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SUMMARY

The public living room

 A private sphere in a public space, a small oasis where you can 
feel tranquility in a busy urban environment. 
The meeting place where everyone is welcome and where 
people aren´t expected to buy anything. 
Serieteket in Stockholm’s kulturhus is a place just like that. 

In this project, I have designed and built a chair for Serieteket 
with the benefits of a private sphere and the purpose to 
cooperate with the concept that exists in Serietekets decor.
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Mitt Kandidatarbete handlar om en privat sfär i det 
Offentligarummet. En sittplats som omsluter och skärmar av 
från den övriga rymden i lokalen. Projektet tar sig uttryck i 
form av en fåtölj som skall placeras i en tillvaro vars karaktär 
redan har tydliga drag av ett offentligt vilorum. 
Jag tycker att serieteket i Stockholms kulturhus är en lämplig 
kontext till min idé.

Serieteket i Stockholms kulturhus

INLEDNING
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Bakgrund

Jag har arbetat mycket med personer som har särskilda behov. 
Personer som inte har samma förutsättningar som andra att 
passa in i vardagen. Det handlar både om psykiska och fysiska 
hinder som kan göra att visa platser inte känns välkomnande 
för dessa människor. 

Ibland kan tillgänglighetsanpassade platser vara funktionella 
rent fysiskt men vara stötande visuellt för de personer som ska 
använda dem. Anledningen till det kan vara att personen inte 
vill uppfattas som annorlunda i det offentliga rummet. 

Det kan vara jobbigt ifall den tillgänglighetsanpassade 
platsen / möbeln uttrycker sig att vara gjord enbart för någon 
som har en funktionsnedsättning. 
Att den därav skiljer sig så pass mycket från den ”vanliga” 
miljön så att brukaren känner sig exponerad på ett 
negativtsätt. 

Jag har som inredningsarkitekt/möbeldesign studerande där-
förvelat tillföra någonting inom detta område.
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Syfte:

Mitt syfte är att som inredningsarkitekt och möbeldesigner skapa en privatsfär i det offentliga 
rummet. Ett bidrag till det offentliga vardagsrummet dit alla är välkomna.

Problemformulering:

Jag skall bygga och göra ritningar på en fåtölj samt placera fåtöljen i en kontext.

Metod:

Biblioteken är en av de sista mötesplatserna dit alla är välkomna men där ingen förväntas att köpa 
någonting. Därför har jag valt att använda mig av ett bibliotek som utgångspunkt för mitt 
examensarbete. 
I Stockholms kulturhus ligger Serieteket, Serieteket har en miljö och ett geografiskt läge som är en 
lämplig plats för mitt projekt. Jag vill bygga en fåtölj till Serieteket som ska ha en privatsfär över sig. 
Fåtöljen ska vara inkapslande och rogivande. Den skall ha en ledig sittposition och dess 
uppenbarelse skall ha starka drag av Serietekets karaktär. 
Fåtöljen skall också vara tillgänglighetsanpassad i en sådan grad att personer med mindre rörelse
hinder skall ha en rimlig chans att sätta sig och resa sig ur den. Fåtöljen kommer alltså att vara ett
komplement till de övriga sittplatserna i lokalen, även mer tillgänglighetsanpassade sittplatser skall 
finnas att tillgå. 
Tanken med detta är att alla skall ha valet att sitta i en mer ledig position än vad jag normalt sätt
associerar med tillgänglighetsanpassade sittplatser.

Uppläggning och genomförande:

Jag kommer att ta kontakt med Personal på Serieteket. Ta inspiration från andra bibliotek, ta inspira-
tion frånserier, bygga modeller för att sedan diskutera med en möbelformgivare.

Avgränsing:

Det finns en uppsjö rekommendationer och normer som beskriver hur en möbel skall vara utformad 
för att kunna anses som tillgänglighetsanpassad. Jag ser detta möbelprojekt som ett experiment, där 
tillgänglighetsanpassningen är en del av experimentet. Jag kommer därför inte att ta hänsyn till alla 
dessa rekommendationer och normer. 
Anledningen till detta beslut är att jag vill formge fritt och inte riskera att skapa något som redan 
finns. Tester av det slutgiltiga resultatet kommer behövas för att avgöra ifall möbeln skulle fungera i 
det sammanhang som är tänkt.
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I både serieteket i kulturhuset och Dieselverkstadens bibliotek i Sickla så är vissa av hyllorna försedda med
hjul för att lättare kunna justera inredningen på ett hanterbart sätt. Jag tänker att hjul kan ha flera kvaliteter
än mobilitet, de kan även bidra till en rogivande känsla i fall man placerar dem på en fåtölj. En vaggande effekt
likt en gungstol.

Skissarbetet måste alltid börja någonstans och i detta fall så har jag tagit vid där ett äldre projekt har slutat.
Något som började med en Tv-vagn och som sedan kom att bli en fåtölj.

I teknade serier är ofta skalan på figurer och föremål överdriven åt något håll, kanske för att skapa en
tydligare karaktär. I mina modellskisser så har jag förhållit mig till skalan på ett sätt som jag tycker påminner
om serier. Dessutom så tycker jag att kulturhusets rymd tillåter en större skala på inredningen.

Denna process har gett en tydligare bild av varför saker och ting generelltsätt, är utformade så som de är.
Åtskilliga sekel av formgivning har gett erfarenheter och skapat normer för hur saker måste se ut.
Det är alltså svårt att göra något som ingen gjort förut, i varje fall om föremålet skall vara funktionellt.
Hjulen på denna modell är kraftigt uppförstorade för att ge fåtöljen en mer tecknad karaktär.
Men med stora hjul blir rotationsradien större och stolen blir instabil ifall hjulen är för tätt placerade som
dem är i detta fall.

ARBETSPROCESS
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Här har hjulen blivit mindre och sittytan större. Fåtöljen blir stabilare och sitsen kanske kan rymma 2
personer istället för en.

Med hjälp av dessa armstöd så blir det lättare att ta sig ur fåtöljen. Men det begränsar samtidigt sättet att sitta
på, armstöden är i vägen i fall man vill luta sig åt något annat håll. Jag tycker även att fåtöljen förlorat mycket
av karaktären den hade tidigare. Mötet mellan armstöden och sitsen är en krock som kanske inte är tillräcklig
för att bli intressant. Återigen det är meningen att man ska sitta ledigt och avslappnat.
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Den här parkbänken är ett bra exempel på tillgänglighetsanpassning. Knopparna som
sitter på dessa armstöd är till för att stödja sig på när man skall resa sig upp från bänken.
Kanske skulle det gå att reducera bort resterande delarna av armstödet och bara låta
knopparna vara kvar. Ifall jag skulle göra så på min fåtölj så skulle det inte begränsa
sittställningen lika mycket som om den hade armstöd.
Vad finns det för riktlinjer inom arkitekturen idag.
Miljön? Kanske tillgänglighetsanpassning?
Ifall man tänker på tillgänglighetsanpassningen tidigt i formgivningsprocessen så tror jag
att nya möjligheter kan öppnas och skapa trevnad för alla istället för att se det som
speciallanpassning för vissa.
Ifall man har med handikappsrampen tidigt i ett
byggnadsprojekt så kommer den antagligen att bli integrerad med husets övriga
uppenbarelse och därför inte särskilja på människor. På detta sätt vill jag förhålla mig till
min möbelformgivning.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
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Hårdheten på den slutgiltiga sitsen kommer antagligen att avgöra ifall armstöden kommer att behövas. ifall
sitsen flexar för mycket i sidorna behövs det kanske ett armstöd för att lättare ta sig ur fåtöljen. Höjden på
sitsen är också relevant ur samma avseende.

Mock/up med armstöd

Mock-up    
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Jag tycker att det finns kvaliter i modellen
som jag vill behålla i den slutgiltiga
prototypen. Kvaliteter som fungerar bra
med den kontext som är tänkt.
Det rationella sättet att vika ihop sitsen på
och de skissartade utseendet som
benställningen fick när den bockades fram
av ståltråd. Detta är egenskaper som ger fåtöljen 
den teknade känsla som jag är ute efter.

Jag vill att så nära det går, direkt översätta
modellen till en prototyp i skala 1:1.
Då behöver jag material som passar till
ändamålet. En sk. moldable felt, en typ av
polyesterfilt verkar vara ett bra alternativ.

KONSTRUKTION/UTTRYCK



12

Yllefilt

Moldable felt

2mm flygplansplywood

Moldable felt

Moldable felt

Yllefilt

Moldable felt

Moldable felt pressad med 120 bar i 100 grader Celsius

2mm flygplansplywood

Moldable felt pressad med 120 bar i 100 grader Celsius

Moldable felt pressad med 100 bar i 50 grader Celsius

Denna bild visar materialet när det är färdig
pressat under högt tryck med värme.

Bilden visar en sandwich konstruktion av
olika textilier samt en kärna av
flygplansplywood.
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TILLVERKNINGSPROCESS

Tillverkning av benstativ och fästpunkter till sitsen.
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Tillverkning av sits och hjul.
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DISKUSSION

Även om denna fåtölj är ritad för Serieteket så tror jag att den 
skulle fungera i flera sammanhang. Men kanske med fördel i 
andra bibliotek med liknande tema som Serieteket.

Fåtöljen upplevs däremot klumig i mindre utrymmen då sit-
thöjen är relativt hög. Därför tror jag inte att fåtöljen skulle 
passa i hemma miljöer.
Det arbete som jag funnit intressantast i detta projekt är 
materialet och sammansättningen utav sitsen. Detta är 
någonting som jag skulle vilja arbeta vidare med i andra mö-
belprojekt.  

Sammansättningen av fåtöljen skulle kunna bli ännu mera 
rationell ifall även benställningen kunde vikas ihop och bli 
platt likt sitsen. Tjockleken på sitsen skulle kunna göras 
tunnare så att de går att vika ihop den med handkraft.
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Syftet med det här projektet var att skapa en privatsfär i det offentliga rummet. Jag tycker att fåtöljen har fått de 
egenskaper som jag hade i åtanke gällande syftet, dvs. omslutande och skyddande från omvärlden utan att vara 
totalt avskild från det övriga rummet. 
Visuellt sett så har fåtöljen fått de cartoon liknande drag som var tanken men jag tycker att den fungerar bättre 
utan de handtag som går att fästa på sitsen. 
Handtagen talar inte samma språk som den övriga formen på möbeln, det skulle kanske behöva en snirkligare 
utformning för att fungera rent stilmässigt. 

RESULTAT
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Det gråmarkerade fältet på planritningen är Seriektekets yta i lokalen. Fåtöljerna 
är placerade längs fönsterna som vätter ut mot Sergelstorg.

MILJÖ-ILLUSTRATION / PLANRITNING
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