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Sammanfattning: 

Den här rapporten avhandlar Kristin Charlie Torsdotters examensarbete i industriell 

design vid Högskolan på Gotland. Examensarbetet gick ut på att utforma foajén till det 

påbörjade bostadshuset SommarRo i Uppsala, samt en sittmöbel till foajén. Projektet 

genomfördes i samarbete med arkitekterna till bostadshuset, Arcum Arkitekter. 

 

Projektets tyngdpunk har legat på att utforma en sittmöbel till foajén. Kravet på 

möbeln var att den inte bara ska vara funktionell och tilltalande utan att den även ska 

fungera som en installation i rummet. Möbeln skall även binda samman foajén med 

den övriga byggnaden samtidigt som den ska ha ett tydligt samband med byggnadens 

överliggande tema: modern japansk design med inslag av skandinavisk samtida design. 

Arbetet har skett i enlighet med design metodikens olika faser. Först skapades 

utformningen av foajén, och utifrån foajén utformades sedan fyra koncept till 

sittmöbeln. I samtal med Arcum valdes sedan ett koncept på möbeln som utvecklades 

till den slutgiltiga produkten.   

Resultatet blev en foajé med inspiration från den moderna japanska formgivningen 

blandat med skandinaviska material och natur. Sittmöbeln resulterade i en enkel och 

stilren bänk i ek och bockade stålrör.  

 



 

 

Summary: 

This rapport concludes Kristin Charlie Torsdotters bachelor project in industrial design 

at University of Gotland. The project involved the making of the interior design of the 

foyer of the new apartment building SommarRo in Uppsala, and also the design of a 

bench for that foyer. The project was done in collaboration with the architects of the 

building, Arcum Arkitkter.  

The main part of this project has been the design of the bench. The requirements of 

the bench was that it not only would be functional and inviting, but also for it to work 

as an art installation in the foyer. The bench should join the foyer and the rest of the 

building together, while it should have a clear relationship with the overall theme for 

the building: modern Japanese design with elements of Scandinavian contemporary 

design.  

The working method for this project has been the design methodology. After 

researching the subject the foyers interior was made according to the buildings overall 

theme. From those interior designs four different concepts for the bench was 

produced. The final concept was chosen in consensus with Arcum and then developed 

to the final product.  

The result of this project is a foyer in modern Japanese style with elements of 

Scandinavian materials and nature, and a clean cut and elegant bench in oak and bent 

steel. 

 



 

 

 

Förord: 

 

Att få ta del och arbeta med ett så stort och allomfattande projekt som SommarRo har 

varit mycket givande på många plan. Det har även varit spännande att få arbeta med 

personer utanför klassrummet som har bjudit på nya perspektiv. Ett stort tack till 

Lennart Persson, Annika Nurmi och Frida Österberg på Arcum Arkitekter som gav mig 

den här chansen och utmaningen. Samt tack till min handledare på HGo, Bo Löfgren. 

 

Under det här projektet har jag haft både uppförbackar och medvind och det har 

sannerligen varit en erfarenhet utöver 15hp. Den erfarenheten har jag fått dela med 

Högskolan på Gotlands stolthet, Björkans beskyddare Des09. Stort tack till dem och till 

mitt egna bollplank  Fröken Kristin Wejåker.  

 

Och ett speciellt tack till dig som tar dig tid att läsa detta. Jag hoppas du sitter 

bekvämt, kanske till och med på en bänk av ek och bockat stål. Det finns även ett 

appendix med moodbards, ritningar och annat spännande längst bak.  

Trevlig läsning.  

 

 

Kristin Charlie Torsdotter 

21 Maj 2012, Visby 
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1. Inledning 

Som examens arbete har jag valt att arbeta med det rumsliga. Efter att tidigare gjort ett 

möbelprojekt som utgick från rummet har jag fastnat för det sättet att arbeta och vill 

därför fördjupa mig i detta.  

     Det här projektet har sträckt sig över en tio veckors period och är ett examensarbete 

på 15hp på Högskolan på Gotlands kandidatutbildning Design & Konstruktion. 

Projektet har genomförts i samarbete med företaget Arcum arkitekter i Uppsala. 

1.1 Projektet 

Projektet har sin utgångspunkt i Arcums utformning av det nya bostadshuset 

SommarRo. SommarRo består av tre hus, två mindre hus samt en större hästskoformat 

byggnad. I utformningen av husen har man inspirerats av japansk estetik samt den 

samtida skandinaviska estetiken. Även utformningen av interiören lyder under samma 

tema. 

    Inom projektet ska ett förslag till utformningen av en sittmöbel skapas, samt även 

ett förslag på foajéns utformning i stora drag. Det är i det stora husets norra del som 

foajén kommer att ligga. 

Om Arcum 

Arcum arkitektkontor AB grundades i början av 1980-talet av Lennart Persson i 

Uppsala.  Arcum arbetar med allt från exploaterings-utredningar via planhandlingar 

till projektering av bygghandlingar.  Deras beställare är kommuner, institutioner och 

entreprenörer och de planerar såväl bostäder och vårdanläggningar, som skolor och 

kontorsbyggnader.  

     Arcum lägger stor vikt vid anpassning till platsen och vill vara lyhördhet inför 

beställares och brukares önskemål. De arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där estetik, 

funktion, miljömedvetenhet och ekonomi är lika viktiga. 

Om Sommarro 

Sommarro är en stadsdel i Uppsala där naturen kombineras med ett centralt läge. 

De nybyggda bostadshusen kommer att ligga precis intill kanten på Stadsskogen som 

är ett naturreservat på 108 hektar.1  Trots det naturnära läget ligger husen endast 5 

minuters cykelväg från citykärnan.  

     Området Sommarro ligger mellan stadsdelarna Kåbo och Norby, två attraktiva 

villaområden med flera förskolor och skolor.  

 

                                                             
1 http://www.uppsala.se/Kulturfritid/Idrott--friluftsliv/Friluftsliv--
naturvard/Natur/Naturreservat/Naturreservatet-Stadsskogen/ (17 April) 

http://www.uppsala.se/Kulturfritid/Idrott--friluftsliv/Friluftsliv--naturvard/Natur/Naturreservat/Naturreservatet-Stadsskogen/
http://www.uppsala.se/Kulturfritid/Idrott--friluftsliv/Friluftsliv--naturvard/Natur/Naturreservat/Naturreservatet-Stadsskogen/
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1.2 Problemformulering  

Hur ska sittmöbeln till bostadshuset SommarRo’s foajé utformas för att vara såväl 

funktionell och tilltalande, samtidigt som den är tydligt sammanbunden med resten av 

huset och dess överliggande tema? 

 

1.3 Mål 

   Det primära målet är att skapa interiören till foajén. Interiören ska ha ett tydligt 

samband med byggnadens estetik, känsla och formspråk samt ge utrymme för foajéns 

olika funktioner. 

   Ett av de andra målen är att utforma en sittmöbel till entrén i det nybyggda 

bostadshuset SommarRo. Möbeln ska vara utformad utifrån rummet och samspela 

med interiören. Tanken är att den ska vara som en installation som binder samman 

rummet och dess värdeord.  

    Utöver det kommer även ett förslag till tapet till en av byggnadens korridorer att 

skapas.  

 

1.4 Kravspecifikation 

Entrén ska vara tydligt sammanbunden med resten av huset samt vara inbjudande och 

funktionellt. Målet är att erbjuda Arcum ett koncept för utformningen av foajén 

innefattande placeringen av informationstavlor, brevlådor och sittmöbel. Fokus inom 

projektet kommer att ligga på sittmöbelns utformning.  

     Projektet måste även på ett tydligt sätt höra samman med byggnadens överliggande 

tema som är japansk formgivning med inslag av den samtida skandinaviska 

formgivningen. 
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1.5 Metod 

Det här projektet kommer att genomföras utifrån designmetodikens fem faser. Den 

inledande planerings fasen kommer att ske innan kursens start, för att sedan följas av 

analys och researchfasen. Där sker faktainsamling om produkten, det japanska 

formspråket (som finns som tema inom byggnaden) samt rörelsescheman och 

ergonomi. Detta sker via tryckta och elektroniska källor, samt genom samtal med 

arkitekterna på Arcum.  

     Efter faktainsamlingen följer idégenereringsfasen där olika utformningar av foajén 

kommer att provas. Utifrån det konceptet kommer några varianter av en sittmöbel att 

utformas. Ett av dessa sittmöbelkoncept kommer att väjas ut i samråd med Arcum för 

att sedan utvecklas till det slutgiltiga konceptet i genomförandefasen. 

    I genomförandefasen kommer en slutgiltig modell av foajén att byggas upp i skala 

2:20, samt att en 3D modell av bänken att ritas upp i3D modelleringsprogrammet 

Rhinoceros. 

    Projektet avslutas med en redovisning på Högskolan på Gotland för examinator 

opponenter samt en presentation av materialet för Arcum. 

1.6 Avgränsning 

Inom det här projektet kommer inte produktionsaspekter som tillverkning och 

ekonomi att tas upp.  

     Materialvalet för interiören i foajén kommer endast att vara en rekommendation 

utifrån ett estetiskt perspektiv. Utformningen av foajén är i grova drag och inte i 

detaljnivå, mer arbete kommer att krävas för det slutgiltiga utförandet och produktion. 
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2. Research & Analys 

2.1 Rummet 

Foajén ligger i det stora hästskoformade husets norra del. Eftersom huset är placerat i 

ett kuperat område kommer större delen av husets nedre våning att vara under mark 

där bland annat förråd och garage finns. 

    Rummet är osymmetriskt med flera hela samt brutna väggar, både räta och vinklade.  

Takhöjden varierar från 2300mm till 2500mm. Det enda naturliga ljusinsläppet 

kommer från glasväggen vid entrén.  Golvet i rummet består av svart klinkers lagt i ett 

rutmönster.  I mitten av rummet finns en pelare.   

   I rummet finns även hiss, trapphus, dörr till grovtvättstugan, dörr till förråd samt en 

korridor som leder vidare till två andra trapphus.1 

    De funktioner som skall tas hänsyn till i rummet är brevlådor för inkommande och 

utgående post, informationstavla om byggnadens utformning och hur man når till de 

andra trappuppgångarna, samt sittmöbel.  

 

                          
                                                             
1 För 3D-modelerade bilder se Appendix 1 
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2.2 Lagar & Rekommendationer  

Enligt BBR18 måste entréer och kommunikationsutrymmen vara utformade så att de är 

handikappsanpassade, ha säkra utrymningsvägar vid tillexempel brand, skydd mot 

halka, skydd mot klämning och så vidare. Till stor del ligger ansvaret för att rummet 

uppfyller kraven som ställs på arkitekterna och byggmästaren.  

      Vid inredningen finns det vissa aspekter som bör tas hänsyn till, så som fria vägar 

och framkomlighet det vill säga inte underskrida 1.2 meter1, tydlig skyltning (val av 

färger, kontrastkrav samt placering) samt att rummets funktioner är 

handikappsanpassade.2 

2.3 Målgrupp 

Lägenheterna som finns byggnaden är från 1 rum och kök upp till 5 rum och kök. Det 

finns ingen direkt målgrupp för lägenheterna med det kommer förmodligen vara 

personer med relativt god ekonomi som flyttar in. De olika kategorier som kommer att 

bo i huset och då även bruka foajén är, mindre barnfamiljer, pensionärer, personer 

med nedsatt rörelseförmåga, dink’s och senare även unga par samt en och annan 

student. Större delen av de boende i huset kommer förmodligen att vara från 

medelåldern och uppåt.  

2.4 Ergonomi 

Sittmöbelns utformning utgår från människokroppens mått. För att sittställningen ska 

vara så ergonomisk som möjligt bör sitsens höjd vara cirka 45 cm och sittdjupet cirka 

42 cm om möbeln har ryggstöd. Har möbeln inget ryggstöd kan sittdjupet minskas 

något, dessutom kan sitthöjden höjas något. Bredden på sitsen bör vara minst 45 cm 

per person. Sitsen behöver inte vara slutande bakåt, eftersom möbeln inte har 

ryggstöd.3 

                                                             
1 Boverkets byggregler, BBR 18 
2 För utdrag ur BBR 18 se Appendix 2 
3 Berglund, Erik; Sittmöblers mått, Möbelinstitutet, Nacka Offset, 1998 
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2.5 Funktionsanalys 

Foajén, sittmöbeln samt tapeten har varsin funktionsanalys som utgår ifrån kraven 

som ställs på dem. För samtliga funktionsanalyser se Appendix 3. 

Foajéns funktion 

Foajén ska vara informativ, välkomnande och tydlig för samtliga gäster. Den ska även 

inneha funktioner som brevfack för inkommande samt utgående post, sittmöbel och 

informationstavla. Foajén ska vara handikappsanpassad. 

Tapetens funktion 

Tapeten i korridoren skall binda samman huset samt hjälpa till att lätta upp 

korridoren. Tapeten skall ha tydlig anknytning till byggnadens övriga tema.  

Sittmöbelns funktion  

Sittmöbeln ska vara en naturlig del av rummet. Den ska vara till för minst två personer, 

vara ergonomisk och ha minimalt underhållsbehov. 

    Möbeln skall uppmuntra till användas när man väntar på någon, vänta på 

taxin/färdtjänst, knyter skor, sitta på när man torkar av hundens tassar, ta av och på 

skobroddar, vila en kortare stund, ställa av saker medan man tömmer sitt postfack 

eller som en plats för att samtala. 

 

2.6 Rörelseanalys 

Foajén är ett rum med flera funktioner. Beroende av vilken funktion som brukas 

kommer personerna röra sig annorlunda i rummet.  Vissa stråk i rummet kommer att 

var väl använda på tillexempel morgonen medan andra används mer jämnt under 

dagens alla timmar.  

      För att veta vart i rummet informationstavlan och sittmöbeln skulle kunna placeras 

på bästa vis målades personers antagna rörelsemönster upp. Rörelseanalysen fungerar 

som en indikation på vilka ytor som kommer vara ett bra val för olika funktioners 

placering. Den visar även vilka stråk/områden som kommer användas mest vid en viss 

möblering.  

     Tanken med analysen är att bilda ett trivsamt flöde genom rummet som bidrar till 

att göra det mer funktionellt och trivsamt för brukarna. 1 

                                                             
1 För rörelsescheman se Appendix 4 
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2.7 Rummets filosofi 

Inom den japanska kulturen finns det fler olika inrednings filosofier. Många av dem 

har en lång historia och har utvecklats i nära relation till zenbuddismen. Flera av dem 

har även stora likheter med den kinesiska Feng Shui filosofin. Det genensamma för de 

filosofier jag använt mig av, Shibusa, Wabi Sabi och Feng Shui, är att det är mer än 

bara en inredningsfilosofi eller stil, utan det är livsfilosofier.  

 

Feng Shui kommer från Kina och är en filosofi som bygger på de fem elementen och 

energins vandring mellan dem. Feng Shui kan appliceras på många delar av livet men 

är framförallt använt som inredningsfilosofi just i Sverige. Inom läran finns det ett 

flertal regler för hur ett hus bör byggas och för hur ett rum bör inredas för att skapa 

och bevara den positiva energin, qi.  

    Några exempel på dessa regler är att man bör ha låga möbler i hallen, att textilier på 

väggarna i en korridor saktar ner energin, att det inte bör finnas några spetsiga former 

i taket samt att naturligt ljus alltid är bättre än artificiellt ljus.  

 

Shibusa är en inrednings filosofi som arbetar mycket med balansen mellan det enkla 

och det komplexa. Samt kontrasten mellan det eleganta och det slitna, det spontana 

och det återhållsamma.  Målet är att objekten ska vara vackra på ett direkt och enkelt 

sätt utan att vara skrikiga.  

     De färger som används inom Shibusa formgivningen är lågmättade och har en 

gråton i sig. För att sedan brytas av med en klarare färg. Detaljerna är subtila inom 

Shibusa och uttrycks i form av tillexempel olika strukturer inom materialet.1  

    Inom Shibusa finns det sju olika element att förhålla sig till; enkelhet, det 

underförstådda, blygsamhet, tystnad, naturlighet, vardaglighet och ofullkomlighet. 2 

 

Wabi Sabi är likt Shibusa en filosofi som uppskattar det enkla och eleganta, de 

naturliga materialen och att materialen ska åldras med patina.3 En av huvudtankarna 

inom Wabi Sabi är att man ska uppskatta enkelheten i ett ting, och finna de enklaste 

ting intressanta.  Formgivningen är enkel och utan större ornament.  

     Inom Wabi Sabi uppskattar man tingets åldrande. Ett material ska åldras med 

värdig och sprickor och nötta ytor är exempel på att allt är föränderligt. Risporna i 

köksbordet är inte en defekt utan snarare tecken på många middagar. Lika så är det 

sprickorna i porlinet som gör det unikt, de är de små defekterna som är detaljerna.4  

                                                             
1 http://japaneseaesthetics.com/gpage3.html (16 maj) 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Shibui  (26 mars) 
3  http://wabisabi-style.blogspot.se/  (26mars) 
4 http://www.chaihome.se/index.php?tm=tipsrad&prodid=TIPS01 (27 mars) 

http://japaneseaesthetics.com/gpage3.html%20(16
http://en.wikipedia.org/wiki/Shibui%20%20(26
http://www.chaihome.se/index.php?tm=tipsrad&prodid=TIPS01
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    Funktionen är något som är viktigt inom Wabi Sabi inredning. Man får inreda med 

prydnader men endast om de har ett symboliskt värde för personen som lever där. Det 

kan vara ett bra minne, en gåva eller något som man finner vackert. Då får tinget i sig 

en funktion, nämligen att ge personen ro och positiv energi.  

    Som Agneta Nyholm Winqvist skriver i sin bok Wabi Sabi, tidlös visdom ”En stol ska 

vara skön i första hand, den ska vara hållbar och lättanvänd, först därefter kan man 

börja titta på hur den ser ut”.1 

      Inom Wabi Sabi är de återkommande elementen; asymmetri, enkelhet, stramhet, 

anspråkslöshet, integritet, patina och ärlighet.  

 

Zenbuddismen har haft stort inflytande på det japanska formspråket. I Shinichi 

Hisamatsus bok Zen and the fine Arts beskriver han de sju egenskaperna som är 

grunden för konsten. De sju egenskaperna är; asymmetri, enkelhet, åldrad/mogens, 

naturligt, subtil djupsinnighet, frihet (the rule of no rule) och stillhet/inget 

upprörande.2 

 

Sammanställnig av de japanska filosofierna  

Det som de olika stilarna/filosofierna har gemensamt är att det värdesätter det 

naturliga, det ärliga, det som åldras med värdighet och enkelheten. Det tillsammans 

med de värdeord som Arcum har för bostadshuset SommarRo leder till ett par ledord 

när det kommer till formgivningen av foajén, tapeten samt sittmöbeln. 

 

Ledord: 

Enkelhet 

Inga onödiga ornament 

Naturlighet  

Kvalitet 

Ljusa färger 

”Kvalitet med elegans utan överdrifter”3 

                                                             
1 Nyblom Winqvist, Agneta; Wabi sabi tidlös visdom, Nordstedt förlag 2011. Sida 117. 
2 Hitsamatsu, Shinichi: Zen and the fine Arts, Kodansha International 1971. 
3 Citat av Lennart Persson om utformningen av foajén 
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3. Idégenerering  

Idégenererings fasen börjades med skapandet av en moodboard utefter de ledord som 

kom till under analysfasen.1  

    För att få en känsla av rummet byggdes en mindre modell upp. I modellen kunde 

olika koncept och lösningar sedan provas genom att väggarna var flyttbara. Även en 

skala 1:1 ritning av rummets ytterkanter målades upp på en parkering för att ge en 

känsla av hur stort rummet kommer vara när byggnaden är färdigställd.  

     I samband med byggandet av modellen togs det även fram inspirationsbilder med 

fokus på rumslighet och ljus.2 

     Efter att ha en känsla av rummet påbörjades arbetet med tapeten. För att få den att 

hänga samman med byggnadens tema samtidigt som den ska binda samman 

byggnadens insida med utsidan samt området byggnaden befinner sig i, användes 

ännu en moodboard. Även klassiska japanska mönster låg till underlag till skissandet.3 

 

 
  

                                                             
1 För moodboard se Japansk Design i Appendix 5 
2 För moodboard se Rumslighet och Ljus i Appendix 6 
3 För moodboard se Tapet i Appendix 7 
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    Utefter det påbörjades skissandet av olika koncept av sittmöbeln, detta skedde i 

olika tekniker så som blyerts, kol, samt skissmodeller i bland annat kapaskiva, kartong, 

tandpetare och metalltråd. De olika teknikerna gav en bredd på de olika koncepten 

eftersom olika metoder tillåter olika formspråk (kapaskiva är fördelaktigt för mer 

strikta former medan lera är mer fördelaktigt för organsiska former). 

 

 

          
 

 

    Även för sittmöbeln utformades en moodboard med inspirationsbilder.1 

 

 

 

 
                                                             
1 För moodboard se Sittmöbler i appendix 
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4. Genomförande  

4.1 Foajén 

Funktionernas placering i rummet låg som grund för interiörens utformning.  De olika 

funktionernas placering avgjordes genom rörelseanalysen där scheman för hur 

brukarna förväntas röra sig kring de olika funktionerna gjordes. För och nackdelar med 

de olika placeringarna diskuterades för att sedan leda till en slutgiltig placering.  

     Efter det provades olika interiörer med hjälp av modellen med löstagbara väggar. 

När funktionerna och estetiken kom samman på ett naturligt och funktionellt vis 

byggdes en ny modell.  
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4.2 Tapet 

Till vänster när man kommer in i foajén finns det en korridor som leder till nästa 

trapphus. Eftersom byggnaden ligger i en sluttning hamnar hela korridoren under 

mark och har inga fönster eller någon annan källa till naturligt ljus. Tapetens uppgift är 

att göra korridoren mer trivsam. För kravspecifikation se appendix. 

     Större delen av skissandet skedde vid ritbordet med flera olika lager av papper och 

skisser på varandra. Även en studie av tallars siluetter genomfördes. 
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4.3 Sittmöbeln  

Utifrån de skisser som skapats under idégenereringen formades fyra koncept. Utifrån 

de koncepten gjordes sedan skisser och modeller för att förtydliga dem.  

 

Koncept 1 

Hela möbeln är av björk. Sitsen är fasad på underkanten för att se tunnare ut än vad 

den egentligen är.               

          
 

Koncept 2 

Sitsen är av björkträ medan benen är av metall.  
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Koncept 3 

Sitsen är utav björk och benen utav bockat rör i matt svart.  

 

          
 

Koncept 4 

Sitsen är utav björk och benen utav bockat rör.  
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4.4 Val av koncept 

Efter presentation och diskussion med Arcum valdes koncept 2. Det fanns önskemål 

om att sittmöbeln även skulle kunna användas som en modul där flera bänkar 

tillsammans bildar en installation i rummet. De olika bänkarna skulle vara av samma 

modell med variation i höjd. På så vis skulle möbeln gå att användas både av barn, 

vuxna och äldre, samt även fungera som avställningsyta. Det fanns även önskemål om 

att någon av möblerna skulle utformas med armstöd.  

    Inom materialval valde Arcum att ändra från björk till ek, eller möjligen bok. Det 

fanns så här långt inga preferenser om val av metallens utförande.  

     

                                        

 
 

 

Efter att möbeln ritats upp i Rhinoceros framgick det att den var svårmöblerad i en 

grupp av flera möbler. Benen som ligger utanför sitsen samt är i vinkel gör att möbeln 

är svår att möblera i grupp. Den har även en tydlig framsida och baksida vilket får den 

att framstå mindre välkomnande från ena hållet, vilket är en nackdel om möbeln ska 

placeras mitt i rummet. 

       När dessa saker uppmärksammats togs en ny diskussion kring valet av koncept. 
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När för och nackdelar hade vägts valdes koncept 3 istället, även detta koncept i ek och 

metall.   

 

                          

 
 

 

När konceptet var valt byggdes en mockup i skala 1:1.  

     För att få en skön sittställning provades olika vinklar på de båda skivorna samt 

avståendet mellan dem. Även olika höjder på sitsen prövades.  

     På modellen kunde även olika proportioner på de olika bitarna provas; bredden på 

bitarnas smala respektive breda del, djupet samt olika varianter på förskjutningar 

(smala delen sticker ut respektive breda delen sticker ut). 
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   5.   Resultat 

5.1 Bänken 

Materialet i sittmöbeln blev blästrat stål samt ek som är ett stark och hårt träslag. Den 

rekommenderade tjockleken på ekbrädorna i sitsen låg mellan 23-25 mm för att då 

hålla för upp till tre personer. Eftersom möbeln skall stå i ett offentligt rum bör den 

vara byggd för att tåla mer än vad den troligen kommer att utsättas för. Valet blev då 

att arbeta med en 27mm tjock planhyvlad ek.   

     Eken kommer att ytbehandlas för att stå emot väta, smuts och slitage bättre. Vilken 

ytbehandling som kan användas är en fördjupning för vidare arbete utanför projektets 

avgränsningar. 

     Benen består av ø30 mm bockat stålrör.  

 

 

 
 

 

Bänken är 460mm hög, 380 mm djup och 1420 mm bred. 

     De båda skivorna i sitsen är 140mm där de är som smalast, och 240mm där de är 

som bredast. Skivorna sitter i 13° vinkel mot varandra med 20mm emellan dem. Bitarna 

i sitsen är förskjuten så skivornas breda kortsida är 120mm in från den andra skivans 

smala kortsida. 

      Benen är fästa på skivornas undersida med skruvar. Varje skiva är fäst med två 

skruvar vid vardera benpar, det vill säga 4st skruvar i varje skiva. 

För ritningar och måttsättning se Appendix 9. 
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5.2 Foajén 

 

På foajéns vänstra vägg monterades ekskivor i varierande storlek. Mönstret de 

monteras i är en uppförstoring av ett japanska shoji mönster1. Bakom de mest 

utstående placerades lampor med ett varm svagt ljus. Det för att ge rummet mer 

värme. 

     Även informationstavlan är utav ek. Informationstavlan placerades till vänster om 

korridorens ingång, för att underlätta avläsningen av den. Platsen valdes även för att 

tavlan där är väl synlig från entrén.  

     Postboxarna för både ingående och utgående post placerades direkt till vänster om 

entrén på ekväggen. De är likt väggen i ekträ och består av tre kolumner med fem 

postboxar i varje, 14st för ingående och en för utgående.  

     För att få foajén mer levande placerades sittmöblerna i mitten av rummet. De tre 

bänkarna står i ett zick-zack mönster med början vid pelaren. 

     Pelaren kläddes in i bark för att efterlika träden utanför och på så vis sudda ut 

gränsen mellan inne och ute. 

     I hörnet mellan korridorens dörr och grovtvättstugan, samt i hörnet mellan 

ekväggen och förrådsdörren placerades miniatyr tallar för att få rummet mer levande. 

Tallarna har mjuka barr och barrar inte vilket kräver minimalt underhåll. De binder 

även samma rummet med husets japanska tema eftersom de efterliknande de japanska 

bonsaiträden. Krukorna är inbyggda i golvet och är i samma klinkers som golvet. 

Den tapet som skapades för korridoren placerades även på trapphusväggen. Tapeten 

blir där även synlig från entrén och skapar ett djup och liv i rummet.  

     

 För att sudda ut gränsen mellan inne och ute kommer stenläggningen utanför att gå i 

samma ton och mönster som klinkergolvet inne. Även den mörka korta väggen till 

höger om entrén kommer ha samma utformning inne som ute. På så vis följer 

ytterväggen med in i rummet. 

 

                                                             
1 Japanska skjutväggar gjorda av trä ribbor och rispapp. 
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5.3 Uppsala bakom skogen  

Tapeten föreställer en tallskog. I förgrunden finns några mer detaljerade tallar för att 

sedan bakom dem visa mer och mer stiliserade träd. I bakgrunden ser man siluetten av 

Uppsalas mest kända hus.1  

 

    
 

 

Färgerna i tapeten kommer att vara naturtoner så som beige, sand, mossgrönt, samt 

gråskala. Förgrunden är beiga toner likt torkade tallbarr. Siluetterna av trädens 

stammar är i brunsvart. Trädkronorna har mossgrönt och buteljgrönt i sig. Uppsala 

siluetten är grå mot en ljusare grå/vit himmel.  

    Den breda bilden göra att tapeten inte känns lika honomogen som en kortare tapet 

med mer repetitioner hade gjort. Eftersom träden står med olika avstånd från 

betraktaren bildas ett djup i bilden.  

     Horisonten är uppbyggd av siluetterna av Uppsalas mest igenkända byggnader. De 

är stiliserade för att passa in i bilden och är enfärgade.  

 

                                                             
1 Byggnaderna är från vänster till höger: stadsskogens vattentorn, Uppsala slott, Gunilla klockan, Uppsala 
Kongress & Konserthus, Carolina Redivia (universitets biblioteket), Gustavianum, Uppsala Domkyrka och 
Snerikes nationshus. 
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6. Slutsats 

Vidarutveckling av bänken är möjlig, dels i andra material för inomhusbruk men även 

för utomhusbruk. Dock bör då andra ytbehandlingar att användas. Ek klarar utomhus 

miljöer men behöver då ha tjockare dimensioner.  

     Möbeln kan även vidareutvecklas till den serie som Arcum tyckte var intressant. En 

mindre för barn samt en med armstöd, eller ryggstöd.  

     Utformningen av foajén är ett förslag och behöver mer arbete för att bli slutgiltigt. 

Även fler frågor kring de tekniska lösningarna måste besvaras.  

 

Sammanfattningsvis har projektet resulterat i en foajé i japansk stil med inslag av 

samtida skandinavisk stil. Foajén är inbjudande och ut över det vanliga, med tydliga 

band till byggnadens överliggande tema. Tapeten hjälper till att binda samman huset 

och bidrar till en ökad trivsamhet. Utöver att vara inbjudanden fyller även foajén sina 

krav på att vara funktionell och erbjuder alla de funktioner Arcum önskade.  

     Sittmöbeln är en enkel och stilren bänk. Bänkens grundform är den simplaste och 

mest klassiska av bänkar, en skiva på ben. Med den utgångspunkten har bänken sedan 

fått ett mer modern utseende som tilltalar och retar ögat med sina vinklar. Den bidrar 

även med rörelse till rummet med sin dynamiska form.  

     Eftersom möbeln är inbjudande från båda hållen fungerar den väl att placera mitt i 

rummet. Installationen med flera bänkar i mitten av rummet blir extra spännande 

eftersom bänken sträcker sig i två riktningar samtidigt som den lutar. Utöver sitt 

estetiska värde uppfyller även bänken de krav på ergonomi och funktion som Arcum 

ställde. Den erhåller även de ledord som framgick inom de japanska 

inredningsfilosofierna: enkelhet, inga onödiga ornament, naturlighet, kvalitet och ljusa 

färger.  

     Bänken lever upp till sina ledord kvalitet med elegans utan överdrifter.
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Appendix 

Appendix 1 

Bilder från Arcums 3D-modelering av foajén 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

Arcums bilder på SommarRo 

 

 
 

 

 



 

Appendix 2 

Utdrag ur BBR 18 från  Boverkets författningssamling (BFS) 2011 

 

3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen 

Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och där det är möjligt, 

utformas 

utan nivåskillnader. Entré- och kommunikationsutrymmen ska ha tillräckligt 

manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol 

kan förflytta sig utan hjälp. 

Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna 

utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa. 

Transport med sjukbår ska kunna ske från varje enskild bostadslägenhet. 

Allmänt råd 

Ett kommunikationsutrymme bör 

– ha en fri bredd på minst 1,30 meter, gäller dock inte trappor, 

– vid begränsade hinder, t.ex. pelare, ha en fri bredd på minst 0,80 

meter, och 

– i publika lokaler särskiljas från möblerade ytor med exempelvis belysning 

eller avvikande material. 

 

3:1425 Orienterande skyltar i byggnader 

Orienterande skyltar ska vara tillgängliga och användbara. 

Allmänt råd 

Orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast 

och vara placerade på lämplig höjd så att de kan läsas/höras såväl av personer 

som använder rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör 

placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma 

tätt intill dem. 

Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov 

till reflexer. Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief 

samt i vissa fall med punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga 

och välkända bildsymboler. 

Elektronisk skyltning bör vara utformad så att personer med nedsatt 

orienteringsförmåga kan uppfatta och förstå den. 



 

 

3:143 Dörrar och portar 

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas 

av personer med nedsatt rörelseförmåga, medger passage med rullstol och så 

att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från 

rullstolen. 

Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger 

passage med rullstol. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så 

att de kan användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer 

med nedsatt orienteringsförmåga. 

Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Allmänt råd 

Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 

90°, vid– entrédörrar, hissdörrar, korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot 
korridorens 
längdriktning, öppningar i förflyttningsvägar, dörrar till hygienrum i publika lokaler 
som ska vara användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga, dörrar till 
samlingslokaler, och dörrar till bostadskomplement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 3 

Funktionsanalys 

 

Skalan går från 1-3 där 1 är det som är viktigast. 

 

Sittmöbel 

Krav 

 

Prioritet 

Rymma 2-3 personer 1 

Hålla för 3 vuxa personer  1 

Vara tillverkad av ’natruliga’ material  2 

Passa in i foajén 1 

Ha en samman knytning med resten av byggnaden 2 

Ergonomisk  1 

Slittålig 1 

Lätt att göra ren 2 

Minimalt behov av underhåll 1 

Handikapps anpassad 1 

Åldras med värdighet 2 

Ha möjlighet att utvecklas för utomhusbruk 3 

Vara inbjudande att använda 2 

Bidra till rummet 2 

Vara uppbyggd av enkla geometriska former 3 

 

 

Foajén 

Krav 

 

Prioritet 

Inneha 14 postfack för boendes post 1 

Inneha 1 postfack för utgående post 1 

Inneha informationstavla angående byggnadens utformning 1 

Inneha sittmöbel  1 

Vara handikapps anpassad 1 

Lätt att städa 2 

Minimalt underhåll 2 

Binda samman foajén med resten av byggnaden 2 

Inneha tydlig anknytning till byggnadens övriga tema 1 

 

 

 



 

Tapet 

Krav  

 

Prioritet 

Repetitivt mönster 1 

Inneha tydlig anknytning till byggnadens övriga tema 1 

Binda samman foajén, korridoren samt resten av byggnaden  1 

Innovativt 2 

Fototapet eller likande uttryck  2 

Färgskala som stämmer samman med resten av byggnaden 2 

 



 

Appendix 4 

Rörelseanalys 

 

De rödare fälten markerar mer använda stråk/områden medan gula indikerar mindre 

använda stråk/områden. Helt ofärgade område indikerar oanvända eller sällan 

använda områden.  

 

 

Rörelseschema utan insatta funktioner 

 
 

 

 

 

 



 

Rörelseschema koncept 1 

 
 

Rörelseschema koncept 2 

 
 

 



 

Rörelseschema koncept 3 

 

 
 



 

Appendix 5 

Moodboard: Japansk Design  

 

 
 

 



 

Appendix 6 

Moodboard: Rumslighet och Ljus 

 

 



 

Appendix 7 

Moodboard: Tapet 

 



 

 

Appendix 8 

Moodboard: Sittmöbler 

 

 



 

Appendix 9 

 

Ritningarna kan inte visas på grund av sekretes.  


