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Så får

nytt liv
att ge hissen ny design
höjer inte bara upplevelsen 
utan även värdet på din
fastighet.
text: eva-Lotta sigurdh
Foto: Peter nordahl

Katarina Andersson är 
hissdesigner på det egna 
företaget Hissdesign.
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Det behöver inte kosta skjortan 
och det tar bara några tim-
mar att genomföra. Men den 
förvandling som ett enkelt 
lyft av hissutrymmet innebär 

ökar definitivt värdet på hela fastigheten. 
Både emotionellt och faktiskt.

Det säger Katarina Andersson, som själv 
har egna privata erfarenheter av hissens be-
tydelse.

Jag skulle på lägenhetsvisning och var 
förväntansfull. Men när jag klev in i den 
nedgångna hissen i fastigheten sjönk för-
väntningarna rejält...

Upplevelsen innebar startskottet för Ka-
tarina Anderssons verksamhet. Som den in-
redare hon redan var satte hon sig ner och 
började skissa på hur man skulle kunna ge 
hissen en ansiktslyftning, utan att behöva 
göra om den helt. Resultatet blev företaget 
Hissdesign. Och den praktiska lösningen 
hittade hon inom skylt- och reklambran-
schen, med inspiration från bilindustrin.

Jag tänkte att om det går att foliera bilar, 
så borde väl samma metod gå att tillämpa 
även här.

Sagt och gjort. Med en enkel omklädning 
av väggarna (och ibland även golv och tak), 
följt av klottertåligt laminat blir hissen som 
ny ”över en kafferast”. Allt görs alltså ut-
anpå det redan befintliga underlaget.

– Just enkelheten är en del av min affärs-
idé – vid sidan av det rent estetiska, förstås. 
Hissen behöver till exempel inte stå still un-
der hela monteringstiden, vilket kan vara 
bra i fastigheter med många våningar där 
hissen används frekvent.

Det första som brukar hända när Kata-
rina får ett uppdrag är att hon åker ut till 
kunden och så går man tillsammans ige-
nom vad som ska göras. Vilka förväntning-
ar finns? Hur ska hissen och entrén kunna 
spegla dessa?

Därefter måttas hissen eller hissarna upp 
och Katarina åker tillbaka till kontoret och 
gör en 3 D presentation som visar hur slut-
resultatet blir.

Att hissen är en naturlig del av trapp-
huset och entrén är självklart för de flesta. 
Men det har inte varit lika självklart att den 
därmed fått samma status som övriga all-
mänutrymmen, menar Katarina Andersson. 
Men detta håller på att förändras. Sedan 
starten av Hissdesign 2009 ser hon en tyd-
lig trendförskjutning mot allt större fokus 
på hissarna, som en del av den så viktiga 
helheten. 

– Även om många tar trapporna, så väl-
jer de flesta trots allt hissen. Det blir därför 
det första mötet med fastighetsägaren eller 
företaget man besöker och är alltså en jätte-

viktig del av det första intrycket.
Katarina Andersson tycker att man kan 

likna hissens och entréns roll vid receptio-
nistens. Ett positivt och vänligt bemötande 
kan bli avgörande för om det ska bli några 
affärer eller bostadsförsäljningar.

Målgruppen som Katarina Andersson job-
bar mot är samtliga hissinnehavare, exem-
pelvis bostadsrättsföreningar, gallerior och 
större fastighetsföretag. Alltså företag med 
den gemensamma nämnaren att de värnar 
om en trevlig och inspirerande miljö för be-
sökare och boende. 

hon hAr just avslutat ett stort projekt för 
Vasakronan i Nacka Strand utanför Stock-
holm. Och det är onekligen en upplevelse 
att testa hissarna i fastigheten...

– Jag har utgått ifrån den vackra, marina 
miljön häromkring. 

Motiven på hissens väggar förflyttar en 
raskt från vinterrusket utanför, till kajkan-
ten eller på bryggan, med blicken ut över 
det förföriska vattnet...

Fast, förresten, just väggarna känner man 
inte av. Det är precis det som är tanken. 
Katarinas vision har allt sedan starten varit 
att medvetet försöka trolla bort hissens fyra 
väggar, för att skapa en horisont – så också 
här. Och resultatet blir just känslan av att 
befinna sig mitt i landskapet...

– En annan effekt av att ”ta bort” väggar-

Hissen behöver till 
exempel inte stå still 
under hela monterings-
tiden, vilket kan vara 
bra i fastigheter med 
många våningar   
där hissen används 
frekvent.

Katarina Andersson är hissdesigner på det egna företaget Hissdesign. Hon inreder inte bara väggar i 
hissar utan ibland även golv och tak.
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Inspireras
av spännande

hissdesign
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Här är några exempel på hur en en hiss kan förvandlas från något tråkigt och           klaustrofobiskt till något trevligt och inbjudande.



68 || FastighetsFakta snabba nyheter - FastighetsFakta.com snabba nyheter - FastighetsFakta.com FastighetsFakta || 69 

na är att hissen upplevs som mycket större, 
vilket också fyller fl era psykologiska och 
”terapeutiska” funktioner, säger Katarina 
Andersson.

– Dels reduceras den lätt klaustrofobiska 
upplevelsen många har av att åka hiss, dels 
blir närheten till andra personer inne i his-
sen inte lika påtaglig.

MÅnGA tYCKer Att det är jobbigt att 
komma varandra för nära i trånga utrym-
men och just hissar är en typisk plats där 
man lätt kliver in i varandras komfortzoner. 
Men om den känns större än vad den är och 
om man dessutom har något spännande att 
titta på, som motiven på väggarna, så blir 
det inte så farligt...

Fast de psykologiska effekterna av hissde-
sign ska mest ses som en värdefull bonus, 
tycker Katarina Andersson. Det huvudsakli-

ga syftet är trots allt att höja helhetsintryck-
et av entrén och trapphuset – och därmed 
höja värdet på hela fastigheten.

Det fi nns inga regler för hur hissarna bör 
se ut, men de fl esta fastighetsägare väljer 
att antingen, som på Vasakronan, plocka 
upp den kringliggande miljön eller att 
spegla företagets verksamhet i någon form. 
Båda alternativen är bra, anser Katarina An-
dersson. Det viktigaste är att hissen smälter 
ihop med övriga entrén. Det behöver inte 
vara likadana bilder eller utsmyckningar, 
däremot samma färgskala och ljussättning. 

Ibland händer det att Katarina Andersson 
får uppdraget att göra om hela entrén, men 
för det mesta handlar det om just ”bara” 
hissarna.

Då gäller det att anpassa sig till det an-
dra, samtidigt som man gör något nytt.

Och apropå nytt, så hoppas Katarina An-

dersson på en ny spännande roll för hissen i 
framtiden. Nämligen att använda hissen som 
marknadsföringsplats. Hennes vision är att 
vidareutveckla det redan påbörjade samar-
betet med galleriorna. Tanken är att butiker 
och andra företag i byggnaden periodvis ska 
kunna hyra gallerians hissar, för att under 
den tiden fritt kunna styra över beklädnaden. 

Det blir ju ett ypperligt tillfälle till ex-
trareklam på en plats där målgruppen ”au-
tomatiskt” befi nner sig-

Men dit är det fortfarande en bit kvar. 
Till dess hoppas Katarina Andersson att fl er 
fastighetsägare ska få upp ögongen för hiss-
designens betydelse och också våga mer.

– Till skillnad från övrig inredning, så är 
ju hissbeklädnaden så lätt att byta ut. Expe-
rimentera lite och bjud besökarna på spän-
nande och minnesvärda överraskningar. Du 
blir garanterat ihågkommen!

Till skillnad från övrig inredning, så är ju hissbeklädnaden 
så lätt att byta ut. Experimentera lite och bjud besökarna på 
spännande och minnesvärda överraskningar.

Här har Katarina jobbat med bilder från miljön runt kontoret. Kättingarna skapar ett djup i hissen.

TIPSRUTA
katarina anders-
sons tips till fastig-
hetsägare:
• tänk på att det 
emotionella och 
faktiska värdet på 
fastigheten höjs 
när hiss, entré och 
trapphus ger ett 
positivt intryck. 
• arbeta utifrån en 
röd tråd i fråga om 
färger, ljussätt-
ning eller motiv vid 
en renovering av 
allmänutrymmen 
som hiss, entré 
och trapphus.
• Du kommer långt 
med små medel. 
genom att foliera 
hissen, måla om 
och byta belysning 
kan du snabbt ge 
fastigheten ett 
rejält ansiktslyft.
• ta in experthjälp 
utifrån, till exem-
pel en inrednings-
arkitekt, om en 
större renovering 
av allmänutrym-
mena ska göras.
•sist men inte 
minst – se fastighe-
ten som en helhet.

Kreativitet i första rummet

Tel: 0370 481 00 
Email: info@sealeco.com 
www.sealeco.com
Adress: Box 514, 331 25 Värnamo

SealEco
   är här!

Vi startade som Värnamo Gummi.
Sedan hette vi Trelleborg Waterproofing.
Idag kallar vi oss SealEco.

Vi är ett nytt kraftfullt företag som är stolta 
över vår kunskap och erfarenhet. Du känner 
säkert till våra gummidukar som Värnamo 
gummiduk, Elastoseal, Superseal och 
Cladseal – utvecklade och tillverkade i Sverige. 
Trygga produkter och metoder som tätar, skyddar 
och innesluter alltifrån tak och fasader till dammar och deponier. 

Den välkända sälen tar vi med oss som symbol när vi nu är ett bolag 
inom Nordic Waterproofing. Vi tar också med oss den organisation 
och den entusiasm som gjort oss till ett ledande företag för tätning av 
byggnader och konstruktioner sedan 1960-talet. 

Välkommen till SealEco.
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