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Sammanfattning
Informativa och rumsliga lösningar kan bidra till en tryggare och säkrare miljö i ett 
parkeringsgarage. Syftet med arbetet är att bidra till en trygg och säker miljö för   
människor som vistas i ett parkeringsgarage. Jag har gjort ett designförslag där fokus 
har legat på ljussättning och färgsättning för utgången i Paradisgaraget i Huddinge 
Centrum.  

För att ta fram ett designförslag har empiriska studier genomförts vid tre allmänna 
garage som ansluter till ett köpcentrum. Jag har gjort observationer, nulägesanalyser 
och därefter gjort kvalitativa intervjuer med kunder och personer med yrkeskunskap. 
Ur dessa empiriska studier har jag gjort ett urval och tittat på hur utgången i 
Paradisgaraget i Huddinge kan förbättras med hjälp av ljussättning och färgsättning. 
Teorier och litteraturstudier har också legats som grund för mitt arbete. 
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Introduktion

Temat som har tilldelats detta examensarbete är säkerhet. Säkerhet är ett viktigt ämne 
som ständigt måste utvecklas och bli bättre inom alla områden. Jag började med att 
samla in information om omvärlden via internet. Under mitt letande stötte jag på en 
tidningsartikel från Aftonbladet. I artikeln stod det att det finns parkeringsgarage i 
Kina som särskilt är anpassade för kvinnor där det är förbjudet för män att parkera. 
Parkeringsgaragen är bland annat målade i pastellfärger och har skyltar som ska 
möta kvinnors behov bättre (Ström, Sofia 2009). Detta tyckte jag lät intressant fast        
samtidigt skrämmande då man utesluter vissa grupper ur samhället. Ett parkerings-
garage tycker jag är en miljö som oftast upplevs otrygg och det finns många delar som 
måste fungera bra för att ett parkeringsgarage ska vara funktionellt, säkert och tryggt 
för människor att vistats i. Dessa delar gäller i synnerhet informationsdesignen ur ett 
rumsligt perspektiv. 

Jag fann rapporten - Rädslans rum av Birgitta Andersson (2001). Birgitta                
Andersson är doktorand i kulturgeografi och har gjort ett avhandlingsprojekt om 
kvinnors upplevelser av otrygghet i offentliga rum. I rapporten har Andersson genom                
kvalitativa intervjuer  fått fram att kvinnor känner sig otrygga i slutna stadsrum, som 
t.ex. parkeringshus, gång-och cykeltunnlar. Det som jag tog fasta på i Anderssons  
rapport var det slutna rummet. 

I Brott, bebyggelse och planering (1998) av Boverket står det att ”Parkeringshus och 
stora garage är ofta utformade så att de grundläggande villkoren för trygghet saknas, 
som att vara sedd och att kunna överblicka”( Boverket, 1998, s. 82). Det står att dolda 
hörn, pelare och mindre täta väggar skapar otrygghet och att parkeringsgarage oftast 
är mörka med dålig belysning och omålad betong. Denna källa är förvisso skriven 
1998 och det har hänt mycket på tio år, därför har jag med hjälp av empirisk studie 
tittat på hur tre parkeringsgarage upplevs och används idag. Jag har sedan begränsat 
mig till ett utav parkeringsgaragen och tittat på hur en specifik utgång kan förbättras 
med hjälp av ljus och färg. Detta är ingen generell lösning men mitt förslag kan till 
viss del ligga som grund för liknande utformningar på andra platser. 

Syfte
Syftet med mitt arbete är att göra en orientering ibland tre olika garage där jag lyfter 
fram skillnader och likheter. Jag kommer ta fram ett designförslag som kan bidra 
till ökad trygghet och säkerhet för kunder som vistas i Paradisgaraget i Huddinge      
Centrum. I mitt designförslag har jag lagt fokus på hur ljussättning och färgsättning 
för in och utgången till Huddinge Centrum kan bidra med ökad trygghet och säkerhet. 

Frågeställning
På vilket sätt utformas en säkrare och tryggare utgång med hjälp av ljussättning och 
färgsättning i ett parkeringsgarage? 
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Avgränsningar
Jag har arbetat utifrån ljussättning och färgsättning i ett specifikt rumsligt               
sammanhang. Jag kommer inte behandla alla fysikaliska begrepp i mitt förslag. Det 
jag kommer använda mig av är Ra-index och Luminas beteckningar, om detta ges en 
beskrivning under rubriken begrepp, på sidan 6. 

Teori
I detta anvsnitt kommer jag redogöra för de teorier jag har använt mig av i mitt arbete. 
För att ge ett stöd åt mina undersökningar har jag använt mig av Anders Liljefors 
teori om ljus och färg i seendets rum, Ronnie Liptons teori om informationsdesignens    
förmåga att strukturera, uppmärksamma och navigera, samt Birgitta Anderssons teori 
om kvinnors rädsla i det offentliga rummet. 

Ljus och färg
Anders Liljefors är arkitekt hos SAR/MSA (Medlem i Sveriges arkiteter),              
professor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Ljushögskolan i Jönköping. 
Liljefors teori om Ljus och färg i seendets rum, tycker jag är en relevant teori 
för mitt arbete då jag ska beröra ämnet ljus och färg i rummet. Liljefors skriv att 
”Synupplevelsen bygger på en samverkan mellan två synfunktioner med  principiellt 
olika arbetsätt: omgivningsseende och detaljseende” (Liljefors 2000, s. 8). 
Liljefor menar att omgivningsseendet har en betydande roll för hur vi  uppfattar 
rum emotionellt, och att ljuset har en stark inverkan på hur vi upplever rummet. 
Detaljseendet är ett komplement till omgivningsseendet där information om detaljer 
kan urskiljas menar Liljefors. När jag ska behandla rummet med ljus och färg är 
det viktigt att jag har några visuella utgångspunkter för vad ljuset i rummet har för 
betydelse. Liljefors förklarar att ”Begreppet rumsgestaltning avser arbetet med att 
forma ett rum för våra sinnen” (Liljefors 2000, s.17), ”Att se innebär att ha en visuell 
omgivningsupplevelse i samma ögonblick ögonen öppnas” (s.11). All den information vi 
får via våra sinnen ger upphov till elementära känslor som tex. trygghet-otrygghet 
(Liljefors 2000). Liljefors bakgrund som arkitekt och professor gör att denna teori 
är högst trovärdig och relevant. Hans teori vänder sig till gruppen människor som är 
seende. Jag har även använt mig av Francis D.K. Ching teorier om byggda miljöer. 
Han är arkitekt och professor Emeritus på universitetet i Washington och har bland 
annat skrivit boken Architecture-form, space, and order (2007) som jag delvis har 
utgått ifrån.

Strukturera, uppmärksamma och navigera
Jag har också använt mig av Ronnies Liptons teori. Lipton har en bakgrund som 
journalist, grafiskdesigner och teknisk illustratör och har vunnit pris inom journalistik 
och informationsdesign. Hon har skrivit boken The practical guide for information 
design (2007). Hon skriver att effektiv informationsdesign kan hjälpa människor att 
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navigera och bland annat förstå riktlinjer. I mitt arbete har jag jobbat med färgkodning 
för att underlätta orienteringen men samtidigt skapa uppmärksamhet. Lipton (2007) 
skriver att vi människor uppmärksammar mönster av olika slag speciellt om det 
finns skillnader i mönster. Hon menar att man ska använda färg konkret och bara 
bryta mönstret (färgen) när man signalerar med en ny information eller meddelande 
(Lipton 2007). Man måste lägga märke till ett element för att kunna minnas det säger 
Lipton. Färgen kan bland annat visa skillnader, hjälpa läsaren att hitta saker men också 
betona något menar Lipton (2007). Lipton använder ordet ”läsaren” när hon beskriver 
mottagaren. Denna teori syftar främst på information i skriven form men jag menar 
att detta lika väl kan sättas in i ett rumsligt sammanhang. 

Slutna rum och rädsla  
Birgitta Andersson är doktorand i kulturgeografi och har gjort ett avhandlingsprojekt 
om kvinnors upplevelser av otrygghet i offentliga rum. Forskningsprojektet Rädslans 
rum (2001) är skrivet ur ett genusperspektiv där temat är säkerhet och förflyttningar i det 
offentliga rummet. Jag kommer i mitt arbete inte att skriva ur ett genusperspektiv 
men anser att Anderssons teorier om kvinnors rädsla i stadsrummet är högst relevant 
för mitt arbete, då denna målgrupp ingår i mitt arbete. Andersson (2001) skriver att 
kvinnors säkerhet är lika med att känna sig trygg, och att vid fysisk planering studeras 
inte skillnaden mellan kvinnor och mäns säkerhet. Hon har genom kvalitativa 
intervjuer med 21 slupmässigt utvalda kvinnor som jobbat på Universitetssjukhuset 
MAS (Malmö allmänna sjukhus) fått fram att slutna rum tillhör de kategorier som 
är de mest skrämmande. ”Parkeringshus och gång-/cykeltunnlar tillhör de kategorierna 
av slutna rum som oftast lyfts fram av kvinnorna” (Andersson, 2001 s.38). Anledningen 
till att dessa slutna rum framkallar rädsla hos kvinnorna är för att det är begränsade 
i flyktväg och detta gör att de saknar kontroll över rummet (Andersson 2001).  Jag 
är medveten om att Anderssons kvalitativa intervjuer inte står för alla kvinnors 
upplevelser. Jag har haft Andersson teori som bakgrund när jag gjort mina empiriska 
undersökningar. Mina teorier har i samverkan används för mitt arbete. 

Begrepp
Under denna rubrik kommer jag redogöra de begrepp som jag har använt mig av i mitt 
arbete. Orden säkerhet och trygghet förekommer ofta i mitt arbete och jag vill därför 
definiera dessa ord. Om man slår upp ordet säkerhet i NE (Nationalencyklopedin) får 
man svaret: ”i allmän betydelse resultatet av återgärder eller egenskaper som minskar 
sannolikheten för att oönskade händelser ska inträffa” (NE, 10-05-19). Säkerheten 
i mitt arbete står för mina återgärder som infattar ljussättning och färgsättning i 
den specifika miljön. Trygghet i mitt arbete står för den upplevda tryggheten ibland 
kunderna som vistas i den specifika miljön. I avsnittet metod använder jag mig av 
visuella begrepp samt fysikaliska begrepp. Liljefors (2000) skriver ”Det man ser kan 
beskrivas med visuella begrepp som på ett metodiskt sätt definierar karakteristiska 
visuella förhållanden” (s. 10). Han beskriver visuella begrepp i två nivåer, jag har 
använt mig av nivå två. I denna nivå ingår ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, reflexer, 
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blädning, ljusfärg och ytfärger. De fysikaliska begreppen är de tekniska definitionerna 
i belysning. Jag har i mitt arbete använt mig av beteckningen Ra- index som står 
för ljuskällors förmåga att återge färger (Liljefors, 2000). Ett lågt Ra-index tal 
återger inte färgerna på bästa sätt menar Liljefors. För att få ett förhållande så kan en 
lysrörsarmatur ha ett Ra-index på 100, och har där med god färgåtergivning (Starby, 
Lars 2002). Jag har också använt mig av beteckningen Luminans. ”Luminans avser 
ljusstrålning som utsänds eller reflekteras från en yta…” (Liljefors, 2000, s. 21). 

Metod
I detta avsnitt kommer jag beskriva de valde metoderna samt redovisa resultaten 
från dessa. Genom dolda observationer och visuella analyser ville jag ta reda på 
hur tre olika parkeringsgarage med anslutning till köpcentrum används och ser ut 
idag. Parkeringsgaragen som jag tittat på är Paradisgaraget (Huddinge Centrum), 
Mobilparkering (Eskilstuna Galleria) och Stockholmsparkering (Gallerian i 
Stockholm). Pål Repstad är docent i samhällsvetenskap och bitr. professor i 
religionssociologi, han skriver att ”Kvalitativa studier är ofta undersökningar av 
avgränsade och specifika miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av 
processer och särdrag i dessa miljöer”(Repstad 1999, s. 16). Eftersom jag kommer 
att studera ett antal specifika miljöer anser jag att en kvalitativ studie är den bästa 
metoden för mitt arbete. 

Jag kommer beteckna dessa på följade sätt: Paradisgaraget i Huddinge 
Centrum betecknas med G1, Mobilparkering i Eskilstuna Galleria med G2 och 
Stockholmsparkering i Gallerian med G3. Jag har begränsat mig till ett plan i varje 
garage. I G1 plan 3, G2 plan 2 och G3 plan 2. Planen är helt slumpmässigt utvalda. 

Jag har även gjort kvalitativa intervjuer med yrkeskunniga personer samt med kunder 
i respektive garage. Genom att kombinera olika metoder gör att jag får ett säkrare 
och bredare dataunderlag för min tolkning (Repstad, 1999). Jag är medveten om 
att jag som observatör påverkar besökarna med min närvaro. Jag har under mina 
dolda observationer försökt rotera och cirkulera runt i garaget för att smälta in bland 
besökarna på bästa möjliga sätt. En dold observation är när aktörerna är omedvetna om 
att jag forskar och gör observationer (Repstad, 1999). 

Dold observation

Observationer i garagen (G1, G2, G3) har gått till på samma sätt. Jag har observerat 
respektive garage vid tre tillfällen under en vardag, (kl.08:30-09:15, 14:00-14:45 och 
20:00-20:45). Detta för att täcka in hela dagen. Jag valde tiden 08:30- 09:45 då de 
flesta är på väg till jobbet. Tillfället vid 14:00-14:45 valde jag för att täcka in en tid 
som inte var anknuten till ankomst till jobb, lunch eller hemgång. Tillfället vid 20:00-
20:45 valde jag för att se hur parkeringsgaraget används på kvällen när jobbaktivitet 
och shopping inte är lika aktivt.
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Resultat av dold observation

I alla tre parkeringsgarage uppskattade jag att majoriteten var män och kvinnor 
mellan 30-50 år. De var tydliga i sina kroppsspråk och visste vart de skulle när de 
hade parkerat bilen. I G3 var målgruppen män i 50-årsåldern. I G1 var målgruppen 
kvinnor i 30-50 års ålder, samt ungdomar mellan 15-25 r. I G2 var målgruppen 
kvinnor mellan 40-50 år. Informationen som jag fick om målgruppens ålder och kön 
har legat till grund för mina val av kundintervjuer. Jag ställde frågor till de personer 
som representerade varje garages målgrupp. En viktig observation var att i alla garage 
kom kunderna från olika riktningar när det anlände till utgångarna. Något jag även 
observerade var att majoriteten av kunderna besökte garaget ensamma. 

Visuell utvärdering

Syftet med min visuella utvärdering av parkeringsgaragen var att titta på hur 
ljussättningen och färgsättningen är utförd och hur dessa samspelar med arkitekturen, 
materialen och rumsligheten i garaget. Jag vill med min visuella utvärdering få 
en förståelse för hur ljussättning och färgsättning kan bidra till ett tryggare och 
säkrare parkeringsgarage. Den visuella utvärderingen för G3 stod i stor kontrast 
till de övriga garagen gällande utformning av ljussättning och färgsättning. G3 har 
kvalitetsutmärkelsen Q och har från 2007 gjort en nyrenovering gällande ljussättning 
och färgsättning. Stockholmsparkering gör besiktningar på sina egna garage som 
utförs av personal från olika avdelningar inom företaget. Om besiktningen blir 
godkänd utifrån ett antal punkter gällande trygghet, ljussättning, renlighet mm. ges 
garaget kvalitetsutmärkelse Q. Garaget upplevde jag som ljust och utgångarna var 
tydligt markerade med ljus och färg. Jag bestämde mig för att använda detta garage 
som inspiration men samtidigt göra en visuell utvärdering för att se om jag kunde 
finna något som skulle kunna bidra till mitt arbete. 

Resultat av visuell utvärdering 

G1 och G2 är ovan mark och har en arkitektur som bidrar med öppna fönsteröppningar 
som släpper in dagsljuset i garaget. Fönstergluggarna släppte in starkt dagsljus mitt på 
dagen . G3 på plan 2 är under mark och saknade fönsteröppningar. Garagens väggar 
består av omålad och målad betong och golven är asfaltbelagt. Tegelväggar förekommer 
på en del ställen i garagen. Den allmänna belysningen består av lysrörsarmaturer och 
vid utgångarna förekommer punktbelysning. G1 och G2 har ett tak med gjutvalv som 
takkonstruktion. I dessa rännor sitter lysrörsarmaturen. Det som saknas i alla garage 
är en tydlig information om vilket plan man befinner sig på. Varken färg, siffror eller 
symboler exponerades tydligt i garagen. Alla garagen har en arkitektur där pelare 
förekommer. Pelarna utgör en viktig funktion i byggnaden då dessa har en bärande 
konstruktion för hela garaget. 
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Bild 1-2. Lysrörsarmaturer i G1 och G2, gjutvalven avskärmar ljuset och skuggor 
bildas.                                               

Sammanfattningsvis fann jag att gjutvalven i taken i G1 och G2 avskärmade ljuset 
från lysrörsarmaturerna så att starka skuggor bildades. Detta gjorde även att takhöjden 
kändes lägre och man upplevde garagen som mörka (Bild 1-2). I G3 var takhöjden 
högre och det vitmålade platta betongtaket upplevdes som ljust. I garagen förekom 
många pelare och dessa skymde sikten bland annat för utgångarna. Främst i G1 
förekom skymd sikt för utgången till centrum (bild 3). I Andersson (2001) teori fann 
jag att anledningen till att kvinnorna kände sig otrygga i garage miljöer var pågrund 
av att de inte hade kontroll över rummet och saknade fri sikt. I G1 och G2 förekom 
också fönsteröppningar som släppte in dagsljuset detta skapade bländning (bild 3-4). 

  

                         

Bild 3-4. Bländning från fönsteröppningarna i G1 och G2.
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De flesta utgångar i G1 var dåligt belysta samt dåligt markerade i ljus och färg (bild. 
5-6) I G3 upplevdes utgångarna väldigt ljusa. Däremot var en utgång ljussatt med ett 
blått ljus och detta bidrog till en kall och trist känsla.  

     

Bild 5-6. Utgångar i G1.

Kvalitativa intervjuer -kunder 
Kunder 20/4 2010, 21/4 2010, 29/4 2010

Genom mina kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på hur människor som vistats i 
ett parkeringsgarage upplever miljön gällande trygghet och säkerhet. Fördelen med 
kvalitativa interjuver till mitt examensarbete är att jag får en djupare inblick i hur 
människor känner sig i ett parkeringshus. Styrkan med kvalitativa intervjuer är att det 
liknas med ett ”vanligt samtal” skriver Holme och Solvang (1997). Jag har försökt 
att ha en öppen dialog men samtidigt försökt att ställa så raka och enkla frågor som 
möjligt för att få ut innehållsrikt material till mitt arbete. Jag har intervjuat tre kunder 
vid varje garage. Jag har ställt samma frågor till alla kunder jag intervjuat. För att 
få en nära kontakt till den aktuella miljön så valde jag att ställa frågorna på plats i 
alla tre garagen. Jag ansåg att det var viktig att befinna sig i miljön då de intervjuade 
direkt kunde relatera till den aktuella omgivningen. De nio intervjuade kunderna var 
kvinnor och män mellan 20-60 år.

Resultat av G1

Kunderna som blev intervjuade i G1 var kvinnor mellan 20 och 50 år. Jag ansåg att 
dessa tillhörde den främsta målgruppen i garaget. En kvinna i 25-årsåldern påpekade 
att hon var rädd när hon vistades i garaget på kvällen. Hon upplevde garaget som 
väldigt mörkt och hade svårt att hitta då hon saknade tydliga markeringar av de 
olika planen. En kvinna i 50 årsåldern beskrev att hon upplevde parkeringsgaraget 
som öppet då man kunde se ut igenom fönsteröppningarna. Hon tyckte också att 
garaget var för lite ljussatt, hon ville inte parkera i garaget ensam på kvällen. Alla de 
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intervjuade upplevde garaget som mörkt. Två av dem trodde att det berodde på den 
låga takhöjden. De parkerade i garaget för att de skulle shoppa eller gå till arbetet. En 
kvinna påpekade att hon struntar i hur parkeringsgarage ser ut, ”det är bara en miljö 
som ska passeras”. Två stycken ville få garaget ljusare. En kvinna ville ha mer och 
större siffror som visade vilket plan hon befann sig på. 

Resultat av G2

I G2 intervjuandes kvinnor mellan 40-50 år och alla upplevde garaget som trist och 
mörkt. En kvinna i 50-årsåldern jobbade i köpcentrummet som ansluter till garaget. 
Hennes två kvinnliga kollegor besökte aldrig garaget själva kvällstid då de kände sig 
rädda och otrygga i miljön. De var rädda för ”skumma” människor som kunde dyka 
upp i mörkret. Hon tyckte hissarna oftast var trasiga och att detta var ett problem. När 
jag ställde frågan vad de skulle ändra på i garaget om det fick chansen, fick jag som 
svar att parkeringen skulle vara billigare och ha glada och fräscha färger. 

Resultat av G3

I detta garage intervjuade jag män mellan 50-60 år. En man i 50 års ålder påpekade 
att det är svårt att få det trivsamt och tryggt i ett garage då det är fula material som 
betong och tegel. I samma garage ville en man i 60-årsåldern ha flera vakter som 
cirkulerade runt för att öka tryggheten, främst för kvinnor som går ensamma. Jag 
fick kommentarer som ljust och trivsamt fast tråkigt. Alla män som blev intervjuade 
jobbade i anslutning till gallerian. En man tyckte det var rent och ljust men ville att 
pilarna på golvet skulle markeras bättre.  

Sammanfattning av resultat från G1, G2 och G3

Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade kunderna använde orden ”trist”, 
”fult” och ”tråkigt” när det fick frågan om hur det upplevde garaget. De kunder 
som blev intervjuade parkerade bilen i garagen för att det var nära till arbetet eller 
för att en specifik affär låg i anslutning. De flesta parkerade dagligen och kunde 
med erfarenhet hitta i garaget utan svårigheter. Alla tyckte att informationen och 
skyltningen var bra. Av de män jag frågade så kände ingen att de var otrygga i miljön. 
I G1 och G2 upplevde alla miljön som mörk, men i G3 upplevde alla det som ljust. 
Det garage som upplevdes som mest mörkt var i G1. Jag önskade att jag hade funnit 
kunder som var på sitt första besök i garaget, för att se hur de upplever och orienterar 
sig där utan någon erfarenhet.
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Kvalitativa Intervjuer -yrkesperson 
Intervju nr.1 Christin Heres och Matias Rydell 22/4 2010

Jag har valt att intervjua Christin Heres som är enhetschef på Publika garage och 
Matias Rydell som är biträdande enhetschef. De har varit inblandade i många projekt 
gällande utformningar av garagemiljöer. De har bland annat varit ansvariga med att 
utforma G3, där har fokuset främst har legat på ljussättning och färgsättning. Jag 
valde att intervjua dem för att få en större förståelse för hur man använder sig av färg 
och ljus för att skapa trygga och säkra miljöer i parkeringsgarage. Deras mål är att 
det ska vara så ljust, snyggt och tryggt som möjligt i anläggningarna. Några exempel 
på återgärder de gör är att bygga bort mörka hörn, även täckta gångdörrar byts ut 
mot dörrar med glas. Kunderna ska inte känna sig otrygga när de parkerar i garagen 
menar dem. I gallerian har nya armaturer installerats för miljökraven, där armaturerna 
styrs av både ljud och rörelse. De berättar att det är viktigt att titta på omgivningen 
omkring ett parkeringsgarage. Vad är det för aktivitet som ansluter till garaget? Vad 
händer på torget utanför? Den grafiska profilen? Den grafiska färgen för Gallerian i 
Stockholm är blå och den färgen är målad vid utgången mot gallerian. Armaturer med 
blått sken har installerats för att öka effekten av den blåa färgen. Heres och Rydell 
menar att detta ska dra uppmärksamhet så att man som besökare lätt ska dras till 
utgången. Här vill de välja bort informationsskyltar och jobba med färgen och ljuset 
som informationsbärare (bild 7). 

Bild 7. Utgången i G3 (Gallerians Parkeringsgarage). 

Intervju nr. 2 Tomas Sahlström 26/4 2010

I intervjun med Tomas Sahlström, Centrumchef (Huge Fastigheter) i Huddinge 
Centrum ville jag få ut information kring Paradisgaraget. Han vill att det ska vara en 
trevlig upplevelse att komma till Huddinge centrum. Paradisgaraget byggdes 1989 
och sedan dess har man inte utvecklat och renoverat garaget. Sahlström tycker att 
man har större krav på upplevelsen idag än för 20 år sedan, och paradisgaraget har 
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mycket att ta igen på de 20 åren som har gått. Han tycker att det är viktigt att man 
jobbar med ljussättning och färgsättning i garaget då det är låga takhöjder som bidrar 
till en mörk miljö. Det har planer på att färgkoda parkeringsgaraget och göra de så 
tydligt som möjligt för besökarna. En del kommer ihåg färger, andra kommer ihåg 
siffror, menar han. Paradisgaraget står öppet dygnet runt så att vem som helst kan ta 
sig in i garaget, men de har planer på att stänga det nattetid. De två övre planen är 
till boendeparkering och därför måste garagets nedre plan stå öppet. De letar ständigt 
efter nya lösningar gällande elförbrukningen, och ljussättning för att öka tryggheten.  

Resultat av intervjuer -yrkesperson 

Sammanfattningsvis är garage beroende av ljusförhållandena för att dessa ska kunna 
upplevas trygga och säkra. Finns det mörka hörn och vrån ska dessa bort. Att markera 
utgångar och plan är också viktigt för att skapa tydlighet och orientering. 

Sammanfattning av empirisk studie- mitt val
Efter mina empiriska studier kom jag fram till att begränsa mig till ett 
parkeringsgarage. Jag valde Paradisgaraget i Huddinge för att jag ansåg att detta 
garage var i mest behov av ljussättning och färgsättning för att skapa en trygg och 
säker miljö. Besökarna upplevde det som mycket mörkt och tråkigt. En kvinna 
påpekade att hon hade svårt att hitta och kände sig rädd när hon skulle parkera i 
garaget på kvällen. Parkeringsgaraget har inte fått någon större förändring sen 1989 
och Tomas Sahlström (Centrumchef Huddinge) tycker att det sedan är i behov av en 
upprustning gällande ljussättning bland annat för att det är väldigt lågt i tak. Birgitta 
Andersson (2001) skriver att slutna rum som t.ex. parkeringsgarage framkallar rädsla 
hos kvinnorna för att flyktvägen är begränsad vilket resulterar i att de saknar kontroll 
över rummet. Jag tolkar Anderssons resultat som att det är viktigt att man vet vilka 
vägar man ska ta om man känner sig instängd. Min arbetshypotes är att utgångar bör 
markeras tydligt för att skapa en tryggare och säkrare miljö. Därför har jag valt att 
koncentrera mig på utgången till Huddingecentrum i paradisgaraget. Att komma med 
en generell lösning på problemet anser jag blir svårt då varje garage har sina egna 
förutsättningar gällande arkitektur, grafiska profil och betalsystem. När jag valde 
Paradisgaraget i Huddinge ansåg jag att en till visuell utvärdering av just utgången 
till entrén behövdes för att tränga djupare in i analysen kring ljuset i rummet. Anders 
Liljefors skriver; 

”Istället innebär det att man observerar det man ser på ett medvetet och analyserande 
sätt, och läser av hur belysningens egenskaper uppfattas visuellt i en viss situation. 
Detta för att uppmärksamma orsaker till störningar och-framför allt- för att på bästa 
sätt ta vara på ljusets möjligheter att bidra till goda synförhållanden och trivsamma 
rum” (Liljefors, 1997, s. 47).

Liljefors menar att det är viktigt att man tar med det visuella när man ska behandla 
ljus i rum och inte bara går på det fysikaliska. 
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Visuella begrepp- analys av mitt val 
Under denna rubrik kommer jag beskriva de visuella begreppen som jag har tillämpat 
vid utgången i Huddinges parkeringsgarage plan 3. Jag ger en förklaring i bilder 
(bild.8) där jag namnger de olika rumsliga delarna vid utgången. 

Bild 8.  

Gjutvalven

Högra vägg
Vänstra vägg

Glasdörr/Utgång

Vänstra gavel        Högra gavel

Planritning: Utgången i Paradisgaraget 
Huddinge Centrum
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Ljusnivån för det aktuella området upplevs som ganska mörkt. De ljusare partierna är 
vid glasdörren och på vänstra gaveln. Ljus från väggarmaturerna bidrar med ljus på 
tegelväggen. Lysrören i taket bidrar med mest ljus i mitten av utgången. Här nedan 
(bild.9) är en visualisering med en skala 1-5 som redovisar den upplevda ljusnivå vid 
utgången i G1. 

1
1

22
33 4 4

5
3

4

55
51

1. Mycket mörkt
2. Mörkt
3. Ganska ljust
4. Ljust
5. Mycket ljust

N

Bild 9. Redovisning av den upplevda ljusnivån för utgången i G1. 
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Det är som mörkast är vid högra gavel (bild 10) och i taket. Det är som ljusast är vid 
glasdörren precis i mitten av utgången och på vänstra gavel där dagsljuset släpps in 
igenom fönsteröppningen (bild 11). Den tydligaste skuggan är i högra gavel (bild 10) 
och på vissa partier i taket där gjutvalen avskärmar ljuset (bild 9).  

    Bild 10. Högra gavel. 

                          Bild 11. Vänstra gavel

                   

1

2

N

5

2
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I soptunnan uppstår en liten reflex, även i räcket framför ingången och på skyltarna. 
Bländning förekommer i fönstergluggen vid vänstra gavel. Solen reflekteras i den 
vita plåtbyggnaden mittemot och det uppstår bländning. Detta observerades vid kl 
14:00 en solig dag. Jag är medveten om att detta problem inte uppstår alla dagar. 
Punktbelysningen på högra och vänstra väggen har en ljusfärg som upplevs gulaktigt 
varmt. Dagsljuset upplevs som blåaktigt och kallt mot den vänstra väggen. Den 
grönmålade armaturen ger ifrån sig ett grönaktigt ljus på golv och i tak. Lysrören 
ger ifrån sig ett kallt vitt ljus. Vänstra och högra väggen upplevs som väldigt varm i 
punktbelysningen och det gröna ljuset ger golvet en onaturlig färg. 

Av den visuella utvärderingen fann jag att ljussättningen som finns där idag skapade 
skarpa skuggor i gjutvalven samt att det högra hörnet av utgången upplevdes väldigt 
mörkt. Ljusinsläppet på vänstra sidan skapade bländning. I boken The Architecture of 
parking (2007) menar Simon Henley att den gråa betongen som oftast finns i garage 
och dagsljuset utanför ger en stor kontrast åt ögat. Jag fann även att de vitmålade 
partierna i taket reflekterade ljuset mycket bättre än den omålade betongen. Den 
gröna färgen som markerade utgången var till visso bra men skymdes på lång sikt 
av de många pelarna i garaget. Jag antar att det gröna ljuset på vänstra väggen ska 
indikera utgången ännu tydligare men dess funktion försvann av det starka ljuset från 
lysrörsarmaturen i taket. 

Ljushetsmätarprov
Under utvärderingen fann jag att den vitmålade betongen upplevdes mycket ljusare 
än den omålade betongen. De båda ytorna belystes med samma sorts lampor. Om ett 
rum uppfattas som mörkt behöver det inte nödvändigtvis vara belysningsstyrkan som 
man behöver öka utan snarare titta på rumsytornas reflektans (Liljerfors, 1997). Jag 
har med hjälp av ett ljushetsmätarprov tittat på reflektansen i vitmålad betong och 
omålad betong. Jag har undersökt detta med hjälp av ett så kallat ljushetsmätarprov. 
Ljushetsmätaren (lightness meter) har NCS (Natural Color System) arbetat fram. 
Mätaren har 18 stycken hål där den undre halvan är i olika grå nyanser, från v 0.95 
som mäter den vita färgen till 0.10 som är svart. Där emellan finns en gråskala 
med 0.05v i förändring mellan varje nyans. Ljushetsmätaren bestämmer ljusheten 
i en färg som betecknas med ett v eller ljusreflektans- faktorn Yι. Om man lägger 
ljushetsmätaren på ett prov, (i mitt fall har jag skrivit ut två svartvita foton på omålad 
betong och på vitmålad betong) så varierar gränslinjen mellan provet och mätarens 
gråprover tydligt. Cirkeln där gränsen är som minst tydlig motsvarar det område 
där gråprovet och det bakomliggande provet är lika ljusa. Under denna cirkel finns 
beteckningen. Jag har tittat på ljusreflektans-faktorn, där den vitmålade betongen hade 
57.14 och den omålade betongen 25.91. Om man subtraherar talen med varandra får 
man fram ljusreflektansens skillnad. Skillnaden mellan omålad betong och vitmålad 
betong är 31.23 Yι i ljusreflektans. Om det är möjligt att mäta med ljushetsmätaren 
direkt på materialprover vid planering, skapar det de bästa förutsättningarna 
(Jansson, Emma 2003). Jag har valt att använda mig av fotografier och är medveten 
om att dessa inte är fullt tillförlitliga och att beräkna och mäta reflektansfaktorn 
är komplicerat (Starby & Mattsson 1980). Av detta reslutat fick jag reda på att en 
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vitmålad yta på betongmaterial ger ifrån sig högre reflektans än en omålad betongyta. 
Jag bestämde mig för att vitmåla alla gjutvalven i taken för att reflektansfaktorn 
skulle bli högre. 

Designförslag  
Mitt designförslag till Paradisgaraget plan3 i Huddinge Centrum har framtagits med 
hjälp av mina kunskaper från de empiriska undersökningar där en dold observation, 
visuella utvärderingar, och kvalitativa intervjuer har utförts. Även mina tidigare 
nämnda teorier samt litteraturstudier har bidragit till slutresultatet i mitt designförslag. 

Designprocess 
När jag började min process hade jag inte beslutat var mitt gestaltningsarbete skulle 
tillämpas. Det började med att jag skulle finna en generell lösning, men insåg senare 
att jag var tvungen att begränsa mig till ett garage. Efter min empiriska studie insåg 
jag vikten av att varje rum har sina förutsättningar och unika detaljer som måste 
bejakas för att slutresultatet ska få vikt och kvalitet. Genom mina kundintervjuer 
fick jag reda på att det var svårt för kunderna att veta vilket plan de befann sig på 
i garaget. Därför hade jag idéer om att finna en färgkodning till de olika planen. 
Jag ville att färgen både skulle fungera som färgkodning för de olika planen samt 
uppmärksamma utgången. Jag provade att använda mig av olika typer av färgfält som 
fick symbolisera pilar (bild 12). 

    Bild 12. Idéskisser för utgången i G1



19

Jag jobbade med olika pilformade färgfält snarare än att försöka eftersträva en pil. 
Utmaningen var att få en riktning som förstärkte utgången. I min observation fick 
jag fram att kunderna anlände till utgången från olika riktningar, därför ville jag att 
utgången skulle vara synlig från alla vinklar.  Utgången får en indirekt infallsvinkel 
(Ching, 2007) det menas att kunderna gör entré från flera håll. Detta kan medföra 
förseningar av sträckan till entrén (Ching, 2007). 

                                                

Bild 13. Utgången i G1 idag.                          Bild 14. Designförslag 

Bild 15.Desigförslag 
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Mina slutresultat blev färgfält som både symboliserar det specifika våningsplanet och 
ger en tydlig och uppmärksammad markering till utgången i alla riktningar. Jag valde 
att jobba med färgen på golvet för att också där dra uppmärksamhet och markera 
körbana mot gående (bild 15). 

Den färg jag valt att jobba med på plan tre är en blå färg, den målas även på vänstra 
gavel. Detta för att knyta ihop färgfälten så att man leds in mot utgången. Den blåa 
färgen som är vald till mitt förslag finns även i Huddinge Centrums logga. För 
att kodfärger ska vara minnesvärda ska dem också gå att nämna (Lipton, 2007). 
NCS (Natural color system) systemet utgår från sex elementärfärger. Dessa färger 
upplever vi människor som rena ”…i den betydelsen att de saknar likhet med någon 
annan färg utom sig själva” (Anter, Fridell, 2001, s. 143). Det viktiga är enligt min 
arbetshypotes att utgå från färger som avviker från varandra. Men inte så långt som 
elementärfärgerna, men tillräckligt så att varje våningsplan i garaget blir tydligt 
markerat med sin egen färgkod. Jag anser även att den grafiska profilen för Huddinge 
Centrum, jobbas in i färgvalet, där man också tar hänsyn till omgivningen omkring. 

Jag bestämde mig efter ljushetsmätartestet att vitmåla alla gjutvalven i taken för 
reflektansen skulle bli högre, vilket resulterar i ett ljusare område vid utgången 
(bild 15). I boken En bok om belysning (2003) skriver Lars Starby att väggarna i ett 
parkeringsgarage gärna kan vitmålas eftersom väggarna speglas i golvet som oftast är 
blankt. I mitt fall är golvet i garaget asfaltsbelagt och genom min visuella utvärdering 
fann jag inte någon reflektans i det materialet. Jag valde därför ett blankt vitmålat 
golv vid utgången för att även där öka reflektansen. Jag har valt att ta bort bommen 
och sätta dit ett glasräcke som gör miljön mera estetiskt tilltalande. 

Bild 16.-17. Bild före och efter; Högra gavel
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För att få en trygg och säker miljö byggs alla mörka hörn bort (Herses, Christina & 
Rydell Matias, 10-04-22), jag har istället ”byggt” bort det högra hörnet med ljus. Jag 
valde här att placera tre armaturer som riktar ljuset både upp och ned (bild 17).

Belysningsförslaget baseras på den visuella utvärderingen där jag kom fram till att 
gjutvalven gav ifrån sig skarpa skuggor och att även den högra gaveln var mycket 
mörkt. Jag valde en armatur som riktar ljuset både upp och ned. Detta bidrar till att de 
vitmålade betongtaket reflekterar ljuset och den totala upplevelsen blir ljusare (ljush-
etsmätarprovet). Armaturerna sitter längst med hela yttersidan samt på högra och vän-
stra gavel (bild 18).

Jag behåller lysrörsarmaturerna som sitter i taket idag. Lysröret är ett fullfärgslys-
rör och har en RA index på över 80 och har därmed en god färgåtergivningförmåga 
(Starby, Lars 2002). Till väggbelysningen har jag valt kompaktlysrör. Ljuskvaliteten 
på dessa lampor kan jämföras med fullfärgslysrör (Starby 2002. s.191). 

Bild 18. Planritning: Utgången i Paradisgaraget. 
De gröna ringarna markerar placeringen på de nya armaturerna. 
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Bild 19. Vänstra gavel 

Bild 20. Designförslag 

Den vänstra gavel där bländningen uppstod har jag satt frostat glas som ska sprida lju-
set. Simon Henley är arkitekt och berättar i sin bok The Architecture of Parking (2007) 
om ett garage som har utrustats med halvgenomskinliga vertikala glasplank som ge-
nererar jämt dagsljus till garaget. Därför har jag använt mig av samma princip i mitt 
förslag. Med frostade glas plattor som ska generera dagsljuset så att inte blädningen 
uppstår. Av mina kundintervjuer framkom det att garaget upplevdes öppet i positiv 
bemärkelse. Därför var det viktigt att inte stänga ute dagsljuset och miljön utanför. De 
frostade glaset (bild 20) är uppdelade i flera rektangulära delar som sitter på avstånd 
från varandra som bidrar till att man kan se ut. 
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Sammanfattning 

Jag har vitmålat tak och väggar för att skapa en högre reflektans åt ljuset. Med arma-
turer som riktar ljuset både uppåt och nedåt har en ljusare miljö uppnåtts och på så 
sätt fått bort mörka hörn. En färgkodning som ger orientering, uppmärksamhet och rikt-
ning har tillämpas vid utgången. Fönsteröppningen har fått frostade glaspartier som 
sprider ljuset så att inte blädning uppstår. Räcket som markerar körbanan och utgång 
har fått en estetisk upprustning. 
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag svara på frågeställningen samt ta upp saker som är 
viktiga att diskutera för arbetet. Även förslag till fortsätt arbete kommer att redovisas.

Slutdiskussion
Syftet med mitt arbete var att göra en orientering ibland tre olika garage där jag lyfter 
fram skillnader och likheter. Jag skulle ta fram ett designförslag som kan bidra till 
ökad trygghet och säkerhet för kunder som vistas i Paradisgaraget i Huddinge Cen-
trum. 

Min frågeställning var: På vilket sätt utformas en säkrare och tryggare utgång med 
hjälp av ljussättning och färgsättning i ett parkeringsgarage?

Jag har i min utformning visat att ljussättning och färgsättning vid utgången i Paradis-
garaget ger en ljusare miljö, där mörka hörn försvinner samt uppmärksammar och ger 
kunderna en bättre orientering. Så på detta sätt tror jag att min utformning kan bidra 
till en tryggare och säkrare utgång för kunderna i Paradisgaraget i Huddinge Centrum.  
Jag som observatör har inte observerat miljöerna med fordon. Detta är naturligtvis en 
viktig del när man gör en gestaltning i ett garage. Trygghets och säkerhetsaspekter 
har inte används ur en körande bilist perspektiv utan till människor som befinner sig 
utanför sitt eller andras fordon. Jag har i mitt arbete inte redogjort för exakta arma-
turer och lampor, utan det viktiga i mitt arbete har varit att jobba med ljuset på ett sätt 
som bidrar till tryggare och säkrare miljöer. Jag har till viss del tagit med fysikaliska 
beteckningar men enbart för att styrka mina antaganden i designprocessen. Jag tycker 
det är viktig att förmedla att mitt resultat utgör en del av ett stort parkeringsgarage 
och att ett omfattande gestaltningsarbete behövs göras för att en sådan miljö ska kän-
nas säker och trygg i sin helhet.  

Förslag till fortsatt arbete
För vidare studier kan en omfattande analys göras av alla ut och ingångar i garaget 
samt titta på hur den totala ljussättningen ser ut i garaget. Även finna generella lösnin-
gar inom ljussättning och färgsättning i ett parkeringsgarage. Ett tydligt skyltnings-
koncept som samspelar med både ljuset och färgen kan studeras. 
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Bilagor

Nyckelord för analysmall 
Dold observation

Vilken tid på dygnet?

Typ av människor; privat, jobb, grupp?

Vad har de på sig?

Hur agerar de i miljön?

Hur rör sig människorna?

Finns det några knutpunkter?

Vilka gångspråk används och varför?

Visuell analys av rummet

Hur ser ljussättningen ut visuellt?

Ljusast? 

Mörkast?

Färgsättning, ton?

Armaturer?

Naturligt ljus?

Material; Golv, väggar och tak?

Hur ser entrén, utgång ut?

I vilken byggnad?

I vilken stad?

Arkitektur detaljer?
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Intervjufrågor till kunder

Varför parkerar du här?

Parkerar du ofta här?

Hur upplever du parkeringshuset?

Är det lätt/svårt att hitta till utgångarna?

Parkerar du här på kvällen? 

Skulle du vilja parkera själv här på kvällen runt tio?

Vad tycker du om färgsättningen?

Vad tycker du om ljussättningen?

Är skyltningen tydlig och informativ?

Om du fick förändra något här, vad skulle det vara?

Intervjufrågor till Christin Heres och Matias Rydell

Hur har gestaltningen av garaget gått till?  Arkitekter inblandade?

Varför har ni valt en blå färg vid utgångarna?

Finns det någon anledning till varför ni valt ett kallare ljus vid utgången mot gallerian?

Ni har kallat era plan i bokstäver och i siffror, varför? 

Har ni funderat på färgkodningar på de olika planen? 

Vad betyder en trygg och säker miljö för er? 

Ni har en Q-märkning (besiktning), när ni gör dessa inspektioner, frågar ni era kunder på 
plats då?

Hur ofta har ni dessa besiktningar?

Vad är det för sorts armaturer?

Har ni något arkivmaterial, synpunkter från era kunder, önskemål? 

Har ni några planer på att förbättra eller ändra något i gallerians parkeringsgarage? 
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Intervjufrågor till informant Huddinge Paradisgaraget

När byggdes garaget?

Hur har gestaltningen av garaget gått till?  Arkitekter inblandade?

Har ni någon besiktning av miljön?

Vad betyder en trygg och säker miljö för er? 

Har ni några planer på att förbättra eller ändra något i paradisgaraget? 

Vad är det för armaturer? 

Låser ni parkeringsgaraget på natten?

Varför har ni valt en grön färg vi utgångarna?




