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INNEHÅLLSFÖRTECKNING



Restaurangbesök har många människor personliga och specifi  ka relationer till, med både bra
och dåliga minnen. Det kan handla om positiva förväntningar som uppfylls eller överträffas
likaväl som besvikelser. Vid ett tillfälle kan upplevelsen raseras av en obekväm sittplast eller
att maten låter vänta på sig, vid ett annat tillfälle kan upplevelsen vara fantastisk trots en
bränd köttbit serverad vid en trång bardisk. Jag ser restaurangmiljön som en spännande värld
fylld av kontraster.

För handlar restaurangmiljö mycket om sociala möten. Det är på restaurang jag oftast möter
gamla vänner, men också nya. I en restaurangmiljö kan jag leva i nuet mer än någon
annanstans.
 
Mina förväntningar och förhoppningar med kandidatarbetet är att formge fl exibla mid-
dagsmöbler som kan fungera som ett tillägg till en trång restaurangmiljö, ett tillägg som 
kan balansera upp förlorade funktioner. Jag vill att möbeln ska utstråla en positiv aspekt av 
trängseln, den sociala gemenskapen och på så sätt visa de trevliga förutsättningarna snarare 
än svårigheterna med en snäv middagsplats. Syftet är att underlätta för de som gärna delar 
middagsupplevelsen med många andra men även att motivera dem som det inte faller sig lika 
naturligt för. Jag vill skapa en möbel som uppmuntrar men inte förutsätter interaktion
med omgivningen.

PROJEKTBESKRIVNING

Projektbeskrivning:
MÖBELFORMGIVNING FÖR TRÅNGA RESTAURANGMILJÖER
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För mig är problemlösning ett stort intresse och en stor drivkraft när jag påbörjar ett
inrednings- eller möbelprojekt och det är ofta ett tydligt fokus i min process. Tanken
på att kunna tillfredställa verkliga användare ger mig glädje, energi och vägledning.

I detta projekt restauranggästen en användare jag vill fokusera på. 

En annan ingång och motivation till projektet är en potentiell 
användare i Restaurang Leijontornet AB. Jag är ombedd att skapa 
inredningen till en ny restaurang i deras regi. Restaurangkonceptet 
var vid kandidatarbetets början inte fastställt utan det handfasta att 
utgå från just då var lokalens utformning som en liten smal lokal 
och deras önskemål om att fylla lokalen med många betalande 
gäster och fl era sittningar per kväll.

Inredningsuppdraget som kommer utföras senare under året har jag 
låtit mig motiveras av som en restaurangreferens och som en 
potentiell användare, inte som en beställare av mitt kandidatarbete.

INGÅNGAR TILL PROJEKTET

INGÅNGAR TILL PROJEKTET

PROBLEM & LÖSNINGAR

EN MÅLGRUPP & POTENTIELL ANVÄNDARE I RESTAURANG LEIJONTORNET AB
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Sammanfattning/beskrivning av examensprojektet för Konstfack´s Vårutställning 2010;

Det fi nns alltid plats för en till. Ett generöst möbelprojekt. 

Med utgångspunkt i frågor om fl exibilitet för mindre restaurangmiljöer har jag vägt viktiga 
frågor och funktioner mot varandra. Vilka funktioner kan samspela i en behaglig kompro-
miss, och vilka blir enbart till varandras mindre smickrande kontraster? Vad väger tyngst 
-bekvämlighet eller gemenskap? 

Med min formgivning vill jag producera mervärde och ytterligare potential till ett redan 
etablerat behov – sittandet. ”Stolen som delar med sig” bygger på mina slutsatser angående 
hur mycket komfort som är rimligt att ge upp för möjligheten att dela med sig av en sittplats. 
Som inredningsarkitekt vill jag undersöka vanliga behov och dess möjliga lösningar. Jag 
försöker skapa rum som inte tvingar utan bjuder in användaren att samspela med sin om-
givning. Miljöer och objekt som inte förutsätter, men väl möjliggör, interaktion.

There is always space for one more. A generous furniture project.

With questions about fl exibility in smaller restaurant settings as my starting-point, I have 
weighed important questions and functions against each other. Which functions can achieve 
a pleasant compromise through interplay, and which will only appear as less fl attering con-
trasts to one another? What is more important – comfort or companionship? 

I want to produce added value with my design, and to create further potential for an already 
established need – sitting down. ”The shareable chair” builds on my conclusions concerning 
how much comfort it is reasonable to abandon for the possibility of sharing a seat.  
As an interior designer I want to investigate ordinary needs and their possible solutions. I 
am trying to create rooms that do not compel but rather invite the user to participate in in-
terplay with her/his surroundings. Environments and objects that do not require, but that do 
facilitate, interaction.

SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING / ABSTRACT
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Under kandidatarbetet har det varit viktigt för mig att verkligen öppna upp mig för intryck 
och åsikter och ta vara på den kunskap och erfarenhet som fi nns i min omgivning. Restau-
ranggästen fi nns i oss alla i någon form och det är alla starka och skilda åsikter jag fått ta del 
av under min undersökning som hjäpt mig hitta en fungerande ingång till möbelformgivnin-
gen. Undersökningen har tagit en stor och nödvändig del av min process.

 FORMGIVNING 
                       

UNDERSÖKNING

METOD OCH GENOMFÖRANDE

PROJEKTUPPLÄGG

 FOROO MGIVNI
                  

UNDERSÖKNING
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UNDERSÖKNING & REFERENSSÖK
AV BEFINTLIGA KONCEPT

MIDDAGSBJUDNINGAR 

UNDERSÖKNING AV FUNKTIONS-
BEHOV VID RESTAURANGBESÖK

FORM- OCH KONCEPTSKISSANDE

MÖBELKONSTRUKTION & MATERIAL

GESTALTNING

 UNDERSÖKNING      FORMGIVNING  

PROJEKTUPPLÄGG

METOD OCH GENOMFÖRANDE -  innehåll
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UNDERSÖKNING
& REFERENSSÖK
AV BEFINTLIGA KONCEPT

MIDDAGSBJUDNINGAR 
Med ett blandat gäng bekanta  
restaurangbesökare

UNDERSÖKNING AV 
FUNKTIONSBEHOV VID RES-
TAURANGBESÖK

 MIN UNDERSÖKNINGSPROCESS

Jag har mycket att lära av 
andras kunskap och av det 
som redan är gjort. Att söka 
information om befi ntliga 
projekt/formgivare/arkitekter 
och metoder har varit en del 
av mitt undersökningsarbete 
och har hjälpt till som både 
inspiration och avgränsningar 
Informationssökandet har 
pågått under hela kandidatar-
betsperioden. En del infor-
mation har funnits med i det 
undermetvetna medan annan 
tydligt har hjälpt mig i rätt 
riktning i processen.

Undersökningsarbetet 
har delvis innefattat att 
bekanta mig med mått- och 
funktionsnormer inom 
restaurangmiljö. Jag har 
också försökt se till restau-
rangpersonalens behov vid 
serveringstillfället och deras 
position att möta gästerna 
i. Jag har bl. a tagit hjälp 
av personal på Leijontornet 
med diskussioner om vad 
som krävs av inredningen 
för att kunna ta hand om 
gäster på ett bra sätt. Vi har 
också diskuterat vikten av 
tid. Hur lång tid ett moment 
eller en middagsfunktion 
får ta innan det får motsatt 
effekt. Gränsen kan vara 
hårfi n för att någonting som 
fungerar väldigt bra i teorin 
ska misslyckas att fylla sitt 
syfte i praktiken. 

Som en del av min metod att 
hamna rätt i processen och för att 
hitta fram till en möbel som är in-
tressant också för många andra än 
mig själv har jag valt att ta hjälp 
av en samling bekanta som 
entusiastisk test- och 
diskussionsgrupp. Denna grupp 
har vid fyra tillfällen bjudits in att 
diskutera restaurangupplevelser, 
min process och tänkbara möbel-
koncept. 
(Inbjudan och upplägg 
se bilaga 1:1)

Huvudsyftet med middagsgrup-
pen har varit att; 
- Blanda olika typer av människor
  som inte alla känner varandra, 
   för att skapa en liknande social 
  miljö som den jag arbetar med/
   för/mot.
- Öppensinnat ta emot idéer och
  kunskap även från dem som inte
  är restaurangpersonal eller 
  inredningsarkitekter.
- Få ta del av så många ärliga 
  återberättelser som möjligt om 
  upplevelser, behov,
   funktionsidéer och restaurang-
  möbler som möjligt.
- Få ärlig, konstruktiv kritik om 
min process och mina idéer.

PROJEKTUPPLÄGG 8



MIN FORMGIVNINGSPROCESS

FORM- OCH 
KONCEPTSKISSANDE

MÖBELKONSTRUKTION 
& MATERIAL

GESTALTNING

Resultat från de olika under-
sökningarna har jag parallellt
försökt omvandla till olika
former och funktionsskiss-
ande i sökandet efter en
möbeltyp som kan uppfylla
mina mål. Framför allt har 
jag letat efter ett mervärde 
och en glädjande och in-
tressant funktion. Med
mervärde menar jag i det
här projektet en kvalitet som
tydligt kommunicerar att den
trånga restaurangmiljön är
härlig och öppenhjärtlig med
många sociala möjligheter.

Jag har skissat på de idéer
som uppkommit av middags-
bjudningarnas diskussioner
och gränsdragningar. Det har
varit väldigt kul och tacksamt
att i en stor del av processen
jobba utifrån andras upplev-
elser och synpunkter för att
skapa en känsla och grund för
projektet.

I projektets sista skede har
jag valt att plocka ut det från
undersökningsresultaten 
som jag anser speglar mitt 
syfte bäst och det som jag 
verkligen tycker om.

Jag har kokat ihop dessa till
en möbelgestaltning som jag
hoppas har det mervärde för
restaurangmiljö jag letat 
efter. Jag vill också att 
möbelgestaltningen ska 
visa mina tankar och mitt 
intresse för att jobba med 
den här typen av miljö.

Under arbetets gång har det
funnits behov vid några tillfäl-
len att skissa i möbelvolymer
för att testa idéer och mått.
I det tredimensionella skissar-
betet har jag låtit idén om
möbeln och dess koncept vara
viktigare än konstruktionsde-
taljer och haft ett fritt förhålln-
ingssätt till hur en möbel kan
byggas. Jag har först försökt
testa om idéerna har varit in-
tressanta och hållbara och låtit
konstruktionsbeslut vänta till
nästa steg.

Vid konstruktionsmomenten
i den senare delen av form-
givningsprocessen har jag an-
vänt mig en del av handböcker
om möbelkonstruktion (se
referenser & källor s. 46).
Jag har även rådfrågat
KFK Snickeri AB i en del
tekniska frågor.

En av mina intentioner med
möbeln har varit att ge den
produktionspotential och att
därför inte avancera konstruk-
tionen mer än nödvändigt. Att
bygga dem har hjälpt mig till
en del beslut som annars inte
varit så självklara på papper.

PROJEKTUPPLÄGG 9
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GENOMFÖRANDE

vecka  8

Till en början ser jag mycket till restaurangpersonalen behov och önskemål från tidiga
undersökningar. De vill att deras arbete vid middagsplatserna ska minimeras, särskilt mellan
sittningar. Mina första tankar om möbeln är att den ska underlätta för både personalen
och gästen och rymma en del av de vanliga middagsfunktionerna. Jag ville hitta ett sätt att
få gästen att jobba lite själv, kanske att plocka fram servis eller tillbehör ur möbeln. Jag hade
även en del tankar om att göra den rörlig och fl  exibel, att den succesivt kunde växa i takt
med middagen. Tanken var inte att göra en multimöbel, tanken var att försöka hitta ett enkelt
grepp som kändes härligt att använda och som skulle ta bort fokus från ytbegränsningen.
Men det var svårt att komma nära tydliga idéer till en början utan att överdriva funktionerna.

Vilka redan befi ntliga 
funktionsprinciper fi nns 
att inspireras av?

Materialillusioner 
beroende på synvinkel?

Dragspels-funktion. Valmöjlighet att 
skapa sig en privat sfär eller att slå ihop 
fl er bord.

Använda material och detaljer som är omsorgsfulla och tilltalande som mervärde. 
Är det en tillräcklig funktion?  

VILKEN FUNKTION ÄR DET JAG SÖKER?

TIDIGA SKISSER
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GENOMFÖRANDE

Kan förvaringsfunktioner fi nnas i möbeln för 
gästen att använda själv, kanke också underlätta 
för personalen?

Kan man spara plats 
genom att middagsytorna 
fi nns i taket likt ett system 
av plattor som hissar ned 
vid behov?

Enkla funktionssymboler som förvaring och lådor. Kanske varje gäst 
kan förvalta sin egna plats med alla funktionerna i lådor vid sittplat-
sen. Eller blir det för avancerat att använda i praktiken?

TIDIGA SKISSER

vecka  8
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Första middagsbjudningen ville jag börja öppet och förutsättningslöst vad gäller
form och detaljer. Jag behövde mer känslobaserad behovsananlys av middagsgrup-
pen efter att jag fått ta del av mycket funktionsbehov genom restaurangpersonalen
och verksamhetssynpunkt. Jag behövde en grund baserad på båda delar. För att inte 
enbart fastna i diskussioner om komfort och mått valde jag att göra en möbellös mid-
dag med dukningen på golvet. Jag ville ta reda på vad min diskussionsgrupp har för 
erfarenhet av restaurangupplevelser, bra och dåliga. Detta resulterar i många väldigt 
olika berättelser om restaurangbesök. Vad den ena upplever som en bekväm funk-
tion bekräftas inte alltid av den andre osv. Men en tydlig gemensam nämnare lämnar 
avtryck och intryck att jobba vidare med efter kvällen, nämligen förtjusningen i att 
man som gäst erbjuds något extra. Antingen att interiören är spännande, men också 
om det är något som är annorlunda eller interaktivt i prylar, möbler eller dukningen. 
Vi pratar också en del om mått och komfort, men det är inte det absolut viktigaste för 
någon i sällskapet utan upplevelser av något slag överträffar. Exempel som nämns är 
restauranger där det fi nns tydliga visuella teman rakt igenom eller serveringsvariant-
er som t. ex. fl ygplansmat där man får en egen låda att förvalta. Oväntade möten och 
impusliva och oförutsedda händelseförlopp anses också till stor del som positivt.

Upplevelse som mervärde och uppmaning till användning är orden jag väljer att
sammanfatta våra positiva spår med och det är vad jag försökte hitta ett sätt att ap-
plicera i möbelprojektet. 

MIDDAG # 1  (Se bilaga 1:2)

GENOMFÖRANDE

vecka  8
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Jag skissade vidare på vilka paralleller det fi nns att dra med andra typer av kompakta
middagar. Vilka situationer accepterar man avkall på rymlighet och upplever nya 
möten? Mitt intresse riktas mot resande. Det är en miljö där många olika människor
samlas och samsas. På en station är det ett ständigt fl öde av resenärer av olika kul-
turer som har olika mål. På ett tåg fi  nns det inte mycket utrymme för dekor utan det 
är snarare funktioner och förvaring som utgör estetiken. Jag tror att denna miljö in-
nehåller element som skulle kunna tillfredsställa både restaurangpersonalens  funk-
tionsbehov och gästens intresse för upplevelser. Jag hittar något i denna värld att
arbeta vidare med visuellt och jag försöker föreställa mig vad igenkänningsdetaljer
från resande skulle kunna göra för en restaurangmiljö.

ANDRA KOMPAKTA MIDDAGSMILJÖER - RESANDE 

En resekoffert eller en resegarderob är en form som rymmer fl era funktioner som de fl esta förstår sig 
på och det fi nns mycket charm och taktilitet i dess beslag och material. Jag skissar på möjligheten att 
byta ut gamla funktioner till nya, men med en estetik där man tydligt ändå ser vad funktionerna går ut 
på.

Jag funderar på vilka detaljer som är tacksamma att använda för tydlighet, exempel-
vis är ett handtag en väldigt tydlig uppmaning. Kan jag genom att använda en sådan 
tydlig uppmaning se till att användaren/gästen kan servera sig själv eller på annat 
sätt minimera arbete för restaurangpersonalen?

GENOMFÖRANDE

vecka  9
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Vad fi nns det inom resandet som jag kan lära av eller/och inspireras av? Det fi nns en 
glädje och förväntan i samband med resande. En upprymdhet, acceptans och öppen-
het som jag vill applicera i möbelprojektet. Jag vill undersöka om det fi nns något att 
jobba vidare med och i så fall vad. 

Middag #2 genomförs tur och retur på tåget till Uppsala och vi har det fantastiskt
trevligt. Det är något visst med att trängas i en miljö med många okända människor
samtidigt som man har det väldigt trevligt i sin slutna grupp. Det fi nns många detaljer
på ett tåg/under en tågresa som symboliserar resan tydligt. Kan dessa symboler
appliceras i en möbel i en statisk restaurangmiljö för att ge samma förväntan och
positiva inställning eller är en kompakt res-miljö bara tilltalande när den existerar i
samband med ett spännande resmål? Vi diskuterade möjligheterna med konceptinred-
ningar och i att använda tydliga symboler i möbeldetaljer och vad som kan hända när
man använder tydliga funktioner från ett sammanhang i ett nytt oväntat sammanhang.

Resultatet av middagen blev positivt men ändå otydligt. Fortfarande hade jag inte
rätt grund för möbelprojektet mer än intresset för förvaringsfunktioner och en inspi-
ration från estetiken av resandets förvaring.

MIDDAG # 2  (Se Bilaga 1:3)

GENOMFÖRANDE

vecka  9
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Med referenser till en resegarderob 
fi nns tydliga symboler för vilka funk-
tioner som rymms i möbeln.

Möbelns lådor rymmer diverse behöv-
ligt för måltiden, bl. a en stolsformad 
låda för sittandet.

Mat/bordsytan dras ut en bit för att få 
ett överhäng med plats för benen.

Möblerna skulle kunna sättas ihop 
som grupper, eller skjutas isär.

Jag skissade vidare på idén om förvaringsmöbeln som en kompakt middagsmöbel
med alla funktioner i. Jag tänkte att det kan upplevas som spännande och välkom-
nande att som gäst få förvalta sin egen plats, att dra ut sin stol, att använda sig av de
funktioner man vill. Också skulle själva restaurangen kunna se rymligare ut till en
början av kvällen då stolarna fortfarande fi nns i möbeln tills gästen kommer. Jag skis-
sar även vidare på Leijontornets nya restaurang med det här uttrycket, för att kunna 
föreställa mig en helhetsmiljö med möbeln och resefunktioner (se bilaga 2).

FÖRVARINGSMÖBEL - skisser

GENOMFÖRANDE

vecka  9
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MÖBELSKISS - “LÅDSTOL”

Stolen är viktig del av den kompakta
förvaringsmöbeln jag hade i mina
tankar och jag testade om denna “lå-
dighet” fungerade i full skala.

Resultat
- Till fördel för lådformen försvinner komforten.
- Stolen är onödigt otymplig till fördel för formen.
- Den blev för tung att använda och hantera och
  framför allt att dra ut som en låda ur en annan möbel.
- Möbeln som helhet kan bli svår att tillverka och
  kompromisserna kan bli för många i utseendet.

GENOMFÖRANDE

vecka 9
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 ÅTERKOPPLA & RENSA

Jag fäste mig mycket vid förvarings-estetiken och började tappa anknytningen till
vad jag egentligen hade för mål och förhoppning med möbeln, den började bli för
platsspecifi  k och otillgänglig för ett allmänt behov. Min önskan med projektet var att
ge ett mervärde till en möbel utan onödiga tillägg. Min intention var inte att göra en
multimöbel som innehåller allt, utan att göra en möbel som innehåller någonting,
kanske en enkel sak som förhöjer användandet och gemenskapen.

Jag stannade upp och gick tillbaka till start och till min projketbeskrivning för att
hitta tillbaka till rätt spår.

GÅ VIDARE

- Jag lämnade förvaringsmöbeln och estetiken som har med resande att göra.
- En funktion jag tyckte om med förvaringsidén var dragfunktionen, fl exibiliteten
  och lådprincipen. Det tog jag med mig in i nästa steg.
- Jag började i en annan ände av formgivningen, med formen. Jag försökte först få
  upp formen på en “vanlig” stol, med mer korrekta mått för bekvämlighet och för att
  se vad som hände visuellt med lådigheten då.

GENOMFÖRANDE

vecka 10
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Jag modellskissade på en stol med en “lådighet”i estetiken. Det jag tyckte om med
den tidigare modellen, där sidan liknar en lådfront, försvinner i den här stolen och det
känns inte längre motiverat att hålla mig kvar i det.

Stolen som nu har mått och lutningar mer enligt
vad som anses bekvämt och behövligt i mid-
dagsmiljö, känns för mig ändå för stor och för
generös för ändamålet. I en trång och folkfylld
restaurang är kanske inte behovet av en korrekt
utformad stol i bredd på ca 42 cm lika stort som i
en exklusiv, rymligare matsal?

Jag undersöker måtten jag har framför mig och
tycker att ytan är för stor, för stor för den tänkta
miljön. Jag ser mycket generositet och volym i
stolen, den har mycket potential att vara mer än
bara en stol. När jag börjar rita på stolen för att
krympa den i dimensioner ser jag nya möjligheter
i den, möjligheten att föröka sittplatser istället för
att ta bort material. Om stolen kan dela sig och bli
till avvikande smala former, som många fl  er kan
sitta på, kan det visa att den folkfyllda men trånga
ytan är ett medvetet val snarare än ett nödvändigt
ont och kunna uppmuntra till att dela med sig av
ytan till många andra.

GENOMFÖRANDE

vecka 10
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HELA HAVET STORMAR - FAST TVÄRTOM

En idé om en möbel som kan förändra/föröka platsantalet börjar formas. Att formge
något efter ett redan naturligt händelseförlopp under en restaurangafton och arbeta
med den förutsättningen känns som en bra väg att gå. Det som börjar som en middag
i ett mindre sällskap kan utökas genom tillkomst av bekanta och obekanta ju längre
kvällen lider. Om möblerna då på ett enkelt och tillgängligt sätt kan föröka sig i takt
med den tillkomsten kan det vara mer naturligt att dela med sig av båda sin sociala
energi och sin plats. Som hela havet stormer - fast tvärtom..

GENOMFÖRANDE

vecka 10
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Middagsbjudning #3 blev en öppen Workshop. Middagsgruppen bjöds in att hjälpa
mig utvärdera min process hittills och skissa vidare på möbelfunktioner. Inför midda-
gen var projektet öppet för olika riktningar och åsikter om vilka spår som kan vara
intressanta och viktiga att följa.

Resultatet av middagen blev att jag bestämde mig för att arbeta vidare med idén om
middagsplatserna som kan föröka sig och dela med sig. En solidarisk tanke som de
fl esta kunde föreställa sig fungera i många typer av restaurangmiljöer. 

MIDDAG # 3  (Se Bilaga 1:4)

GENOMFÖRANDE

vecka 10
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1 = 1 1/2

Jag arbetade vidare med idén om stolen som delar med sig och försökte resonera och
skissa mig fram till mått och fördelning av stolsytan. Att dela stolen i en och en halv
del ur en stolsbredd på ca 40 cm skulle kunna öka sittplatserna med minst hälften.
Möjligheten skulle då fi nnas att sitta kvar på stolen och plocka bort den mindre delen
och bjuda på den till någon annan utan ansträngning.

GENOMFÖRANDE

vecka 10
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1 = 1 1/2         2 = 3          4 = 6          6 = 9          8 = 12          10 = 15

Tanken med stolen är att den ska uppmuntra, men inte tvinga användaren att dela
med sig. Att möjligheten fi nns att en middag kan växa med tiden kan förhoppningsvis 
göra restaurangmiljön mer inbjudande för många. Två platser kan bli tre, sex platser 
kan bli nio etc.

Det kändes viktigt att stolen är lätt att förstå och använda. Att kunna dela med sig av
sin plats är det viktigaste i möbelns idé och det är vad jag vill att möbeln tydligt
kommunicerar.

GENOMFÖRANDE

vecka 11
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I nästa steg gjordes testbara möbler inför Middag # 4. Jag ville testa principen under
en verklig middag. Stolarna byggdes i olika bredder, från 13 cm till 28 cm, för att
kunna testa hur ytsnålt man kan sitta utan att bekvämligheten helt försvinner och för
att se vilket intryck och uttryck storlekarna får och hur man avläser funktionen.

TESTMÖBLER

GENOMFÖRANDE

vecka 11
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TESTMÖBLER

GENOMFÖRANDE

vecka 11
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TESTMÖBLER

Jag skissade samtidigt på alternativa sätt för stolen att dela med sig på. Denna sam-
mansättning av stolsdelarna med gångjärn går ut på att kroppstyngden från en annan
person utgör stabiliteten i stolen när den är delad, i en slags symbios.

 PAUSAD DIALOG MED LEIJONTORNET

Under arbetet de första fyra veckorna har jag hållt en dialog med 
Restaurang Leijontornet AB, inte bara för undersökning av restaurangmiljö, utan 
också i form av uppdateringar om min process. Detta har varit hjälpsamt i många fall 
då jag vid dessa tillfällen varit tvungen att formulera och värdera mitt projekt. Efter 
fyra veckor av processen valde jag att pausa det samarbetet. Det började bli svårt att 
förhålla sig öppet och tillräckligt generellt till de specifi ka estetiska önskemålen de 
hade och deras förhoppningar om vad resultatet av mitt kandidatarbete skulle bli. Det 
var viktigt för mig att fortsätta formgivningen med en typ av restaurang som använ-
dare, inte enbart applicerbart i en specifi k restaurang.

GENOMFÖRANDE

vecka 11
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Middagsbjudning #4 handlade om fysiska tester av det delbara möbelkonceptet.
Frågeställningarna här var:

- Fungerar den delbara stolen så uppmuntrande som jag hoppas.
- Känns den användbar som en faktisk funktion.
- Vart går gränsen för när det blir för obekvämt att dela med sig.
- Vilket är det minsta möjliga måttet att sitta på.

Resultatet av middagen blev tydligt. Det är ganska mycket yta man kan göra avkall
på till förmån för bra stämning och trevlig omgivning. Konceptet kändes kul, relevant
och applicerbart på en trång restaurangmiljö. Flera personer kunde också se funk-
tionen användas även i andra sammanhang. Det upplevdes också positivt att man un-
der kvällen hade anledning att röra på sig ibland, istället för att statiskt sitta i samma
position. Gemensamt kom vi fram till att det näst intill går att sitta på vilken bredd
som än erbjuds, vilket lämnar den delen av formgivningen ganska öppen. Något jag 
konstruktivt behövde se över var klämrisken mellan två stolsdelar i sammansättingen.
En annan sak var att se över var tyngden, den bör vara lättare att dra i och att lyfta.

MIDDAG # 4  (Se Bilaga 1:5)

GENOMFÖRANDE

vecka 11
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KONSTRUKTION - SAMMANSÄTTNING AV STOLSDELARNA

Skjutdörrslås Schatullås Plugg / Kil

Sänghake Magneter Gångjärn Pussel

Jag bestämde mig för att gå vidare med de delbara stolarna. Viktigt att lösa var nu
hur stolsdelarna ska sättas ihop. Det bör fungera enkelt och redovisas tydligt i for-
men hur stolen används. Jag ville hitta ett sätt att sammanfoga delarna med en kon-
struktion som är stabil och säker. Många alternativ övervägdes och testades.

GENOMFÖRANDE

vecka 12 & 13
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Testerna fortsatte med magneter överfanerade i sidosargen. De andra beslagen kändes
för synliga och dominanta och det kan bli stort slitage på beslag som öppnas och
stängs fl era gånger per dag. Jag tycker att det är en bra idé att låta stolens smalhet
visa användningen och möjligheterna med den och låta sammansättningen fungera,
men inte bli ett dominant uttryck i stolen.

KONSTRUKTION - TESTER AV SAMMANSÄTTNINGAR

Kulsnäppare - Fungerade inte 
bra. Det är svårt att pricka rätt och 
gängorna glider lätt ur position. 
Det ser inte särskilt genomtänkt 
ut heller.

Skjutregel - Fastnar lätt 
och är krånglig att ta i 
sär. Man måste resa sig 
för att ta isär delarna. 
Ser plottrigt och hem-
masnickrat ut.

Excenterlås - Är inte tillräck-
ligt stabilt. Stolsdelarna glider 
lätt fram och tillbaka och det 
blir rangligt. Det ser också bil-
ligt ut.

Neodymmagneter - Ett magnettest med två fästpunkter på 42 kg häftkraft vardera med plåtbrickor på 
motsatt sargsida. Magneternas häftkraft var tillräckligt starkt i bar och ofanerad yta, men det var svårt 
att få dem i exakt position i ryggstödet, de gled lite fram och tillbaka. Sen provade jag att fanera över 
magnetera med en 0,7mm faner. De förlorade då för mycket häftkraft för att säkert hålla ihop stolarna. 

GENOMFÖRANDE

vecka 12 & 13

29



Efter undersökning om magneter och användningsmöjligheter och svagheter valde
jag att beställa en kombination av magneter att testa med för att påvisa konstruktion-
sprincipen just för kandidatarbetet, med avsikt att återgå efter kandidatarbetet och
lösa frågan mer långsiktigt. Magneter fungerar som konstruktionsprincip för mitt
projekt, frågan är bara hur de ska användas för att fungera bäst och vilken typ.

En sammanlagd häftkraft på 84 kg på två punkter är för lite och det behövs någon typ av fästpunkt för
att hindra delarna från att glida.

KONSTRUKTION - MAGNETER

GENOMFÖRANDE

vecka 12 & 13
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KONSTRUKTION - HANDTAG

Handtaget bör sitta vid bra brytpunkter för magnetfältet och även på en punkt där
vinkel och placering går att använda även i sittande position.

En idé var att inte göra något tydligt 
materialtillägg och därför använda en symbol för 
att ta tag med handen, ett klassiskt 
mjölkpallshandtag fräst ur stolens material.

Läderhandtag är ett alternativ 
som tillsammans med en stol i 
trä kan ge ett naturligt och rent 
uttryck.

En annan väg att gå skulle 
kunna vara att använda ett väl-
digt tydligt handtag, ett färdigt 
metallhandtag likt en lådas eller 
kofferts.

GENOMFÖRANDE

vecka 12 & 13
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KONSTRUKTION - HANDTAG TEST

Första handtagstestet i metall, på stolens 
ryggstöd. Här fanns fl era problem; dels att man 
tar bort möjligheten att vila armen på ryggstödet 
om stolsdelen används som en pall, som fl era 
gjorde under middagstest # 4. Jag tycker också 
att det fi nns en känsla av billighet i att välja en 
färdig handtagslösning från butik, det ser ut som 
en kompromiss.

Ett annat alternativ är att använda sig av 
baksidan av ryggstödet att placera handtag 
på. Frågan då är hur man måste sitta för att 
få ett bra grepp om handtaget och det kanske 
är synd att funktionen inte syns från stolens 
framsida.

Det alternativ som känns mest passande av tester-
na som innebär ett tillägg i material är ett handtag 
av läder som på något sätt fästes inuti själva träet.
Det ser omsorgsfullt ut och det är tydligt. 

GENOMFÖRANDE

vecka 12 & 13

TILLÄGG I MATERIAL
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URTAG I MATERIAL

vecka 12 & 13

KONSTRUKTION - HANDTAG TEST

Att inte göra något materialtillägg utan istället använda ryggstödets massiva trä att
fräsa ut ett handtag är det som intresserade mig mest. Det känns som ett milt ingrepp 
i stolsformen i övrigt.
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BESLUT - KONSTRUKTION - GESTALTNING

Nästa steg var att gå från konceptuella skissmodeller till en faktisk stolskonstruktion
som kan hålla och förhoppningsvis ha ett långsiktigt värde. Vilka sammanfogningar
kan jag använda för att kunna behålla stolen naturlig och vilka är bäst för precisionen
som behövs för att magneterna ska hållas samman. Stolens uttryck kan utvecklas i
positiv riktning när den måste förhålla sig till konstruktionsmöjligheterna och begrän-
sningarna.

GENOMFÖRANDE

vecka 14 & 15
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BESLUT - KONSTRUKTION - GESTALTNING

GENOMFÖRANDE

I nästa steg väljer jag att låta den smalaste stolsdelen
representera möbeln ensam. Idén om en och en halv
del kan bli rörigt att använda, stolsdelaran får då
olika värde. Med den smala stolsdelen som en ensam
stol vill jag hävda att storleken är tillräcklig att sitta 
på, men den har även potential att växa. Stolen med 
en bredd på ca 16 cm inbjuder till en ny typ av sit-
tande och några cm extra i bredden gjorde i under-
sökningarna ingen tydlig skillnad i bekvämlighet,
därför väljer jag att göra den så smal som möjligt.

Jag tror att en mängd smala stolar av samma värde
kan få det att se självklart ut att låta sällskapet växa
och idén om att alla kan dela lika stämmer bra med
min avsikt att uppmuntra till gemenskap.

EN STOL

vecka 14 & 15
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GESTALTNING - DETALJER

GENOMFÖRANDE

vecka 14 & 15

Neodymmagneter limmas i förbor-
rade sänkor i de tunna sidosargarna
och fanéras över med två lager
0,7mm björkfanér. I konstruktionen
sitter det neodymmagneter på båda
sargsidorna, vilket stabiliserar
stolsdelarna från att glida fram och
tillbaka.

Där sits möter framsarg och framben görs en maskin-
sinkning som den synliga konstruktionsdetaljen. Jag
tycker att det blir ett mjukt och behagligt sätt att visa i
en detalj att stolarnas sinkning kan fortsätta i varandras
och bilda ett längre mönster tillsammans. Att de har en
relation till varandra även när de står isär.

36



GESTALTNING - fl era tillsammans

GENOMFÖRANDE

vecka 14 & 15

I slutgestaltningen har jag valt att göra tio stolar. Jag vill kunna uppleva stolarna
i grupp, i ett sammanhang och ett förhållande till varandra. Det är så jag ser dem
användas och det är då de kan göra en stor skillnad.

Jag har fortsatt att använda mig av raka delar som enkelt kan stå tillsammans i en rad
av fl era delar. Att anpassa formen efter magneterna har delvis bidragit till stolens
enkelhet, men också för att låta smalheten vara det tydligaste i formen.

37



STOLEN

RESULTAT

        vecka  16
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RESULTAT

         vecka 16
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SLUTSATS

MINA TANKAR OM STOLEN OCH RESULTATET

  Jag tycker och hoppas att jag hittat ett användbart och lustfyllt sätt att dela
restaurangupplevelsen med andra på. Jag har gjort ett viktigt val i formen och
uttrycket och det är att låta idén om stolen som en uppmaning till gemenskap och
omtänksamhet vara det synliga tillägget till restaurangmiljön. Jag tror efter mina
undersökningar att många typer av människor är tillräckligt anpassningsbara efter
situationer de ställs inför att sitsens bredd inte är ett problem. Jag kan i många sce-
narion föreställa mig stolarna användas och uppskattas. Förhoppningsvis kan de öka
generositeten och vara ett isbrytande sätt att sitta nära människor man inte känner väl
eller alls. Andra praktiska egenskaper för restaurang är att de extra sittplatserna inte
behöver extra förvaringsutrymme eller att personalen inte måste arbeta extra för att
utöka platserna. 

Min tidiga projektidé om att skapa en möbel som belyser den positiva aspekten med
trängsel, den sociala gemenskapen, har följt med i processen och stolen uppfyller
mina förhoppningar med den idén. Delad glädje är dubbel glädje har en betydelse i
stolens funktion men också i att dela en middagsupplevelse med andra.

Helt fristående från målgrupp och funktion tycker jag att stolen har ett fi nt och taktilt
uttryck som kan väcka nyfi kenhet och fantasi om andra användningsområden.
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MINA TANKAR OM MIN METOD & PROCESS

SLUTSATS

Min metod har haft både för- och nackdelar. Jag kan till viss del tro att en djupare
undersökning av befi  ntliga restaurangkoncept och även fl er referensbesök i Stock-
holms restaurangutbud kunde hjälpt i vissa lägen. Det var en avgränsning jag gjorde
till förmån för omedelbar och handfast återkoppling från middagsgruppen.

Det som jag har upplevt som lärorikt och utvecklande i mitt sätt att arbeta med
projektet har varit öppenheten inför vad resultatet kan bli. Jag kan ibland ha 
svårigheter i att hålla fältet öppet. Jag har utmanat mitt inrutade arbetssätt kontinuer-
ligt under kandidatprojektet. Jag bestämde mig för att inte bestämma mig, att
våga testa nya och osäkra vägar och våga förändra något jag tycker är bra för att
förhoppningsvis hitta något mer utvecklingsbart. För mig handlar det mycket om att
våga tro på en idé, att den bär sig själv utan övertydlighet, att våga utelämna
information. Jag har fått tid och möjlighet att låta idéerna växa under tiden jag
jobbat med undersökningar och resultatet har blivit ett utvecklingsbart projekt som
jag inte vid start kunnat förutspå. Jag har fått tilltro till min arbetsmetod och litar på
mina avsikter med inredningsarkitektur och möbelformgivning, som är kärleken till
problemlösning och uppskattning från användare.

Det är viktigt för mig att skapa någonting som används och glädjer, 
det är min huvudsak.
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BILAGA 1:1

  MIDDAGSINBJUDAN
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BILAGA 1:2

  MIDDAG # 1

MIDDAG #1
Möbel- och Förutsättningslös middag

För att inte låsa eller rikta middagsdiskussionerna innan processen kommit igång
valde jag att duka middagen på golvet, så att möbeln blir närvarande i analys och dis-
kussion men inte i fysisk form. Också för att undersöka hur snabbt gäster vänjer sig
vid ett upplägg/koncept/funktion. Middagsdukarna användes av gästerna att skissa
idéer på och för att dokumentera vad som diskuterades.
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BILAGA 1:2

  MIDDAG # 1
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BILAGA 1:2

  MIDDAG # 1
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BILAGA 1:3

  MIDDAG # 2

MIDDAG #2
Utfl ykt - Tågresa

Tågutfl ykten förenar båda arbetet och utmaningen att hitta alternativa vägar till 
upplevelsen av en middag. Under middagen diskuterades koncept resande och
funktionsdetaljer. Positiva och negativa detaljer estetiskt som känslomässigt.

52



BILAGA 1:3

  MIDDAG # 2 
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BILAGA 1:3

  MIDDAG # 2
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BILAGA 1:4

  MIDDAG # 3

MIDDAG #3
Workshop
Vid detta tillfället fanns fortfarande fl era alternativ. Jag ville samla min middags-
grupp för att fråga om råd och be dem om hjälp att komma vidare och diskutera
prioriteringar och behov vid middagar. Efter workshopen kände jag mig stärkt att
fortsätta med idén om de delbara stolarna. Vi diskuterade många olika typer av res-
taurangsituationer när detta system skulle kunna vara hjälpsamt och dessutom trevligt
och tilltalande.
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BILAGA 1:4

  MIDDAG # 3
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BILAGA 1:5

  MIDDAG # 4

MIDDAG # 4
Tester stolens olika sittmått

En givande middag där jag kunde närma mig detaljer och faktiska funktioner i test.

Stolarna fungerar bra i praktiken och minsta användbara mått anser gruppen vara 13
cm, då vänd som pall att sitta på. Den tillsammans med en annan 13 cm-del är mer
än tillräckligt för en sittmöbel i en situation där det är viktigare att vännerna får plats
än att själv luta sig djupt tillbaka i stolen. Att middagen blev rörlig och att vi fl yttade
runt på stolarna ansågs som ganska skönt att inte sitta helt statiskt.

57



BILAGA 1:5

  MIDDAG # 4
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BILAGA 2

BILAGA 2
RESTAURANGSKISSER
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Tidiga idéskisser på restaurangmiljön med koffertmöbeln och estetik från resande och 
stationsmiljö.

Restaurangmiljö för Leijontornet

BILAGA 2 60


