

smutsa ner. På detta vis markerade man att hemmet var en separat och speciell plats25. 

Rybczynski menar att hemkänsla innebär att man talar om en hel uppsättning känslor, inte bara 

om en enda egenskap26. 

Den före detta designstudenten vid Linnéuniversitetet; Elin Johanssons sökte även svar på frågan 

vad ett hem är i sitt examensprojekt Hemvist från 201127. Jag tagit till mig hennes slutsatser kring 

två verk hon skriver om; Catharina Törns avhandling Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet från 

2004 och ett citat av John Ruskin i boken Carl och Karin Larsson: skapare av ett svenskt ideal från 

1999.  

Sociologen Catharina Thörns avhandling vid Göteborgs universitet Kvinnans plats(er) – bilder av 

hemlöshet från 2004 grundar sig på 16 intervjuer med kvinnor vilka är eller har varit hemlösa. Hon 

tar bland annat upp att en del av kvinnorna betonade vikten av att få rumstera, det vill säga att ta 

sig friheten att förvandla en plats till sin egen28. Detta valde jag att ta fasta på då det stödjer det 

jag skrivit om tidigare angående Rybczynskis tankar och Ann Torpes teori om att delaktighet och 

integration med omgivningen uppfyller några av våra basbehov. 

Hon fortsätter med poeten, författaren och konstkritikern John Ruskin vilken i boken Carl och 

Karin Larsson: skapare av ett svenskt ideal från 1999 där han skriver att hemmets sanna natur är 

fridens plats; ett skydd mot orättvisa, våld, tvivel och söndring och om det inte skulle vara så är 

det inget hem29. Detta stödjer min teori om att man associerar hemmet till en plats med trygghet 

och tolerans.  

 

2.1.3 Arkitektur, material, färg och ljus 

I sökandet på material som associeras till hemmet har jag bland andra använt mig av boken 

Bostadens omätbara värden (2003) av Ola Nylander och Kjell Forshed. De menar att material och 

detaljer kommer oss nära och äkta material så som trä, sten, puts, tegel etc. ger oss en känsla av 

omtanke30. De skriver även om Marcus Vitruvius Pollio som levde för drygt 2000år sedan och var 

                                                           
25

 Rybczynski, Witold, Hemmet – boende och trivsel set i historiens ljus. Bonnier, 1988. 
26

 Rybczynski, Witold, Hemmet – boende och trivsel set i historiens ljus. Bonnier, 1988. 
27

 Examensarbete av Elin Johansson, Hemvist, Institutionen för Design, Linnéuniversitetet Växjö, 2011. 
28

 Examensarbete av Elin Johansson, Hemvist, Institutionen för Design, Linnéuniversitetet Växjö, 2011. 
29

 Examensarbete av Elin Johansson, Hemvist, Institutionen för Design, Linnéuniversitetet Växjö, 2011. 
30

 Nylander, Ola och Forshed, Kjell, Bostadens omätbara värden. HSB Förlag, 2003. 
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en romersk arkitekt. Han ansåg att ett bra hus skulle äga lika stora delar av hållbarhet, bekvämlighet 

och skönhet31.  

Jag har läst om hur färger och ljuset påverkar oss i böcker som hanterar miljöpsykologi32,33 och 

färgantologi. De mängder undersökningar som gjorts angående färgers påverkan på oss är mycket 

intressanta men väldigt komplexa. Tester har till exempel gjorts där forskare försöker få svar på 

hur vida färger kan ändra den psykologiska uppfattningen av rummets temperatur. För att kunna 

förlita sig på ett forskningsreslutat måste ett flertal undersökningar på samma ämne gjorts. 

Färgantologin är dock inte något som forskats väldigt mycket i och därför är det svårt att ta de 

forskningsresultat jag kommit över på allvar. Det har gjorts ett fåtal studier på hur vida färger kan 

få oss att uppskatta temperaturen i ett rum som kallare eller varmare än vad det egentligen är. I 

två fältstudier påvisades en temperaturskillnad på 3-4 grader34, medan en annan studie endast 

visade marginella skillnader. Ett röd-orange rum känns marginellt varmare än det blå-gröna 

rummet, och ett blå-grönt rum känns marginellt kallare än ett röd-orange. 

 

Via Youtube35 har jag tagit del av en föreläsning med Anders Rinman och Christopher Norman 

vilka jobbar med att visualisera ett varumärkes identitet. De talar om att visualisera kärnan i 

varumärket, det vill säga värdegrunderna. Genom att aktivera dessa värdegrunder i miljön 

påminns personal och besökare om företagets service, produkter etc. Miljön aktiverar i sin tur 

personalen och då dessa är företagets ansikte utåt i många fall blir de en del av varumärkets kärna. 

2.2 Metod 

För att kunna skapa den exteriör och interiör jag strävade efter behövde jag först och främst lära 

känna Fryshusets värdegrunder för att förstå dess identitet. Innan jag gjorde mitt första 

studiebesök läste jag därför på om Fryshusets historia och dess verksamheter samt tagit del av 

positiv och negativ kritik kring dem. Vid första mötet med Fryshuset höll de ansvariga för Barn 

till ensamma mammor, United sisters och Elektra en introduktion om deras verksamheter och 

aktiviteter. Platschefen Sven-Åke Ring gick igenom Fryshusets värdegrunder och historia. De 

visade sedan runt mig i lokalerna där samtalen om verksamheternas aktiviteter fortsatte, problem 

och fördelar med rummen diskuterades under tiden. Detta resulterade i rumsanalyser vilka även 

                                                           
31

 Nylander, Ola och Forshed, Kjell, Bostadens omätbara värden. HSB Förlag, 2003. 
32

 Cassidy, Tony (1997) Environmental Psychology – Behaviour and Experience in Context, Psychology Press Publishers 
33

 (Red) Johansson, Maria & Küller Marianne, Svensk Miljöpsykologi. Studentlitteratur, 2005. 
34

 Hård, Anders, Küller, Rikard, Sivik, Lars & Svedmyr, Åke, Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Byggforskningsrådet, 1995. 
35

 http://www.youtube.com/watch?v=yJsmzDJpqRY 2011-04-13  

http://www.youtube.com/watch?v=yJsmzDJpqRY
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omfattar information om användarnas och aktiviteternas krav36. För att få en bättre uppfattning 

om Malmö och hur området kring Fryshuset ser ut promenerade jag runt efter besöket och tog 

lite bilder. Fryshuset ligger något kvarter från Möllevångstorget och kring detta torg finns det ett 

par caféer, pubbar, matserveringar, småbutiker och många livsmedelsaffärer specialiserade på 

utländska matvaror och delikatesser. Det är stor rörelse vid torget och under dagen säljs där frukt, 

grönsaker och blommor. Vid mitt andra besök var jag i behov av att komplettera och fördjupa 

mig i detaljer för vissa rum samt att träffa några av ungdomarna från verksamheten United 

sisters. Jag började med att gå igenom de rum jag hade frågetecken kring, tog bilder, mått och 

gjorde en del anteckningar. Rebecka Eriksson, verksamhetsansvarig för United sisters svarade 

sedan på lite frågor jag hade kring rummen vilket mestadels rörde användningsområden och 

motivering kring vissa rumsliga lösningar. Under kvällen kom det ett gäng tjejer, 12 personer. 

Den afrikanska dansen som stod på schemat uteblev på grund av sjukdom och istället blev det fri 

dans och samtal under fruktstund. Till en början ville jag mestadels observera hur de använde sig 

av rummet, hur grupperingar såg ut, om det fanns sådana samt vad de talade om. Efter hand 

började jag samtala med tjejerna om vad de uppskattade med Fryshuset, United sisters, vad de 

tyckte om med tjejrummet och vad som kunde göras bättre37.   

Jag har undersökt vad det finns för andra alternativ likt Fryshuset för ungdomar idag och hur 

man arbetat med interiör i ungdomssammanhang. Har även tittat på byggnader med 

iögonfallande exteriörer och på hur olika verksamheter och företag världen över jobbat med 

interior branding. För att komma fram till ett bra inredningskoncept ville jag svara på dessa frågor: 

- Vad associerar vi med begreppet hemma? 

- Vad för krav ställer verksamheterna på lokalerna? 

- Hur kan inredningen spegla Fryshusets verksamhet och värdegrunder?  

- Hur kan exteriör och vindfång göra människor nyfikna och locka in dem i byggnaden? 

- Hur kan konceptet involvera ungdomarna i skapandet av interiören?  

För att få svar på dessa frågor har jag aktivt letat information via internet och biblioteket. Som 

hjälp vid ritningstekniska detaljer använde jag Arkitektens handbok från 201238 och vid 

färgsättningen har jag använt mig av NCS färgsystem. Jag har arbetat i Adobeprogrammen 

Photoshop och InDesign med att skissa på rumsliga lösningar i 2D. Har även skissat i 3D genom att 

bygga internmodeller av lokalen för att undersöka rummens volymer och deras relation till 

varandra. 

                                                           
36

 Se bilaga A. 
37

 Se bilaga B 
38

 Bodin, Anders, Hidemark, Anders, Arkitektens handbok 2012. Byggenskap Förlag, 2011. 
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2.3 Omvärldsanalys 

Jag har tittat på hur Fryshuset fungerar i Stockholm, vad de har för sorts lokaler och utbud av 

aktiviteter. Fryshuset är betydligt mer etablerat i Stockholm och distribuerar hela 24 000m2 

jämfört med Malmös 732m2. I Stockholm driver Fryshuset även en grundskola med 90 elever, en 

gymnasieskola med 700 elever och en konsertverksamhet vilken besöks av 8 000 - 10 000 

personer per månad39. Med dessa extra kvadratmeter har de möjlighet att ha fler verksamheter 

och ett större utbud av aktiviteter. De förfogar bland annat över 6 konferensrum40 och 641 

danssalar vilka utomstående kan hyra. Den största skillnaden mellan Stockholm och Malmö anser 

jag vara att rummen i Stockholm är utformade efter mer eller mindre en sorts aktivitet. 

Danssalarna används till exempel alltid till dans, i Malmö använder man deras motsvarighet, Stora 

salen till allt från middagssittningar till sportaktiviteter vilket ställer fler krav på Malmös lokaler.    

 

Sjakket i Köpenhamn är en social-pedagogisk dagvård för utsatta ungdomar mellan 13-17 år och 

startade upp för att få bort de unga från gatorna samt att erbjuda utbildning till dem som inte 

klarar av att gå i den vanliga skolan. Ambitionen var att skapa en aktiv och mångsidigt sport- och 

samlingshus för ungdomar i området där de bland annat kan umgås, få läxhjälp och utöva sporter 

de annars inte skulle ha råd med. Men kanske det mest viktiga är att det är ett ställe där unga kan 

bygga upp en kontakt med vuxna utanför hemmet vilka de kan prata med om de har problem42.  

Vi lär barn och unga att tro på sig själva, att de ska observera sin  

omgivning och ta vara på de möjligheter som finns för dem43. (Sjakket, 2010) 

Sjakkets arkitektur är mycket spännande, det är designat av BIG i samarbete med Julien de Smedt 

Architects och deras frågeställning i projektet var44; 

Hur skapar du något som till och med gatubarn upplever som coolt? 

De byggde om en nedgången fabrikslokal vilken är uppdelad i två sammanhängande valv, det 

södra är har en helt öppen planlösning och det norra är till för konserter och andra 

framträdanden samt skolverksamhet. Det södra valvet har tre stora garageportar vilket gör att 

man kan öppna upp lokalen och därmed skapa ett intressant möte mellan inne och ute. 

                                                           
39

 http://www.fryshuset.se/Fryshuset/om_fryshuset.aspx 2012-03-28  
40

 http://www.fryshuset.se/fryshuset/bokning_av_lokaler.aspx 2012-03-28 
41

 http://www.fryshuset.se/Fryshuset/Fryshuset_danssalar.aspx 2012-03-28 
42

 http://www.sjakket.dk/11_velkommen%20til%20sjakket.htm 2012-03-28 
43

 http://www.sjakket.dk/47_sjakkets%20historie.htm 2012-03-28 
44

 http://www.archicentral.com/sjakket-youth-club-copenhagen-denmark-plot-12203/ 2012-03-28 

http://www.fryshuset.se/Fryshuset/om_fryshuset.aspx
http://www.fryshuset.se/fryshuset/bokning_av_lokaler.aspx
http://www.fryshuset.se/Fryshuset/Fryshuset_danssalar.aspx
http://www.sjakket.dk/11_velkommen%20til%20sjakket.htm
http://www.sjakket.dk/47_sjakkets%20historie.htm
http://www.archicentral.com/sjakket-youth-club-copenhagen-denmark-plot-12203/
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Jag var där på studiebesök i februari för att med egna ögon se hur de jobbat med arkitekturen och 

hur man upplever rummen. Jämfört med de bilder jag sett var lokalerna betydligt mer slitna, men 

detta är inte konstigt då verksamheten har varit igång i ett antal år. Då jag var där fanns det inga 

ungdomar tillgängliga på grund av planeringsvecka. Jag träffade endast på ett gäng killar som 

precis hade avslutat ett kick-boxningspass annars var det var Sjakkets ledare Khosrow Bayat som 

visade runt mig. Han var mycket glad över att kunna erbjuda ungdomar en plats som denna 

istället för att de skulle sysselsätta sig på gatan, men pengabristen gjorde så att de tyvärr inte får in 

lika många elever som de har kapacitet till45.      

Den kunskapen jag främst tog med mig hem var att nyfikenhet inför transparens och 

färgsättning. Arkitekternas val att använda sig av kontexten byggnaden omges av som inspiration 

till färgschemat var mycket smart då byggnaden på detta vis får en starkare koppling till området.  

                                                           
45

 http://www.egmontfonden.dk/Relateret-indhold/Artikler-fra-Arsskrift/Arsskrift-Luksus-til-unge-rodder-i-Nordvest/ 2012-03-28 

Sjakket 

Sjakket 

http://www.egmontfonden.dk/Relateret-indhold/Artikler-fra-Arsskrift/Arsskrift-Luksus-til-unge-rodder-i-Nordvest/
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KOZ Architects  

 I min undersökning av hur interiör kan tilltala 

unga har jag även tittat på fritids- och 

kulturcentret för unga i Gersonsvej strax utanför 

Köpenhamn vilket Dorte Mandrup Arkitekter har 

designat. Deras ambition var att skapa en plats 

där unga kunde umgås i stil med Pippi 

Långstrumps välkända hus Villa Villakulla46. 

Ruban Youth Center and Sports Facility av KOZ 

Architects har en mycket iögonfallande exteriör 

där de har arbetat med färgnyanser och stora 

glaspartier, även interiören är vågat färgsatt. Som sammanfattning av omvärldsanalysen står det 

klart att behovet av ungdomscenter är stort även utomlands och det som efterfrågas mest av 

ungdomarna är en plats där de kan känna sig välkomna på, ha god kontakt med vuxna och få 

utöva aktiviteter som intresserar dem47. Det genomgående problemet är finansieringen, trots att 

verksamheterna gång på gång har visat sig vara framgångsrika48,49,50.  

                                                           
46

 http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=11021 2012-03-28 
47

 http://www.egmontfonden.dk/Relateret-indhold/Artikler-fra-Arsskrift/Arsskrift-Luksus-til-unge-rodder-i-Nordvest/ 2012-03-28  

48
 http://www.fryshuset.se/fryshuset/ac_nyheter.aspx 2012-03-28 

49
 http://www.fryshuset.se/Fryshuset/reportage.aspx 2012-03-28 

50
 http://www.fryshuset.se/Fryshuset/fryshuset_today_samhalle.aspx?Eid=2437 2012-03-28 

Dorte Mandrup Arkitekter 

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=11021
http://www.egmontfonden.dk/Relateret-indhold/Artikler-fra-Arsskrift/Arsskrift-Luksus-til-unge-rodder-i-Nordvest/
http://www.fryshuset.se/fryshuset/ac_nyheter.aspx
http://www.fryshuset.se/Fryshuset/reportage.aspx
http://www.fryshuset.se/Fryshuset/fryshuset_today_samhalle.aspx?Eid=2437
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3 Undersökning 

3.1 Fryshusets identitet 

Fryshuset startade hösten 1984 av privatpersoner och föreningen KFUM Söder i Stockholm, idag 

finns Fryshuset i Stockholm, Göteborg och Malmö med sammanlagt 14 000 medlemmar. De har 

runt 40 000 besökare per månad från olika delar av Sverige och utlandet. Stiftelsen präglas av 

aktiviteter med individuellt ansvarstagande, civilkurage och motstånd mot varje form av 

segregation. Arbetet formas av Fryshusets utveckling som samhällsbyggare och social entreprenör 

och går under rubrikerna: Utbildning, Sociala perspektiv och Passionerade intressen51. 

Fryshusets vision lyder: 

 

Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen52 

De beskriver sina värdegrunder så här53: 

- Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram 

individens inneboende kraft 

 

- Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och 

okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar 

och förbättrar ständigt våra metoder 

 

- Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, 

oavsett bakgrund 

 

- Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla 

motsättningar, olikheter och ökar förståelsen 

De verksamheter inom Fryshusets väggar jag valt att fokusera på är United sisters, Barn till ensamma 

mammor och Elektra vilka fångar upp ungdomar i olika åldrar med olika social bakgrund. United 

sisters riktar sig till tjejer mellan 12-20 år och jobbar med att varje ung kvinna ska kunna vara sig 

själv och ha förutsättningarna att göra vad hon vill utan att begränsas av sig själv eller av andra. 

                                                           
51

 http://www.fryshuset.se/fryshuset/mer_om_fryshuset.aspx 2012-04-11  
52

 http://www.fryshuset.se/fryshuset/fryshusets_vardegrund.aspx 2012-04-11  
53

 http://www.fryshuset.se/fryshuset/fryshusets_vardegrund.aspx 2012-04-11  

http://www.fryshuset.se/fryshuset/mer_om_fryshuset.aspx
http://www.fryshuset.se/fryshuset/fryshusets_vardegrund.aspx
http://www.fryshuset.se/fryshuset/fryshusets_vardegrund.aspx
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Verksamheten består bland annat av tjejgrupper, tjejcoacher och nattvandrare. Barn till ensamma 

mammor är ett samarbete mellan Fryshuset och Skåne Stadsmission. Verksamheten erbjuder stöd 

till ensamstående mammor och deras barn och arbetar för att ge barnen lyckliga 

barndomsminnen, till exempel att ge dem möjlighet att åka på utflykter de annars inte skulle ha 

råd med. Elektra arbetar för ett jämställt samhälle där det aldrig ska accepteras att någon 

använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga 

förtryck, våld eller andra kränkningar. De erbjuder stöd till utsatta ungdomar och arbetar även 

med förebyggande genom utbildning och attitydförändrande samt opinionsbildande arbete.  

3.2 Beskrivning av miljön idag 

Fryshuset ligger på Sofielundsvägen 5 i närheten av Möllevångstorget i Malmö. Idag är det svårt 

för besökare att hitta dit, den 24m långa fasaden visar inget tecken på Fryshusets existens om 

man bortser från en mycket anonym skylt ovanför ingången och ett par posters om Elektra i ett 

fönster till personalens kontor. Ytterdörren är låst och för att ringa på krävs det två lappar med 

förklarande pilar då ringklockan är placerad på ett annat ställe än vid porttelefonen.   

I alla rum förutom i entrén är det skoförbud, det linoleumbelagda golvet går i ljusa färger från 

beige till ljusgrått och skapar ingen trevlig upplevelse för fötterna. Det är kallt, hårt och inger en 

känsla av att vara oälskat och okapabelt till att älska.  De vitmålade väggarna följer även de med i 

alla rum och ger en kylig känsla av likgiltighet. Taket har ett vitt innertak av kvadratiska plattor 

vilka fungerar som ljudabsorbent och döljer ventilation etc. Belysningen i alla rum består av 

lysrör, i vissa fall har man valt att plocka in golvlampor för att försöka skapa en mer hemtrevlig 

känsla. Alla fönster som gränsar till andra rum är förtäckta av textil eller papper, detta skapar en 

känsla av hemlighetsmakeri snarare än den öppenhet och transparens som Fryshuset säger sig 

vilja förmedla.   

Idag liknar den befintliga planlösningen mest en labyrint, små korridorer och genomgångsrum 

avlöser varandra. Det finns ingen ordentlig avhängningsmöjlighet av ytterkläder om det är fler än 

sju personer där samtidigt. Garderoben är belägen precis innanför entrédörren vilket gör den 

synlig från gatan, detta innebär en stöldrisk och det har hänt att personer har blivit bestulna på 

sina ytterjackor. Det finns tre toaletter vilket går att ifrågasätta då det stundtals vistas upp till 80 

personer i lokalen samtidigt, det finns inte heller någon enskild personaltoalett.  
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Den Stora salen används av alla verksamheter där deltagarantalet uppnår till mer än 15 personer. 

I rummet sker aktiviteter så som; yoga, taekwondo, bio, middagssittning, konferens och lekrum. 

Från första anblick ser rummet ut som en lokal för fysiska aktiviteter men de uppradade 

möblerna längs med väggarna och bordet med en duk och ljuslyktor på styr tankarna till både 

väntrum och förråd. Tjejrummet och Elektras rum används båda två främst till samtal och pyssel, 

trots att dessa rum är de enda med taklanterniner upplevs de som mörkare än vissa andra. De 

upplevs även som kalla, färgerna är dova och trots försök till dekoration kvarstår känslan av att 

rummet är kalt och opersonligt. Som besökare är det är svårt att få tag på information om 

Fryshuset och deras verksamheter då broschyrerna är gömda en bra bit från ingången. Trots att 

väggarna pryds av porträttbilder på personalen, Fryshusets värdegrunder och ungdomarnas alster 

får man ingen stark uppfattning om Fryshusets anda. 

 

3.3 Vem är brukare av lokalerna 

Brukarna av lokalerna är personal, ungdomar 7-25 år och städpersonal. 

3.4 Vilka funktioner ska tillgodoses 

Fryshuset behöver marknadsföra sig interiört och exteriört genom att bygga upp en nyfikenhet 

och locka in människor i lokalerna för att visa upp vilka de är. För att kunna skapa ett levande 

hus behöver publika och gemensamma utrymmen vara förändliga för att inspirera och utformade 

så att människor trivs att umgås där. Det ska även vara möjligt för ungdomarna att dekorera 

rummen själva för att kommunicera med andra ungdomar och ge dem en känsla av gemenskap, 

tillhörighet samt trygghet. I stöd från min teori hoppas jag att inredningen på detta vis ska få 

besökare att känna sig som hemma. Det skulle även bistå verksamheternas aktiviteter och samtidigt 

förkroppsliga Fryshusets värdegrunder visuellt.  

Fryshusets värdegrunder inramade i lobbyn 

 

Stora salen 
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Eftersom man inte använder skor inomhus behöver golvet vara behagligt att sitta och gå barfota 

på, vissa rum kan även uppfattas som kyliga och detta behövs motverkas. I alla rum bör det 

finnas möjlighet att anpassa belysningen då olika aktiviteter kräver olika stämningar. Det behöver 

finnas en väl utformad plats för garderoben som tar hänsyn till stöldrisken och antalet besökare. 

Den Stora salens syfte är att underhålla och aktivera människor, rummet används till allt från 

yoga till middagssittningar. Det bör finnas en lättillgänglig plats där man kan förvara bord, stolar 

och sportredskap utom synhåll då de inte används. Rummet bör även vara försett med speglar 

och ljudabsorbents då aktiviteterna kan vara påträngande för rummen intill. Tjejrummet används 

främst av verksamheterna United sisters och Barn till ensamma mammor, rummet Elektra 

används av verksamheten Elektra och av diverse personer vid olika större möten. De 

huvudsakliga aktiviteterna i båda rummen är samtal och pyssel, det krävs därför sittplatser i mer 

avslappnad form samt sittplatser vid bord. Alla rum där det förs större samtal bör utrustas med 

whiteboard, projektorduk och projektor samt skåp för förvaring av material. 

3.5 Personalens och ungdomarnas tankar och önskemål 

Personalen talade mycket om att väcka nyfikenhet hos förbipasserade och talade om att 

vindfånget på något vis kunde användas för att fånga deras uppmärksamhet. De diskuterade olika 

lösningar, bland annat en sorts välkomsttavla med bilder som då och då byts ut för att visa på 

förändlighet, liv och rörelse vilket de ansåg att Fryhuset står för. Vid entrén finns det stora 

glaspartier ut mot gatan. Det pratades om att utnyttja dessa på något vis för att väcka 

uppmärksamhet. Lösningar som innefattade färg och belysning kom upp. Genomgående var 

både personal och ungdomar överrens om att de efterlyste växtlighet, trä, färg och ljus i alla rum. I 

Stora salen pratade de mycket om problemet med förvaring av möbler. De var i vägen när fysiska 

aktiviteter hölls i rummet och förvarades därför utanför. Problemet är att de praktiskt taget varje 

dag även använder rummet till stillasittande aktiviteter och bord släpas därför flitigt in och ut vid 

varje tillfälle. Det fanns en önskan om att köpa in pilatesbollar, men detta hindras av att det inte 

finns möjlighet till förvaring. Det finns idag en whiteboardtavla i rummet men en projektorduk 

hade varit önskvärt enligt den ansvarige för Elektra.  

Rummet Elektra var det som ansågs vara mörkast och alla instämde i att man blev sömnig efter 

bara en kort stund där inne. Återigen kom frågan upp angående ljus och färg för att skapa en 

piggare, gladare och mer inspirerande stämning. Deltagarna uppfattade trots allt Fryshuset som 

en frizon där de kunde slappna av och våga tala om saker alla inte kände sig bekväma med 

hemma. Tjejerna som deltog i United sisters tyckte om att ha ett rum de kunde kalla för sitt eget, 

detta fick dem att känna sig trygga och känna att de tillhörde en speciell gemenskap.  
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Samtalen resulterade i en designbrief från Fryshuset;  

- Locka in människor i huset och arbeta med skyltningen för underlätta för besökare att 

hitta dit. Få in ljus och natur i lokalerna, spegla Fryshusets anda och verksamhet – liv, 

rörelse, kreativitet, utveckling. 

Utifrån denna sammanställde jag en de-brief; 

- Skapa ett inredningsförslag vilket speglar Fryshusets verksamhet, arbeta utifrån ledorden; 

liv, rörelse, kreativitet och utveckling. Inredningen ska skapa enhetlighet, följa rummens 

funktion och lyssna till människornas behov. 

3.6 Förändring av planlösning 

För att lösa problemet med den förvirrande planlösningen valde jag att riva alla väggar vilket 

möjliggjordes då det är pelare som bär upp våningarna ovanför. Att endast förändra enstaka rum 

insåg jag snabbt inte fungerade då hela lokalen var dåligt utformad. Den nya planlösningen har 

tagit form utifrån människornas och verksamheternas behov, istället för tvärt om. Den har även 

tagit hänsyn till de befintliga toaletterna och köket för att inte flytta på avlopp, dock har jag även 

givit ett förslag på att skapa en personaltoalett i anknytning till kontorsdelen. Väggar har i största 

möjliga mån satts upp intill pelare för att inte låta dem hamna mitt i rummet. Jag har även arbetat 

med att försöka göra korridorerna mer 

intressanta och användbara, inget av 

rummen är längre genomgångsrum 

och jag har gett förslag på att öppna 

upp taket för fler taklanterniner i syfte 

att få in mer ljus54. Ett takfönster ger 

upp till fem gånger så mycket ljus som 

ett fönster som är placerat på en 

vägg55.   

 

Då det fanns fler förråd än vad som användes har jag valt att plocka bort tre av dessa och istället 

skapat ett extra konferensrum och två rum till verksamheten Barn till ensamma mammor; ett 

barnrum och ett mammarum vilka ligger vägg i vägg. Jag har även gett förslag på att utöka antal 

                                                           
 
55

 Francis D.K Ching, Architecture: Form, space & order. John Wiley & Sons Inc, tredje utgåvan, 2007 

Förslag på taklanterniner 
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toaletter till fem stycken, varav en ligger i anknytning till personaldelen. I anknytning till entrén 

har jag skapat en utställningsyta där Fryshusets verksamheter visas upp genom text och bild och 

där ungdomarna även har möjlighet att lämna avtryck.    

 

 

Skissprocess 2D & 3D 
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4 Resultat 

4.1 Utvalda delar till den nya planlösningen 

Jag har utgått från fryshusets värdegrunder för att visualisera deras identitet genom exteriör och 

interiör. Dessa är bland annat, som jag tidigare skrivit; vikten av att ge uppmuntran, förtroende och 

ansvar, att i respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbygger motsättningar och ökar 

förståelsen. I mitt inredningskoncept vill jag spegla detta genom att låta ungdomarna vara delaktiga 

i utsmyckningen av interiören via möbelrenovering, möjlighet att dekorera väggar med material 

från verksamheternas aktiviteter samt att de aktivt och kontinuerligt förändrar utställningsarenan. 

Dessa sätt att lämna spår efter sig skapar ett band mellan ungdomarna och platsen vilket enligt de 

teorier jag använder mig av kommer bidra till att skapa en hemkänsla.                      .   

Även gesten att ta av sig skorna associeras med en rutin vi har i Sverige med att komma hem till 

sig själv eller någon annan, kroppen och rummet får även ett mer intimt förhållande till varandra. 

För att erbjuda ett behagligt golv att gå på har jag valt att lägga ekplank vilket löper genom alla 

rum, förutom i vindfånget och toaletterna där det är återvunnet tegel. Jag har valt ett trägolv 

eftersom trä är ett äkta material, vi känner till dess ursprung och tillverkning vilket enligt den teori 

jag stödjer mig på ska bidra till att personerna som vistas i rummet känner sig betydelsefulla. 

Ny planlösning 
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Träet åldras dessutom vackert med åren och jag har valt att måla det med en halvblank, 

vattenburen golvfärg. Lokalens väggar är byggda av gips och täcks av återvunnet dekorationstegel 

vilken sätts upp med kakelfix och fogas med murbruk för att få en rustik känsla av en gammal 

tegelvägg. Dessa väggar målas med en vattenbaserad väggfärg som bryts i olika nyanser beroende 

på rum. På sina ställen byts tegelväggen ut av ofärgat frostat tegelglas för att visa på Fryshusets 

öppenhet och för att få in ljus i rummen. Tegelglaset är inte transparent med syfte att behålla 

rummens privata atmosfär i hänsyn till att deltagarna ska känna sig trygga och avslappnade.  

Färgschemat i lokalerna utgår från fasadens färger samt en varm grå nyans, NCS-nummer  

1002-Y. Jag har arbetat med att få utställningsarenan, rummet Elektra att synas så mycket som 

möjligt och har velat undvika att väggarna runt omkring ska konkurera för mycket med 

rumsformen och pixelmotiven. Tanken är att använda de möbler som finns hos Fryshuset idag 

för att hålla nere kostnaderna, miljöpåverkan och för att aktivera ungdomarna i processen med 

möbelrenovering. Genom att måla och/eller klä om dem ges möblerna nytt liv och ungdomarna 

får samtidigt vara med och lämna ett personligt avtryck. Dessa möbler samt förslag på nyinköp 

finns som bilaga C & D. I rummen Elektra och Tjejrummet har jag valt en färgskala med 

accentfärger i syfte att aktivera hjärnan för att motverka att personerna som vistas i rummet blir 

sömniga56. 

                                                           
56

 Hård, Anders, Küller, Rikard, Sivik, Lars & Svedmyr, Åke, Upplevelse av färg och färgsatt miljö, Byggforskningsrådet, 1995. 

Färgschema för interiören 
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4.2 Den nya planlösningen 

 

4.2.1 Fasaden 

Fasadens uppgift är att välkomna människor, få dem att känna igen Fryshusets lokalisering och 

spegla dess identitet. Mitt exteriörförslag är att fasaden kommer att prydas av ett fotografi av 

Malmö stad där pixlarna blivit uppförstorade. Motivet är taget på cykelbron vilken förbinder den 

södra stadsdelen med centrum och syftar till att Fryshuset är det som förbinder ungdomarna med 

samhället. Färgsättningen på fasaden kommer att skapa färgschemat för interiören, den har som 

utgångspunkt Fryshusets röda signaturfärg, NCS-nummer S1080-Y90R vid ingången och arbetar 

sig framåt mot en turkos nyans, NCS-nummer S 3030-B70G i slutet av fasaden. Anledningen till 

att jag valt att förstora upp bilderna till pixlar är för att knyta an till Fryshusets logga.               

Möbleringsplan, tegelglaset är visualiserat genom vita partier i väggarna. 
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4.2.2 Vindfånget och Entrén 

Vindfångets är tänkt som en introduktion till Fryshuset med sin enfärgade utformning, 

människor ska bli berörda när de öppnar ytterdörren. Väggar, golv, tak och dörrmatta är helt och 

hållet målat i Fryshusets röda signaturfärg, NCS-nummer S1080-Y90R för att utifrån skapa en 

nyfikenhet och iögonfallande entré. Inspiration är tagen från Moderna museet i Malmö samt 

fritids- och kulturcentret för unga i Gersonsvej, Danmark där man jobbat med rum i enhetliga 

färger. Vindfånget utsätts för mycket slitage, därför valde jag att lägga återvunnet tegel som golv 

vilket är mycket slitstarkt. Tegelgolv är ett äkta material med en rustik charm men samtidigt 

mycket robust.  

Förslag på fasad 

 

Mitt förslag 

 
Vindfånget idag 
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I entrén ligger det ett ekgolv vilket sträcker sig in genom hela lokalen. Det är målat i en turkos 

nyans, NCS-nummer S 3030-B70G. Direkt till vänster finner man information om Fryshusets 

verksamheters arbete, till höger är det en dörr in mot personalavdelningen och efter denna finns 

det en anslagstavla för allmän information om vad som händer i Malmö samt ett tidningsställ. På 

vänster sida efter informationen om Fryshuset finns det en inbyggd bänk med indragen undersida 

för att undvika att bli sparkad på. Det är tänkt att bänken ska ha en stoppad dyna, kuddar längs 

väggen och fyra bord med varsin stol framför. Det hänger en lampa ovanför varje bord. 

Fortsätter man rakt fram kommer man till en RWC och avhängning för ytterkläder, det är tänkt 

att det ska finnas ett skoställ och krokarna Dropit av Asshoff & Brogård för Normann Copenhagen. 

Krokarna tar liten plats vilket är en fördel då det behövs avhängning för minst 80personer och de 

kan placeras i olika höjd så att både vuxna och barn når dem utan problem. Väggarna är målade i 

en varm grå nyans, NCS-nummer 1002-Y. 

 

 

Entré 
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4.2.3 Utställningsarena 

Utställningsarenan är utsidan av rummet Elektra, jag har skapat zoner genom en kontrasterande 

form vilket skapar ett visst rörelseflöde. Zonerna är tänkta mötesplatser där det vid vissa delar 

finns sittplatser för att främja social interaktion. Golvet från entrén löper vidare genom 

utställningsarenan med samma turkosa nyans, NCS-nummer S 3030-B70G. Elektras väggar 

består av gips och bitvis av ofärgat frostat tegelglas. Tegelglaset ska skapa en känsla av 

transparens men ändå ha en insynsskyddande funktion. Gipsdelarna kommer täckas av motiv i 

ljusa färger från färgschemat på Malmö stad vilka har manipulerats till bilder med stora pixlar. 

Ovanpå motiven finns av en glasyta vilken man kan använda en tuschpenna på. Motiven är 

tänkta att inspirera ungdomarna att rita eller skriva in sina egna reflektioner över sin roll i 

samhället. Utställningsarenan blir på så vis ett levande klotterplank där nya illustrationer och tankar 

ständigt avlöser varandra. För att visa på ansvar och förtroende kommer pennorna inte vara 

inlåsta utan tillgängliga vid utställningen. Väggarna runtom kring utställningsarenan kommer även 

här att ha NCS-nummer, 1002-Y som i entrén. Elektras ena hörn syns från ingången och det är 

tänkt att detta ska göra människor nyfikna och vilja komma längre in i lokalen. Väggen mot 

kontorsdelen består av tegelglas för att visa på öppenheten mellan personal och ungdomar. 

 

4.2.4 Elektra 

För att spela på ledorden jag presenterade i de-briefen har jag skapat ett rum med en organisk 

form. Inspirationen kommer från Alvar Altos formspråk, bland annat hans vas av kollektionen 

Collection samt Finnish Pavilion från 1939 då jag uppskattar hans sätt att arbeta med former. 

Rummet är tänkt att vara Fryshusets kännetecken och ska spegla lekfullhet och deras arbete med 

att få ungdomarna att tänka utanför boxen. Möblerna i rummet kommer att återanvändas genom 

att ungdomarna själva renoverar dem genom att klä och måla om dem. Detta skapar en 

samhörighet mellan ungdomarna och rummet vilket jag hoppas på får dem att känna sig hemma 

och att de ger dem en inblick i den skicklighet de besitter. För att förebygga att personerna som 

vistas i rummet ska fryser kommer det att finnas tillgång till filtar och det nya trägolvet kommer 

även att skapa en varmare atmosfär. Jag väljer att inte höja temperaturen då det finns risk att 

rummet kan kännas instängt och det är även mer miljövänligt att låta bli. Det är tänkt att det ska 

finnas takbelysning med dimmerfunktion, en smartboard med projektor, bord för pyssel och en 

soffgrupp för mer avslappande samtal.  
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 Utställningsarena 
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4.2.5 Tjejrummet 

Detta rum kommer främst tillhöra verksamheten United sisters, till verksamheten Barn till 

ensamma mammor har jag skapat två nya rum, ett barnrum och ett privat rum för mammorna. 

Behöver de av någon anledning större lokal är de fortfarande välkomna att använda Tjejrummet, 

Stora salen samt det nya konferensrummet. För att skapa en mer mysig atmosfär i rummet har 

stolarna kring bordet har bytts ut mot begagnade pinnstolar vilka målas om av ungdomarna 

utifrån färgschemat för rummet. Även soffgruppen, borden, skåpet är tänkt att renoveras av 

ungdomarna. Det är tänkt att det ska finnas takbelysning med dimmerfunktion, en smartboard 

med projektor, bord för pyssel och soffgrupp för mer avslappande samtal. Även här kommer det 

att finnas filtar för att förebygga att människor ska frysa. Tjejrummet kommer att bli ett färgstarkt 

rum med blå, röda och rosa nyanser för att spegla de unga tjejernas livslust, energi och inre 

styrka. Tjejerna kommer även att erbjudas att göra en väggmålning utifrån färgschemat för 

rummet. 
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4.2.6 Stora salen 

Den Stora salen har förflyttats till mitten av lokalen och är befriat från egenskapen som 

genomgångsrum. Det finns två dubbeldörrar och tegelglaspartier mitt emot varandra i linje med 

taklanterninerna för att skapa ett öppet och välkomnande intryck. För att lyssna till personalens 

och ungdomarnas behov om att få in mer ljus har jag som förslag skapat fler taklanterniner och 

placerat dem likt ett pärlband efter varandra. Väggen som vetter ut mot personalavdelningen 

består av tegelglas för att få in mer ljus och visa på det personliga förhållandet mellan ungdomar 

och personal. Väggarna har även här en yta av återvunnet tegel, de är klädda med speglar för att 

reflektera ljuset utifrån. Jag har gjort plats för ett inbyggt förråd vilket ska rymma möbler och 

sportutrustning för att slippa ha dessa ståenden längs med väggarna. Det ska finnas takbelysning 

med dimmerfunktion, en projektor och projektorduk. Rummet går ifrån varmt grå till gul-gröna 

nyanser för att föra tankarna till naturen. 
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5 Diskussion 

Min frågeställning löd; Hur kan exteriör och interiör spegla Fryshuset identitet och hur kan jag skapa ett 

inredningskoncept vilket bistår verksamheternas arbete inom Fryshuset och ger ungdomarna en känsla av att 

komma hem. Det krävdes mycket arbete för att hitta svar på detta. Under arbetets start jobbade jag 

utifrån ett verklighetstroget perspektiv och försökte följa Fryshusets design-breif så långt som 

möjligt. Efter ett tag insåg jag att planlösningen och deras önskemål inte gick att samordna. 

Färgförslag för rummen kunde jag snabbt ge, samt förslag på hur de skulle kunna återanvända 

sina befintliga möbler. Men då planlösningen var så pass ickefunktionell och rent av saboterade 

verksamheternas arbete kände jag att det var dags att våga ge dem något som var mer värt än ett 

färgförslag, detta skulle även bli en stor utmaning för mig själv. Det har varit en hård kamp 

mellan mina realistiska tankar och de tankar som vågat lyssna på mina visioner. Å ena sidan ville 

jag verkligen skapa något som Fryshuset i slutändan kunde använda sig av, trotts liten budget. 

Men å andra sidan tog det emot att ignorera planlösningens oduglighet då den skapade sådana 

problem, det kändes inte som att jag skulle ha gjort mitt jobb om jag lät den vara orörd. I efterhand 

är jag glad att jag tog mod till mig och gjorde rent hus, känner dock att jag skulle ha vågat detta lite 

tidigare och även avgränsat mitt arbete mer då det i slutändan blev väldigt stort och tidskrävande. 

På frågan hur interiör och exteriör kan spegla Fryshusets identitet tycker jag att mitt projekt ger 

dem ett bra förslag på hur de kan spegla sina visioner rumsligt. Att låta ungdomarna vara 

delaktiga i utformandet av rummen, att använda äkta material och mer färg anser jag ger ett helt 

nytt liv åt lokalerna och interaktionsaktiviteterna inspirerar människor att våga! Den andra frågan 

hade inte kunnat besvaras om jag inte bestämt mig för att förändra planlösningen. Den 

nuvarande planen är oförmögen till att bistå verksamheternas arbete och de känslolösa materialen 

skapade ingen som helst förnimmelse av ett hem. I den nya planlösningen har jag tagit hänsyn till 

hur verksamheterna arbetar, kring hur pelare och schakt är placerade samt hur planlösningen kan 

hjälpa till med att locka in människor i lokalen.  

 

I början av arbetet lade jag ner mycket tid på att få fram mycket fakta kring olika områden för att 

få större kunskap kring hur Fryshusets arbete ser ut; hur ungdomar idag umgås, vad för problem 

sociala klyftor kan skapa och hur unga människor mår idag. Under arbetets gång har jag funderat 

på om det verkligen är designer jag ska bli då så många andra frågor intresserar mig, men ständigt 

kommer jag tillbaka till insikten om hur mycket inflytande design faktiskt har i samhället och på 

hur otroligt många olika sätt man kan arbeta för att nå ut till olika målgrupper. På något vis har 

detta projekt slutit en cirkel kring det jag har gått och tänkt på i så många år. Jag skrev i början att 
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detta var en slags hyllning till dem som inte längre finns med oss och jag känner att jag gjort mitt 

bästa för att hedra dem. Självklart finns det mycket att förfina och jobba vidare med, 

planlösningen, material, sätt att integrera ungdomarna i Fryshusets lokaler men även utanför. För 

den tidsperiod projektet har pågått har jag dock utnyttjat tiden maximalt och gjort mitt bästa 

vilket jag känner mig nöjd med.    

Jag skulle gärna hunnit med att även ge belysningsförslag då detta var något personalen 

efterfrågade samt att det även var något jag var medveten om att det fanns ett stort behov av. 

Hade jag dock valt att lägga tid på belysningen skulle mitt projekt fått en helt annan utgång än 

vad det har idag och jag är inte säker på att jag skulle ha blivit mer nöjd med det.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mycket har förändrats på 10 år, men samtidigt är det 

precis som förr. Unga människors välmående kommer att vara en ständig kamp, men det vi 

måste komma ihåg är att den inte alltid behöver vara lika svår om vi alla hjälps åt att skapa tid för 

samtal och platser av förståelse, kunskap och tolerans.   
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Situationsanalys FRYSHUSET   

  

 

1. Används rummet endast till en aktivitet eller flera?  

□ Separat 

□ Flera 

Om fler aktiviteter, vilka krav ställer det på rummet? 

Det behövs finnas bord och stolar för pyssel och möten. Sittplatser där man kan sitta och 

samtala mer intimt i grupp (soffgrupp). Det ska även finnas möjlighet att förändra 

ljussättningen efter behov (dimmer).   

2. Hur skulle aktiviteternas funktion klara sig utan rummet? 

Ok, det finns fler rum men det skulle inte få samma känsla av tillhörighet och trygghet. 

3. Hur påverkas rummet av situationen, aktiviteterna? Människor är: 

□Rörliga   □Stillasittande   □Tillsammans med: pysselmaterial, block, penna □Vistas där 

endast tillfälligt  □Tysta □En talare  □Flera talar samtidigt  

Finns det skrav på: 

□Bordsyta? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 15-20 personer.  

□Sittplatser? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 15-20 personer. 

□Fri golvyta? 

4. Aktivitetens syfte 

Föra diskussion om kultur, respekt för en själv och andra med både killar och tjejer. 

Arbetar i förebyggande syfte. 

Frekvens 

Dagligen. 

Tid: Hur lång tid tar en aktivitet?  

1-2 timmar. 

Rum: ELEKTRA  Situation, Aktivitet: MÖTEN, SAMTAL 

BILAGA A 
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Mental strain: Känner man av stress, oro etc? 

Nej. Upplevs som en fri-zoon. 

Fysisk omgivning:           

Ljus, (finns fönster?) Ja, ett takfönster. Temperatur Kan kännas kallt. 

Ljud (störs man av omgivningen?) Nej. 

Annan störning -                           

Andra faktorer: 

Skofritt. Filtar, färg- och ljussättning istället för att höja temperaturen. De har fastnat för 

färgen lila eftersom de hört på TV att den skulle vara varm och lugnande. 

 

1. Används rummet endast till en aktivitet eller flera?  

□ Separat 

□ Flera 

Om fler aktiviteter, vilka krav ställer det på rummet? 

Det behöver spegla Fryshusets anda och värdegrunder, vara välkomnande, inspirerande och 

väcka nyfikenhet hos besökarna. Det måste finnas kläd- och skoförvaring för minst 

80personer, helst anpassad till olika åldrar. Sittplatser, informationstavla, välkomsttavla, 

plats för trycksaker.   

2. Hur skulle aktiviteternas funktion klara sig utan rummet? 

Oorganiserat, stökigt, svårt att komma över information, inte ge ett bra första intryck av 

stiftelsen. 

3. Hur påverkas rummet av situationen, aktiviteterna? Människor är: 

□Rörliga   □Stillasittande   □Tillsammans med (dator, block, fika, whiteboard etc)  □Vistas 

där endast tillfälligt  □Tysta □En talare □Många talar samtidigt  

Finns det krav på: 

□Bordsyta? (om Ja, hur många?) Finns idag 2st bord. 

□Sittplatser? (om Ja, hur många?) Ca 5, idag finns det plats för 4 personer.  

 

□Fri golvyta? Man ska kunna passera fritt. 

4. Aktivitetens syfte 

RUM: ENTRÉ            SITUATION, AKTIVITET: VÄNTRUM, MOTTAGNING  
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Entrén fungerar som väntrum, mottagningsrum där man kan få information om de olika 

verksamheterna inom Fryshuset och är stiftelsens ”ansikte utåt”. 

Frekvens  

Den sker dagligen. 

Tid: Hur lång tid tar en aktivitet?  

Från 0-30min. 

Mental strain: Känner man av stress, oro etc? Om ja, ange dess orsak.  

Ja, eventuellt stress, nervositet inför ett första möte etc. 

Fysisk omgivning:           

Ljus, finns fönster?: Ja Temperatur: Normal temperatur  

Ljud: Nej  Annan störning: - 

Andra faktorer:  

Klädesavhängningen behöver vara något gömd för att minska stöldrisken.  

 

1. Används rummet endast till en aktivitet eller flera?  

□ Separat 

□ Flera 

Om fler aktiviteter, vilka krav ställer det på rummet? 

Det ska vara lätt att kunna plocka fram bord, stolar, sporttillbehör etc. och finnas 

förvaring till dessa. Det ska även finnas möjlighet att förändra ljussättningen efter behov 

(dimmer).   

2. Hur skulle aktiviteternas funktion klara sig utan rummet? 

Omöjligt, finns ingen annan lokal som rymmer 80 personer eller sportaktiviteterna.  

3. Hur påverkas rummet av situationen, aktiviteterna? Människor är: 

□Rörliga   □Stillasittande   □Tillsammans med (projektor, block, fika, whiteboard, 

yogamattor, sportutrustning, mat)  □Vistas där endast tillfälligt Genomgångsrum  □Tysta 

□En talare  □Flera talar samtidigt  

Finns det skrav på: 

□Bordsyta? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 80 personer. Oftast 30 personer.  

Rum: STORA SALEN  Situation, Aktivitet: YOGA, SPORT, BARNGRUPP,                    

                                            MIDDAG, FÖRELÄSNING, 15+ DELTAGARE 
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□Sittplatser? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 80 personer. Oftast 30 personer. 

□Fri golvyta? Ja, för yoga och andra sportaktiviteter samt lek med barnen. 

4. Aktivitetens syfte 

Underhålla och aktivera människor. Avslappning, träning, möten, samtal, middag.  

Frekvens 

Dagligen. 

Tid: Hur lång tid tar en aktivitet?  

1-2 timmar. 

Mental strain: Känner man av stress, oro etc? 

Nej. 

Fysisk omgivning:           

Ljus, (finns fönster?) Nej Temperatur Kan kännas kallt. 

Ljud (störs man av omgivningen?) Nej. Annan störning Eventuellt pga. av att det är   

                                                          ett genomgångsrum. Ungdomarna måste        

                                                          passera för att komma till köket. 

Andra faktorer: 

Idag måste man flytta in bord varje gång, möblerna stör de fysiska aktiviteterna. Skofritt. 

 

1. Används rummet endast till en aktivitet eller flera?  

□ Separat 

□ Flera 

Om fler aktiviteter, vilka krav ställer det på rummet? 

Det behövs finnas bord och stolar för pyssel, sittplatser där man kan sitta och samtala mer 

intimt i grupp (soffgrupp). Det ska även finnas möjlighet att förändra ljussättningen efter 

behov (dimmer).   

2. Hur skulle aktiviteternas funktion klara sig utan rummet? 

Ok, det finns fler rum men det skulle inte få samma känsla av tillhörighet och trygghet. 

3. Hur påverkas rummet av situationen, aktiviteterna? Människor är: 

Rum: TJEJRUMMET  Situation, Aktivitet: MÖTEN, PYSSEL, SAMTAL 
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□Rörliga   □Stillasittande   □Tillsammans med: pysselmaterial □Vistas där endast tillfälligt  

□Tysta □En talare  □Flera talar samtidigt  

Finns det skrav på: 

□Bordsyta? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 15-20 personer.  

□Sittplatser? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 15-20 personer. 

□Fri golvyta? 

4. Aktivitetens syfte 

Stärka unga tjejers själförtroende och självkänsla, vara stöd till ensamma mammor, få 

dem att känna en tillhörighet. 

Frekvens 

Dagligen. 

Tid: Hur lång tid tar en aktivitet?  

1-2 timmar. 

Mental strain: Känner man av stress, oro etc? 

Nej. Upplevs som en fri-zoon. 

Fysisk omgivning:           

Ljus, (finns fönster?) Ja, ett takfönster. Temperatur Kan kännas kallt. 

Ljud (störs man av omgivningen?) Ja, det stora rummet om det pågår fysisk   

Annan störning -                          aktivitet.  

Andra faktorer: 

Skofritt. Filtar, färg- och ljussättning istället för att höja temperaturen. 

1. Används rummet endast till en aktivitet eller flera?  

□ Separat 

□ Flera 

Om fler aktiviteter, vilka krav ställer det på rummet? 

Det ska finnas möjlighet att sitta och läsa, samtala, spela spel etc.   

2. Hur skulle aktiviteternas funktion klara sig utan rummet? 

Ok, men det skulle antagligen inte kännas lika avslappnat och socialt. 

Rum: UNGDOMSRUM  Situation, Aktivitet: CHILLA, UMGÅS 
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3. Hur påverkas rummet av situationen, aktiviteterna? Människor är: 

□Rörliga   □Stillasittande   □Tillsammans med tidning, spel □Vistas där endast tillfälligt 

Genomgångsrum  □Tysta □En talare  □Flera talar samtidigt  

Finns det skrav på: 

□Bordsyta? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 10 personer. 

□Sittplatser? (om Ja, hur många?) Ja, plats för 15 personer. 

□Fri golvyta? Eventuellt för pingisbord. 

4. Aktivitetens syfte 

Socialt umgänge. 

Frekvens 

Dagligen. 

Tid: Hur lång tid tar en aktivitet?  

1-2 timmar. 

Mental strain: Känner man av stress, oro etc? 

Nej. 

Fysisk omgivning:           

Ljus, (finns fönster?) Nej Temperatur Kan kännas kallt. 

Ljud (störs man av omgivningen?) Nej. Annan störning - 

Andra faktorer: 

Skofritt. 
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Anteckningar från observation med  

United sisters, Fryshuset i Malmö  
27 Mars 2012 

Aktiviteten började 18.00, den afrikanska dansen uteblev och istället spelades det musik från cd-

spelare och tjejerna fick dansa utan koreografi. Det kom 12 tjejer i åldrarna 13-15 år vilka redan 

verkade känna varandra. Besvikelsen över att den afrikanska dansen uteblev lade sig ganska snart, 

vissa satte sig i soffan, andra vid bordet och några stod upp och pratade. Stämningen var glad och 

förväntansfull, vissa som ännu inte hört vad jag gjorde där var nyfikna och avvaktande. Valde 

därför att presentera mig igen och tjejerna kom med kommentarer som:  

 Vad kul! Schyst! Den utbildningen vill jag också gå!    

Kvällen fortsatte, musiken skruvades upp något, tjejerna började dansa, vissa fortsatte att sitta 

och prata, andra försvann ut ett tag och kom sedan tillbaka. Jag fick känslan av att de kom dit för 

att träffa andra men samtidigt gärna gick iväg en stund med en kompis för att tala ostörda. Att 

tjejträffen ses som ett tillfälle att få komma hemifrån men samtidigt inte hänga på stan, detta fick 

jag senare bekräftat under samtal med deltagarna. Denna kväll var dock lite speciell då aktiviteten 

var väldigt öppen eftersom den inte längre hade ett schema. Vid de tillfällen då det är en mer 

planerad aktivitet håller sig tjejerna till denna enligt dem själva.  

Jag satte mig i soffan tillsammans med ett 5 tjejer i åldrarna 13 år (2st) och 14 år (3st). Till en 

början ställde jag frågan varför de gick på United sisters aktiviteter, detta är några av de svar jag 

fick: 

 Jag tycker det är kul att träffa nya kompisar. /Tjej 14 år 

 För man lyssnar på varandra och öppnar sig för varandra. /Tjej 13 år 

Jag går hit för jag har problem med mamma. Kan inte parata med henne, här kan jag prata. 

                                                                                                          /Tjej 13 år 

 Jag hade dåligt självförtroende och ville få bättre. /Tjej 14år. 

Då tiden tickade iväg fortsatte jag med frågor som rörde Fryshusets lokaler, vad de tyckte om 

Tjejrummet, vad som var bra och om de saknade något. Såhär svarade de: 

Det är jobbigt när folk går igenom när man har yoga, det stör och jag kan inte slappna av. Jag 

vill inte att någon kan se mig där inne eller så vill liksom inte behöva tänka på det. Hur jag ser 

ut när jag ”yogar” alltså. /Tjej 14 år angående Stora salen 

Stora salen är ful! Massa grejor som bara står och jobbar sig. / Tjej 14 år 

BILAGA B 
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Tycker om sofforna, dom är coola och softa! /Tjej 14 år 

 Jag tycker om att vi får sätta upp bilder och sånt på väggarna. Då kommer man ihåg vad man       

                      pratat om. /Tjej 13 år 

 Borden och stolarna är skitfula! /Tjej 14 år 

 Ja, oh my god….och dom där gardinerna! /Tjej 13 år 

 Jag tycker det är bra att det finns både soffor och bord för ibland vill man liksom  

                      inte sitta vid bordet och då kan man sitta i soffan istället. /Tjej 14 år 

 Det kan ibland vara kallt så att man fryser. /Tjej 13 år 

 Jag skulle vilja ha snyggare färger, nu är det mörkt och… brunt. /Tjej 13 år 

 Jag skulle vilja att det var mer färg och ljus och så. /Tjej 14 år 

 Jag gillar att detta är ”vårat” rum! / Tjej 14 år 

Under samtalen med tjejerna fick jag en tydlig bild av att de trivdes att komma dit. De såg 

Tjejrummet som deras och kände sig mycket bekväma där inne. De problem som personalen och 

jag tidigare talat om bekräftades av tjejerna. De önskade sig mer färg och ljus och intygade 

problemen med Stora salen som genomgångsrum.  

Kvällen avslutades klockan 20:00. 
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BILAGA C 

Trästolar med stoppad rygg och dyna i olika modeller 
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    Ny plan med möblering 
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Fasadförslag 
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Färgschema interiör 
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Vindfång 
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Entré 
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Utställningsarena mot garderob
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Utställningsarena  
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Tjejrummet, scenario möbelrenovering 
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Tjejrummet 

 

 


