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Sammanfattning

Den här rapporten behandlar mitt examensarbete i möbeldesign. Examensarbetet har 
gjorts i samarbete med arkitektkontoret Byggnadskonst, konst och arkitektur AB (i lö-
pande text nämt som Byggnadskonst) i ett uppdrag för cafékedjan Vivels. 

Byggnadskonsts uppdrag var att göra inredningen till det café som Vivels håller på att 
bygga i Larsbergs centrum på Lidingö. Mitt uppdrag bestod i att formge stolar till  ca-
féet. I början hade jag även tänkt formge bord, men allt eftersom koncentrerade jag mig 
mer och mer på stolarna. Min idé, eller frågeställning, var att göra stolar för fl era olika 
sorters användare. Mitt mål var att göra en stol för ungdomar, en stol för äldre samt en 
stol för föräldrar med barn. Stolarna skulle hänga ihop stil- och konstruktionsmässigt, 
men ha olika funktioner som passade de olika grupperna. Jag ville också lära mig mer 
om samarbetet med arkitekter, hur ett inredningsprojekt går till samt vad man bör tänka 
på vid formgivningen av caféstolar. 

Jag genomförde en insamlingsetapp med funderande, en enkätundersökning för café-
besökare och cafépersonal samt letade information. Jag listade olika funktioner som 
de olika grupperna kunde behöva. När jag började skissa bestämde jag mig för att först 
och främst få fram en grundstol. En stol som jag var nöjd med och som jag visste var 
genomförbar i fråga om pris och tillverkning. Under skissprocessen hittade jag fl era 
intressanta frågor som jag jobbade med, bland annat hur man kan hänga upp stolen 
på bordet på ett nytt sätt och ifall man kan använda sig av bolongolv och fi lt för att 
spänna en sits över en sarg. Efter hand ändrades min frågeställning från att handla om 
att formge olika stolar för olika användare till att handla om att göra en grundstol som 
kunde passa de fl esta i form och estetik, jag avgränsade mig till att formge en stol med 
armstöd, en stol utan armstöd samt en barstol. Visst fanns fortfarande tanken om olika 
människor med, armstöden är ju delvis till för att äldre ska ha lättare att resa sig och 
delvis för att man ska kunna hänga upp stolen på bordet. 

I slutändan gjorde jag bara en enda stol, utan armstöd. Jag har tittat på armstöd men inte 
funnit en bra lösning på det. barstolen fi nns som renderingar men är inte lika genom-
tänkt som stolen - ännu. Det här arbetet fortsätter, och mitt mål är fortfarande att genom-
föra en armlänstol och en barstol också, men utanför examensarbetet. 



Abstract

This account deals with my degree in furniture design. The project was done in collabo-
ration with the architect fi rm Byggnadskonst AB in a quest for the cafe chain “Vivels” 

Byggnadskonst AB’s mission was to make the interior of the cafe that Vivels is building 
in Larsberg Center on Lidingö. My assignment was to design chairs for the café. In the 
beginning I had even thought about designing a table, but as time past I focussed more 
and more on the chairs. My idea, or issue, was to make chairs for several different kinds 
of users. My goal was to make a chair for young people, a chair for the elderly and one 
chair for parents with children. The chairs would make sense of style and construction, 
but have different features that suited the different groups. I also wanted to learn more 
about the collaboration with architects, how an interior design project is done and what 
to consider in the design of the cafe chairs.

I did a research phase of refl ection, a questionnaire survey of coffee shop visitors and 
cafe staff, and was also looking for information about it. I listed the various functions 
that the different groups could need. When I started sketching I decided to fi rst make a 
basic chair. A chair that I was pleased with and which I knew was feasible in terms of 
price and production. During the process I found several interesting issues that I worked 
with, like how to hang the chair on the table in a new way and if you can make use of 
vinyl fl oor from the swedish company Bolon or felt to span a seat over a frame. Gradu-
ally I changed my issue from beeing about designing different chairs for different users 
to be about to make a basic chair that could fi t most people in form and aesthetics, I 
confi ned myself to design a chair with armrests, one chair without armrests and a bar 
stool. Sure, there were still the idea of different people, the armrests are a help for older 
people that will fi nd it easier to get up - but also in order to be able to hang the chair on 
the table.

In the end I just made one single chair, without armrests. I thougt a lot about armrests 
but not found a good solution to it. The barstool is available as renderings but is not as 
thought out as the chair - yet. This work continues, I still intend to fi nish an armchair 
and a bar stool as well, but outside of the thesis.



Förord
När Torgny Nordin från byggnadskonst AB kom och presenterade det här uppdraget 
på skolan blev jag glad. Det var nämligen precis vad jag ville göra. Jag ville samarbeta 
med andra parter och jag ville göra något rumsligt. Något som hade med inredning och 
kanske arkitektur att göra. Hans uppdrag var att inreda det café som håller på att byggas 
i Larsbergs centrum, alldelse i närheten av skolan. Vi tredjeårsstudenter kunde välja ut 
en liten del i detta projekt och ha som vårat examensarbete. Eftersom jag var den enda 
som blev eld och lågor över det här kunde jag välja och vraka. Skulle jag göra paneler 
till diskar? Arbetsbord till personalen? Salladsdiskar som kunde förvandlas till bardiskar 
på kvällen? Det blev stolar, den möbel som ligger de fl esta möbeldesigners varmast om 
hjärtat, men som jag hittills inte känt mig redo att ge mig på. Nu skulle jag få formge 
Min Stol. 

Min Stol, som nu blir Din Stol. 

Jag vill tacka Torgny Nordin för det intresse han har visat mitt arbete, och för att han 
har  uppskattat mina idéer om inredningen i övrigt och låtit mig vara med i hans del av 
projektet också. 

Tack också till Stefan Fritzdorf, en av ägarna till Vivels café, som har bistått med kun-
skap om cafévärlden och varit glad och positiv till det jag gjort. 

Tack till Kvadrat för sponsring av fi lt och för alla svar på alla frågor jag har haft.
Jag tackar också Bolon för deras generösa sponsring av bolongolv till mina experiment. 

Tack till alla vänliga snickarstudenter som livligt engagerat sig i min stol när inga lärare 
gått att fi nna, som hjälpt till med att sätta farliga frässtål på plats eller varit extra händer 
när jag limmat. Särskilt tack till Erik Pettersson som löste det mesta när det gäller kon-
struktion och för att han inte bara sa “Det där kan man fräsa” utan också berättade hur 
man faktiskt gör för en stackars bortkommen designstudent. 
Tack till Josefi ne Viklund som med sina superkrafter inom tapetsering gjorde att mina 
stolar stod där på vernissagen - med klädsel. 
Tack till min handledare Oskar Jonsson för bra råd under projektets gång.

Slutligen tack till Leo Johannsson, för allt engagemang och tålamod, alla lärdomar och 
allt roligt under dessa tre år på Carl Malmsten Furniture Studies. Fan va bra du är!

Ellen Edvall,

Stockholm, 26 maj 2011
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1. Inledning
I det här kapitlet vill jag ge en bakgrundsinformation till mitt projekt. Jag presenterar 
mina samarbetspartners, syftet med projektet och rapporten och redovisar min tidsplan.
 

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till mitt examensarbete är det café som ska byggas i Larsbergs Centrum. 
Som student på LiU Malmstens fi ck man möjlighet att välja att jobba med arkitektk-
ontoret Byggnadskonst arkitektur och konst AB, som inreder caféet, under examensar-
betet. Jag tyckte det var ett bra tillfälle att träna på att samarbeta med andra i ett projekt 
och bestämde mig för att göra stolar och bord till caféet. Jag tyckte också det var ett bra 
tillfälle att jobba i en verklig situation, något jag inte fått tillfälle att göra tidigare. 

En annan aspekt är att det är John Mattsson som bygger huset där Vivels kommer att 
ligga. John Mattson Fastighets AB var de som sponsrade LiU Carl Malmsten Furniture 
Studies med vår nya skola, och de ville gärna att någon student från skolan skulle fi nnas 
representerad i det nya Larsbergs Centrum som de håller på att bygga. 

1.2 Vivels
Caféet som byggs ägs av Vivels, som är en cafékedja med sex caféer inklusive det här. 
Vivels grundades 1932 och omsätter idag ca 35 mkr. Förutom att driva bagerier och 
caféer levererar de surdegsbröd till bland annat ICA, Coop, Amica, Operakällaren och 
Grill. 
www.vivels.se

1.3 Byggnadskonst, arkitektur och konst AB
Byggnadskonst arkitektur och konst AB, i löpande text benämt som Byggnadskonst, 
etablerades 1991 av fyra arkitekter och en konstnär, och omsätter ca 3 mkr. De både 
restaurerar, upprustar, bygger nytt och inreder. De har bland annat restaurerat Mälsåker 
Slott, skapat klädmärked We:s butikskoncept och gjort inredningen till Nilsson kondi-
tori, plus mycket mycket mer som går att läsa om på deras hemsida:
www.byggnadskonst.com

1.4 Syfte och mål med projektet Min Stol, din Stol
Det projekt jag har tagit mig an handlar om att formge stolar till ett café som håller på att byg-
gas i närheten av LiU Malmstens på Lidingö. Syftet är att formge stolar för de olika 
kundgrupper jag tror kommer att besöka caféet. Stolarna ska hålla för de påfrestningar 
de utsätts för på ett café, de ska även estetiskt tilltala många människor snarare än en 
liten grupp utvalda.  

Mitt mål är att formge stolar som Vivels och Byggnadskonst AB vill använda i caféet. 
Jag har dock från början bestämt mig för att mitt examensarbete kommer före Byggnad-
skonsts åsikter om stolarna. Ifall det visar sig att de vill ha stolar som jag inte kan stå för 
estetiskt kommer jag först och främst följa min egen vilja. Detta för att jag inte vill att 
examensarbetet blir ointressant och osjälvständigt för att jag följer någon annans vilja. 
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Självklart kommer jag att lyssna och samareta så långt möjligt är. Jag vill också genom 
samarbtete med byggnadskont AB lära mig mer om hur ett inredningsprojekt går till. 

1.5 Syfte med rapporten
Syftet med den här rapporten är att beskriva mitt examensarbete på ett så ärligt sätt som 
möjligt. Jag har lärt mig otroligt mycket nyttigt under arbetets gång, och vill genom 
rapporten försöka förmedla dessa lärdomar. De är inte alltid storslagna, de är inte alltid 
relevanta för andra än för mig, men de har varit en del av processen och ska alltså vara 
med. Det är ju en gång så med saker man lär sig, att det inte är förrän långt efteråt man 
vet ifall det var till någon nytta eller inte. Dessa bonuslärdomar kommer jag att presen-
tera under rubriken “Tips och tricks”.

1.6 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsades till det uppdrag som gavs av Byggnadskonst arkitektur och 
konst AB. Under arbetets gång avgränsades examensarbetet till att handla om caféstolar. 
Tidsmässigt avgränsades projektet till andra läsperioden VT 11, ca 8 veckor. 

1.7 Metod
Genom research, samarbete med Byggnadskonst AB, skissprocess och modellbygge har 
jag tagit mig fram till ett resultat. Jag har gjort enkätundersökningar för att få användar-
nas syn på det hela. Här presenterar jag min tidsplan och det gant-schema jag gjorde för 
att få en uppfattning om projektets omfattning och tidsramar. 

1.7.1 Tidsplan och Gantt-schema*

28 mars-5 april - Insamlingsetapp
Gör enkätundersökning
Ta reda på förutsätt ningar för projektet
Tänk - skriv om allt - vad är café, vilka regler fi nns det
vad vill jag ha? Vad vill Vivels ha? Vad vill Byggnadskonst ha?
Presentera projekti dé för Byggnadskonst och Vivels 5 april

1-8 april - skissetapp 1
Ha minst fem idéer på ”grundstolar” och 3-5 idéer om hur de kan förvandlas ti ll fyra 
olika. skisser och skalmodeller.
Detaljerat ti dsschema klart. 
Formulera en tydlig frågeställning

11-17 april skissetapp 2
Milano- försök få nya idéer, jobba vidare med de idéer som jag väljer ut eft er mötet 8 
april. Titt a på hur andra gör trästolar på möbelmässan i Milano. Gör upplägg för rap-
porten klart. 

* Ett Gantt-schema, engelska Gantt chart, är en typ av fl ödesschema som används i projek-
tledning för att beskriva olika faser. Det är en grafi sk illustration av ett arbetes, exempel-
vis ett projekts eller programs fortgång och visa beroenden mellan olika projektdelar eller 
-faser. (www.wikipedia.se, hämtad 2011-06-03)
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17-20 april
Måndag och Tisdag - gör klart formen, bestäm vilka stolar det ska bli.
Beställ trä, ytbehandling och eventuella beslag ti ll prototyperna

20-23 april
Solid works-modeller och spikmodeller klara - lös alla detaljer på stolarna Ha möte med 
Byggnadskonst den 23 och presentera färdig idé

23-27 april
Gör ritningsunderlag klara för att  kunna beställa stolar.

1 maj
Vivels vill beställa allti ng. 

1 - 19 maj
Tillverkning av prototyper

19 maj
Prototyper klara för vårutställningen
Rapport klar för opponent och examinator

    13      14      15        16      17      18     19     20     21     22     23
insamlings-
etapp 
skisspreiod milano
ritningsun-
derlag
tillverkning

rapport

Gantt-schema

Insamlingsetapp: Läsa om caféstolar, enkätundersökning, sittmöblers mått
Skissperiod: Kommer att delas upp i olika etapper, beroende på när möten med Bygg-
nadskonst och Vivels kommer att infalla. 
Ritningsunderlag: Klara Solid Works-modeller, spikmodeller och ritningsunderlag för 
min egen prototyptillverkning.
Tillverkning: Tillverka fyra stolar.

1.8 Struktur
Rapporten följen en kronologisk ordning med avseende på tid. Jag har valt att beskriva 
arbetet som det såg ut för mig, där jag börjar med insamlingsetapp och slutar med 
resultatet. Rapporten är uppdelad i en inledning, en huvuddel som innehåller själva 
designprocessen och resultatet, samt en avslutande del som innehåller en analys och en 
avslutande diskussion. För att förtydliga mitt arbete har jag även lagt in bilder och il-
lustrationer. 
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1.9 Frågeställning

Det här caféet kommer att locka en bredare kundgrupp än caféer i allmänhet, det är 
åtminstone min uppfattning. I närheten ligger en gymnasieskola och vår egen skola för 
lite äldre ungdomar. Dessutom kommer cafét att locka icabutikens klientel, vilket kom-
mer att bestå av bl.a många pensionärer samt barnfamiljer som storhandlar. 
Kan jag ta hand om dessa människor genom att göra en stol för yngre, en för äldre samt 
en för föräldrar med barn? Möjligtvis också fjärde som antingen är för barn i 3-7 årsål-
dern eller är en mix av de första tre. Jag vill ta reda på vilka funktioner som dessa olika 
grupper av människor kan tänkas uppskatta, och försöka se till deras olika behov. Det 
handlar då om att tillsätta små funktioner på stolarna som på något sätt hjälper de olika 
grupperna till en bättre fi ka-upplevelse.

Fig. 1 Äldre som fi kar

Fig. 2: Yngre som fi kar

Fig. 3 Föräldrar som försöker fi ka
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2. Förutsättningar 
I det här avsnittet beskriver jag hur förutsättningarna för mitt arbete har sett ut, samar-
betet med byggnadskonst och vad projektets namn kommer ifrån. 

2.1 Min stol, din stol
Projektets namn kommer från tanken att göra stolar för fl era olika sorters människor. 
Min stol är det för att jag gör den, men jag gör den åt dig, vem du nu än är. Gestaltnin-
gen och materialvalen ska passa alla åldrar och individer. Den lutar sig på en tradition 
av trähantverk, samtidigt som den med sin form och sina färger ska ge ett nutida intryck.
Den ska vara klassisk, men inte gammeldags.

 
2.2 Samarbetet med Byggnadskonst AB
Under projektets gång har jag samarbetat med Torgny Nordin på Byggnadskonst AB, 
det är bland annat han som ritar inredningen till caféet. Vi har haft regelbundna möten 
där vi diskuterat hela caféets utformning, inte bara min del i projektet med andra ord. 
Jag kunde från början välja hur stor del jag vill ta mig an, och jag hade planer på att 
göra både stolar, bord och pallar. Efter en tid insåg jag att det räckte gott och väl med 
stolar, så stolar fi ck det bli. Det var tillräckligt intressant och komplext för att bli ett 
ordentligt examensarbete. Vi har kommunicerat genom möten, ibland varje vecka, och 
genom mail. 
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3. Det inledande arbetet
Under den här rubriken kan ni läsa om mina tankar om cafémiljön, hur min research har 
sett ut samt mina idéer om olika användares skilda behov. 

3.1 Inspiration och undersökning
Jag har utgått mycket från mig själv och mina egna erfarenheter i det här projektet. 
Jag har fi kat mycket men också jobbat i resturangbranchen som servitris, därmed har 
jag kunskap i ämnet. Jag har också haft stor hjälp av Stefan Fritzdorf, en av ägarna 
till Vivels, som har kommit med relevant kritik och bra idéer om cafégästers och ca-
fépersonalens behov. Jag har tittat mycket på andra stolar för att komma fram till bra 
dimensioner, och jag har gjort en enkätundersökning för att försöka förstå användaren 
ytterligare. Eftersom Vivels från början var ett renodlat konditori ville jag få in en viss 
konditorikänsla i stolarna, blandat med min känsla för vad som är samtida. Konditori-
känsla är för mig något nätt, lätt och luftigt. Flätad rottingsits och svängda former är 
exempel på det. 

3.2 Tankar om cafémiljön
Jag funderade mycket på vad det är att gå och fi ka. Olika människor fi kar av olika 
anledningar. Vissa vill vara för sig själva för en stund, men ändå få stimulans från om-
världen och allt som händer. Andra vill träffas för att prata, medan några bara är hun-
griga eller kaffesugna. Ett café bör vara ett ställe som passar de fl esta, och de fl esta ska 
känna att de passar in och är välkomna. 

3.3 Kravspecifi kation
När det kommer till stolarna har jag identifi erat några krav, och några önskvärdheter:

 Det ska vara lätt att städa under stolarna• 
 Om stolarna innehåller textilier ska dessa vara utbytbara eller lätta att rengöra. • 
Det ska vara lätt att ta sig ut från bordet ifall fl era stolar står på rad, man ska inte • 
hindras av stora ryggbrickor eller armstöd som man fastnar i. 
Stolarna behöver inte vara stapelbara i det här fallet, eftersom cafélokalen kommer • 
att sakna ytor för stapling. 
Komforten ska vara hög, men behöver inte vara lika hög som på tex en arbetsstol. • 
Stolarna ska vara enkla att rengöra. • 
Stolarna ska väcka intresse• 
Stolarna ska klara av att man väger på dem• 
Stolarna ska vara stabila• 

3.4 Enkätundersökning
Eftersom min frågeställning handlade om att göra stolar för olika sorters människor 
tyckte jag att det var en bra idé att gå fråga lite olika cafébesökare om vad de tyckte 
om stolarna de satt på. Jag ville veta om de hade identifi erat några förbisedda behov i 
cafémiljön. Jag sammanställde två enkäter - en för personal och en för besökare, och 
delade ut dem på olika caféer i Stockholm. Enkäterna ligger som bilaga till rapporten.



Jag frågade personalen på caféerna ifall det gick bra att dela ut min enkätundersökning 
men fi ck oftast nej. Förmodligen var de rädda att deras gäster skulle uppfatta det som 
störande, och det kan de ju ha rätt i. På några caféer fi ck jag i allafall dela ut enkäterna, 
men det vara bara en enda anställd som hade tid att svara. Besökarna skrev ganska långa 
svar, och verkade tycka att frågorna var intressanta. Dock hade jag förväntat mig fl er bra 
idéer, jag hade en föreställning om att folk gick omkring och tänkte på sådant här mer 
än vad de verkar göra. Svaren begränsade sig till önskemål om armstöd eller mjukare 
sits, det mesta var sådant jag redan tänkt på själv. En iakttagelse tyckte jag dock var 
intressant, och det var att många stolar är baktunga. På vintern när man hänger sin jacka 
och väska på ryggstödet så välter stolen bakåt när man reser sig. Tanken om en stol med 
större jämvikt fanns med mig länge, men visade sig svår att göra något åt. Jag gjorde 
inga tester eller funderade särskilt mycket på det, varför jag har utelämnat det i fortsätt-
ningen. En sak var jag säker på från början - stolarna skulle ha ryggbrickor. De skulle 
inte ha en pinnrygg med andra ord. Det här var något jag kom fram till när jag gjorde 
min enkät-undersökning. Jag tittade mycket på olika caféers inredning när jag ändå 
var ute och sprang, och kom fram till att ryggbrickor lugnar ner intrycket betydligt. En 
cafémiljö är ofta rörig så det räcker, och pinnryggar hade gjort det hela ännu rörigare. 
Ryggbrickorna bildar en tydlig horisontell linje i lokalen som gör det lugnare. 

3.5 Olika användare
De tre användargrupper jag har identifi erat är Ungdomar, äldre samt föräldrar med barn. 
själklart kan man hitta fl er kategorier, men dessa tre anser jag representera tre skilda 
behov. De behov jag har kommit fram till är sådant jag själv tänkt ut. Anledningen till 
det är att enkätundersökningen jag gjorde inte gav mig några nya eller bättre idéer än 
de jag redan hade och jag bestämde mig för att lita på mitt eget omdöme och min egen 
idérikedom i det avseendet. 

Ungdomar
Funktion för att hänga handväskan på ryggstödet.• 
Något som samlar upp mobil, ciggaretter, plånbok o dyl. så inget glöms• 

Äldre
Något att sätta fast kryckorna på• 
Högre sitthöjd, plats för fötterna under stolen.• 
Armstöd underlättar sitta/resa sig• 

Föräldrar
Något som småbarn kan leka med på stolen så de vuxna får tid med annat. knappar/• 
kulor/snoddar/reglage-behöver ej se barnsligt ut! 
Någon funktion som samlar upp alla vantar, barnböcker, nappar och dylikt så inget • 
glöms.
Något att hänga skötväskan på.• 
Ett armstöd att lägga ena armen på vid amning/sovande barn• 

7
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Fig. 6 Österlen
Inga Sempé

Fig. 5 Axel Larsson

Fig. 4 Jean 
Prouvé

3.6 Stolar jag gillar
När jag skulle träffa Torgny Nordin första gången, innan min skissprocess hade satt 
igång, hade jag med mig ett antal stolar som väckte mitt intresse för att ha något 
att prata omkring. Jag var övertygad från början om att stolarna skulle vara i trä, 
något som Stefan Fritzdorf, en av ägarna till Vivels, ställde sig en aning tveksam 
till. Sam-tidigt sa han att han skulle lita på mig och Torgny i den frågan, och låta oss 
bestämma. Anledningen till att han inte trodde på trä var att han inte riktigt litade på 
hållbarheten, dessutom blir det smutsigt och det är svårt att rengöra om det inte är 
högblankt lackat. De här bilderna på stolar hjälpte igång processen, och jag kunde se 
att jag och Torgny Nordin var relativt överens om vad som var snyggt och vad som 
inte var det. Vi pratade även om Gio Pontis Super Leggera, som är en stol vi båda gillar. 
Figur 4-10 är bilder på stolar som jag inspirerades av i början. Stolarna är sådana jag 
tycker kunde passa på ett café eller konditori. Ganska nätta och lätta skapelser med 
en grafi sk känsla som jag tror gör dem fi na i mängd. 
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Fig. 10 Super Leggera av Gio PontiFig. 9 Tie-chair, Moises Hernandez

Fig. 8 Stol från Nässjö 
Stolsfabrik

Fig. 7 Arkaden, 
Nässjö stolfabrik
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4. Min process
Efter den research jag gjorde och de samtal jag hade med Torgny kände jag mig redo 
att börja skissa på stolar. Jag använde mig av papper och pennor under etapp 1 och 2, 
medan jag fortsatte i Solid Works under etapp 3. I det här avsnittet beskriver jag också 
de sidospår jag utforskade och experiment jag gjorde.

4.1 Skissetapp 1 
Under etapp 1 bestämde jag mig för att först och främst hitta en grundform på en stol, 
som jag sedan kunde utveckla till fl era olika varianter för olika användare. Jag ville 
undersöka att fl äta sitsen på något sätt, eller använda mig av någon sorts färgglad plast-
matta som spändes över en ram. I samtal med Torgny Nordin på Byggnadskonst kom 
vi fram till att låta stolarna stå för mycket av färgen i lokalen, och tona ner väggar, golv 
och övrigt möblemang.

Den första skissetappen gick fort, och jag hittade tidigt en form som jag verkligen ville 
gå vidare med. Redan den första stolen ni ser här i skissetapp 1 är inte så väldigt olik 
slutresultatet. 

Fig. 11 Ha sits-materialet uppspänt på en 
ram som sänks ner i sargen/ryggen.

Fig. 12 Skåla främre och bakre sargen 
för att få en bättre komfort.

Fig. 13 Ryggbrickor helt i trä istället för 
något fl ätad/spänt över bakbenen.

Fig. 14 Fyrkantiga bitar istället för 
runda.
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4.2 Jasper, cyklar och fi ltmattor
Jag åkte till Milano för att besöka möbelmässan där, 
och för att hitta mer inspiration för mina stolar. Jag 
hittade tre saker som jag tog intryck utav. Jag hit-
tade en fantastiskt fi n stol av Jasper Morrisson, som 
jag har tittat mycket på under arbetet med min stol 
(fi gur 16-18)  Den andra saken var en stol av Max 
Lipsey, gjord av sådana metallrör man gör cykelra-
mar av. Sitsen var av perforerat läder, och hade en 
plåt under som förstärkning. Den var så fantastiskt 
nätt och lätt. (fi gur 19-21)
Den tredje saken var en matta som hade en perfore-
rad kant, minns tyvärr ej namnet på varken företag 
eller designer. Mattan var gjord i orange fi lt, och 
hålen längs kanten bildade ett mönster som inspir-
erade mig. Jag funderade på ifall man kanske kunde 
göra en sits av fi lt, där man stansade/laserskar ut hål 
i en mönsterbild. (fi gur 15)

Fig 16, 17 och 18 Jasper Morrissons stol

Fig. 19, 20 och 21 Max Lipseys cykelstol

Fig.15
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4.3 Skissetapp 2 

Under denna skissetapp funderade jag mycket på upphängningen av stolarna, och hur 
den egentligen skulle fungera. Jag hade en idé om att sätta “knölar” på bakbenen och se-
dan motsvarande hål i bordsskivan, för att möjliggöra upphängning. Det skulle då enkelt 
gå att lyfta upp stolen till en högre höjd än om den hängs upp i armstöden som brukligt 
är. Problemet var att jag inte kunde förutse hur mycket stolen skulle väga framåt, se fi g. 
28, och insåg att detta var ett moment 22. För att få veta var min stol hade tyngdpunkten 
var jag först tvungen att tillverka min stol. Därför beslöt jag att lägga denna upphäng-
ningsanordning åt sidan för att möjligtvis utveckla den vidare när mina prototyper var 
klara. 

Ett tag var jag inne på att låta stolen vara stapelbar. Jag fi ck dock problem med att lösa 
konstruktionen med stag, som jag såg som nödvändig på den här typen av stol, så jag 
lät staplingen vara. Det ska tilläggas att just detta café inte har något behov av stapling, 
då stolarna kommer att stå framme hela tiden. Inga utrymmen har heller skapats för att 
ställa undan stolarna. Anledningen till att jag ändå funderade på det var att det är ett plus 
om den skulle tillverkas för fl er miljöer än denna - det är alltid ett plus ifall stolen är 
staplingsbar. 

Fig. 23. Blir en mönsterverkan 
vid stapling

Fig. 22 En idé om up-
phängning
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Fig. 25 En idé om att sätta fast fi lten i en skåra 
i sargerna, föll bort på grund av att det försva-
gar konstruktionen.

Fig. 26, 27 och 28 Olika former på upphängnin-
gen

Fig. 29 Hur mycket kommer 
stolen att väga inåt? Måste 
göra klart en prototyp innan 
jag får reda på det, eftersom 
alla stolar har olika tyngd-
punkter.

Fig. 24 Med ett jack i ryggen för att hänga väskan på. 
I sitsen har jag tänkt mig fi lt med hål i som bildar ett 
mösnter
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4.4 Skissetapp 3
Den sista skissetappen blev en följetong i 3D-modelleringsprogrammet Solid Works. 
Jag kände mig så pass säker på ungefär hur stolen skulle se ut att jag kunde börja rita 
upp den, det blev 13 olika varianter i Solid Works, vissa med armstöd och andra utan. 
Här ser ni ett urval av de olika modeller jag gjorde, och hur stolen utvecklades. Under 
denna etapp koncentrerade jag mig mer på att få till dimensioner och proportioner. Jag 
hämtade sitthöjd och sittvinkel från Sittmöblers Mått av Erik Berglund (2007).

När jag kommit till stol nr 10 (fi g. 34) var det dags att göra en spikmodell, Solid Works 
hade gjort sitt. Det är mycket en modell skala 1:1 kan berätta som inte Solid Works kan. 

Fig.30 - Stol nr 1
Helt raka, icke koniska ben

Fig. 31 - Stol nr 3
Avsmalnande koniska ben, raka armstöd

Fig. 32 Stol nr 4
Böjda armstöd

Fig. 33 - Stol nr 7
radien på “fötterna” ökad till 7,5
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Rektangulära 
stag istället för 
runda ökar sta-
biliteten efter-
som man kan ha 
stående tappar. 

Större ryggstöd 
ger större stabi-
litet eftersom det 
blir längre mel-
lan de rundade 
ryggpinnarna 
som tyget sitter 
runt. 

r 10,5

Extra stag i bakkant

Fig. 34 
stol nr 9

Fig. 35 
stol nr 10
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4.5 Barstolen
Från de modeller jag hade på stolar experimenterade jag med att formge en barstol 
också. Jag kom tyvärr aldrig längre än till några varianter i Solid Works, det hade varit 
kul att göra en spikmodell på den med, för att riktigt se hur den ser ut. Eftersom Torgny 
var osäker på hur hög bardisken skulle bli gjorde jag två olika höjder på dem. Höjden 
berodde på ifall han skulle låta salladsdisken förvandlas till bardisk på kvällen eller ifall 
det skulle fi nnas riktiga, helhöga bardiskar. Jag har egentligen inte haft någon skisspro-
cess mer än i solid Works på barstolarna. Jag har tittat mycket på studenten Josef Mar-
nells barstol för att bli klar över mått och vinklar. Figur 36 har en sitthöjd på 80 cm 
medan fi gur 37 har en på 60 cm. På dessa stolar tyckte jag att det såg bättre ut utan ryg-
gklädsel, eftersom den skulle blivit en så stor del av ryggstödet annars. Kanske kan man 
tänka sig att ha den övre ryggpinnen inklädd i fi lt bara, som en greppyta. 

Fig. 36 Barstol 
med 90 i sitthöjd

Fig. 37 barstol 
med 60 i sitthöjd
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Tips och tricks

Skaparkramp eller process?
Jag tror att alla som någon gång sysslat med något konstnärligt känner igen tillstån-
det skaparkramp. Man sitter och stirrar framför sig medan den ena konstiga idén 
efter den andra svävar in och ut ur huvudet. Inget av det man tänker är värt att fästas 
på papper, och inget av det man tänker för en vidare till bättre idéer. De här tillstån-
den ska man vara tacksam för, och man ska vara ödmjuk inför dem. Detta, som 
ibland felaktigt kallas för skaparkramp tror jag kommer sig av att man i för hög grad 
försöker pressa sig själv till resultat. När du upptäcker att du är på väg in i ett sådant 
tillstånd är mitt råd att bara låta dig sväva iväg och föras med. Sitt och tänk konstiga 
tankar i några timmar, sedan ringer du upp några bra kompisar och går ut och tar ett 
glas vin eller några öl. Lite “vinspiration” som min bror brukar kalla det. Berätta så 
mycket du orkar, eller så mycket dina vänner orkar höra om ditt arbete. Dagen efter 
kommer idéerna, i allafall för mig. 

Jag tror att man utsätter hjärnan för en framkrystad urladdning. Det där tillståndet av 
kramp är som timmarna innan ett åskväder. Efteråt ser man allting klart och nyktert, 
all spindelväv i hjärnan är borta. Felet man kan göra är att bara fortsätta försöka 
jobba, då kommer aldrig urladdningen. Urladdingen ska helst vara så väsensskild 
från jobb som möjligt.

Nyttan med en arbetsbok
Jag har under hela processen fört en slags dialog med mig själv. Arbetsbok kanske 
vissa skulle säga.  Det har resulterat i ett 64 sidor långt dokument med text och 
bilder som beskriver min process. Det fantastiska är att allting fi nns där, varenda 
stickspår och beslut fi nns nerskrivet och analyserat, och allt hamnar i en absolut 
kronologisk ordning. Den har också en lugnande inverkan på lärare och handledare, 
de ser att något händer och att man inte står still och stampar. Den får faktiskt till 
och med saker att hända ibland. När man inte kommer vidare och framåt kan man 
sätta sig och skriva, det får igång tankarna igen, man ser vad man gjort och vad som 
ska göras. 
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4.7 Olika sitsar
Någonstans halvvägs in i projektet började jag titta på alternativa sätt att göra en sits. 
Det här blev så intressant att jag nästan ville byta frågeställning, från den med olika 
människor och olika stolar till en om olika sitsar. Jag ville testa Papellina-mattor som 
sits, men de var inte så pigga på att sponsra och de kostar runt 1500 kronor som jag inte 
var så pigg på att betala. Pappelina är ett företag som har specialiserat sig på att göra 
vävda plastmattor. Bolon däremot, som gör vinylgolv som jag också ville experimentera 
med, skickade mig glatt ett halvt vardagsrumsgolv för att kunna testa. Jag fi ck också en 
hel del fi lt från Kvadrat för att kunna testa att använda det som sits. 

Både bolongolvet och fi lten har fördelar. Bolongolv är lätt att bara skölja av eftersom 
det är helt i plast, medan fi lten är i 100 % ull och stöter bort vatten och är lätt att rengöra 
med en trasa. Bägge material har dock en nackdel, de är inte bärande, vilket de måste 
vara för att kunna spänna över en ram och sitta på. Därför testade jag att använda bärväv 
under, vilket visade sig fungera ganska bra. Det återstår att se efter ett antal sittningar 
hur bra den håller. 

4.7.1 Bolongolv
Jag fi ck matta både med och utan baksida, där baksidan består av en tjock gummiak-
tig beläggning som gör mattan otroligt tung, ungefär som ett linoleumgolv. Problemet 
med bolongolvet utan baksida är att det fransar sig när man klipper i det - det är vävt av 
vinylband. Därför testade jag några andra alternativ:

Sy kanterna med overlockmaskin: Funkar utmärkt så länge man inte ska sy innerradier. 
Anledningen till det är att overlockmaskinen syr kanten samtidigt som den klipper av 
det som är utanför. Eftersom bolongolv är mycket tjockare än vanligt tyg kan man inte 
dra undan det innan det klipps av. Vanligt tyg går det naturligtvis att sy innerradier på.

Sy in kanterna. Jag provade att lägga på en tyglapp och sy ihop med bolongolvet i den 
form jag ville ha det för att sedan vika ner tyglappen och sy fast den igen. Det blev mest 
knöligt och fult. Det är inte lätt att sy i bolongolv eftersom det är så elastiskt och mest 
knölar sig. 

Laserskära. Det måste vara det ultimata tänkte jag, eftersom det samtidigt smälter kan-
terna så att de inte kan fransa sig. Tur för mig att jag träffade på Martin Altwegg, lärare 

Fig. 38 De två olika bolongolv jag fi ck spons på.
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i möbelsnickeri, som tyckte att det var säkrast att läsa i manualen innan jag testade. Där 
möttes vi av meningen:
“ NEVER engrave or cut any material containing PVC or vinyl. When engraved a 
corrosive agent is produced that will destroy your machine.”  (epilog legend EXT, 
Owners Manual, 2008)

Bolongolv är gjort av vinyl, så det var bra för både mig och skolan att jag inte testade 
utan att kolla upp det först. 

Nästa idé var att göra ett verktyg i metall som jag kunde värma upp för att sedan smälta/
stansa ut formen med. Det skulle också lösa problemet med fransande kanter.  Min käre 
far tillverkade ett ypperligt verktyg åt mig. En spännring, som man har till för att sätta 
ihop slangar. Den kan man enkelt ändra radien på om man vill. Den värmde jag upp 
med en gasbrännare och pressade sedan ner mot bolongolvet tillsammans medbärväven. 
Jag hoppades på att de skulle smälta ihop, vilket de gjorde, men inte mer än att man en-
kelt kan dra i sär dem igen. Det som är bra med det är att de får exakt likadana former, 
som man sedan kan limma ihop. 

Det jag kom fram till med bolongolven var att de skulle vara förträffl iga för utemiljö, 
men var inte tillräckligt färgglada för det här projektet. Det var meningen att stolarna 
skulle stå för ganska mycket färg, och därför blir bolongolven lite för murriga även om 
de är snygga. 

Fig. 39 Test med insydd kant Fig. 40 Overlock-söm

Fig. 41 Verktyg för att smälta ut radien Fig. 42 Resultat av smältning
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4.7.2 Filt
Filten gjorde jag inga tester med, eftersom det är ett så lätthanterligt material. Det är 
enkelt att klippa i och det fransar sig inte eller knölar sig. 

Jag funderade ett tag på att stansa ut ett mönster i fi lten, en idé jag fi ck från mattan 
i Milano (fi gur 14). Dock blev det ett svårlösligt problem eftersom jag måste ha en 
bärväv under. Då skulle det behöva vara exakt likadana hål i bärväven, och det skulle 
vara svårt att passa in dem med varandra så att inte bärväven syns i hålen. Först tänkte 
jag att jag kunde sy ihop fi lten med bärväven, och sedan knäppa fast både fi lt och väv på 
undersidan. Det hade inte heller gått eftersom man inte skulle kunna spänna det tillräck-
ligt med bara handkraft och tryckknappar. Bärväven måste spikas/häftas fast, medan 
fi lten går att knäppa fast. Anledningen till att jag ville knäppa fast fi lten är att den ska 
vara avtagbar. I en cafémiljö är det viktigt att textiliera går att byta ut. 
Jag valde att klä mina stolar med fi lttyger från kvadrat som är av 100 % ull.(fi gur 42) En 
nackdel med det är att det inte går att tvätta i tvättmaskin, utan måste kemtvättas. (Fakta 
från Elisabeth Lyckmyr på Kvadrat) 

Anledningen till att jag valde bort Bolongolvet till förmån för fi lten var dels att jag 
kunde få en större valfrihet i fråga om färg, och dels att fi lt var så mycket lättare att 
hantera. 

Fig. 43 De tre olika färger på fi lt jag fi ck spons på från Kvadrat
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hövde jag få upp stolen tredimensionellt i skala 1:1 för att riktigt känna på form, dimen-
sioner, proportioner och komfort. Jag ville också testa fi ltsitsarna för att se ifall de skulle 
fungera som jag hade tänkt. Jag hade en idé om att ryggtyget kunde träs på och knäppas. 
det enda som skulle behöva göras med det var att sy två sömmar. Det skulle underlätta 
vid montering i industrin. Sitsen och ryggen kunde komma färdigsydda till snickeriet 
som bygger och monterar, och det skulle bara ta någon minut att trä på och knäppa sits 
och rygg.  

4.8.1 Modell nummer 1
Stolen höll knappt att sitta på tyvärr, vilket kanske är en indikation på att stolen inte 
kommer att hålla så bra även riktigt byggd. Det svaga i konstruktionen var i djupled. 
Den vickade fram och tillbaka, och det kändes som att bakbenen ville pressas innåt 
framåt när man lutar sig på ryggstödet. Kunde lösas genom att man vinklar bakbenen en 
smula så att de tar emot mer. Formen var fi n, men det såg lite för pinnig och klen ut, det 
var också en anledning till att jag gjorde benen tjockare i nästa modell. Jag ville att den 
ska se lite smäckrare och mer caféeig ut, därför bestämde jag mig att göra sitsen mindre. 

Fig. 44 Den första spikmodellen
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Bakåtlutat 
bakben. Vin-
keln gör att 
benet inte 
strävar inåt 
när man lutar 
sig mot rygg-
stödet.

 

35 mm i 
diameter i 
stället för 30 
på tjockaste 
stället. Kan-
ske tom ska 
vara 40.

Mindre sittdjup 
och bredd. För att 
den ska se mer 
caféig ut.

Ändrade den 
undre ryggpin-
nen till en min-
dre radie efter 
att vissa längre 
personer tyck-
te att den skar 
in i ryggen.

23 mm i dia-
meter istället 
för 21

Mindre 
lutning på 
sitsen

Ändringar gjorda efter modell nr 1

Fig. 45 En förklaring över de ändringar jag hade gjort till modell nr 2
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4.8.2 Modell nr 2
Modell nr 2 blev mycket bättre, den gick till och med att sitta på om man satte sig för-
siktigt. Jag kunde känna att rangligheten var borta i och med de bakåtvinklade benen. 
Jag lät fl era personer provsitta stolen efter att jag häftat fast en bärväv som sits. Det 
enda som folk tyckte behövde ändras var den undre ryggpinnen som skar in i ryggen. 
Jag kom också fram till att jag måste låta ryggpinnarna vara tjockare på höjden för att de 
ska gå att tappa in i bakbenet. Efter denna modell ökade jag på bakbenens radie i princip 
överallt, och frambenens övre radie. Detta för att det skulle fi nnas mer material att fästa 
sarger och stag i. Ett problem jag hade var att sargerna på stolen möts på samma höjd. 
Den bakre sargen kunde jag utan problem sänka, tyget skulle kunna spännas fi nt ändå. 
Den främre kunde jag inte göra något åt, utan fi ck låta dess tappar möta sidosargernas 
tappar inuti frambenen. Formen var jag nöjd med nu, och även sittvinkel, sitthöjd samt 
ryggstödets lutning.

Fig. 46 Den andra spikmodellen.
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4.9 Vad hände med min frågeställning?

Vid det hät laget började tiden rinna ut på allvar för mig. Som jag skrev under 
“Skissprocess 1” bestämde jag mig för att först göra en grundstol som jag sedan kunde 
utveckla och anpassa för olika användare. Jag hade nu utvecklat en grundstol som jag 
var nöjd med. Nu var det så hög tid att sätta igång att bygga mina prototyper att jag pri-
oriterade bort den fortsatta utvecklingen - det var viktigare för mig att alls ha något att 
ställa ut. Jag hade tidigare en idé om att göra ett litet jack i ryggbrickan där man kunde 
hänga sin väska. En funktion som jag tyckte passade ungdomar eftersom det är vad jag 
oftast själv saknar på stolarna. Nu fanns inte det behovet längre, eftersom bakbenen på 
min stol sticker upp och gör så att väskan ändå inte kan ramla ner. För de äldre ville jag 
göra armstöd. 

De fl esta borden i lokalen kommer att stå vid en soffa och ha en stol mittemot, den sto-
len kan man enkelt lyfta upp på bordet vid städning. Vissa av borden kommer däremot 
inte stå vid en soffa, och ha två stolar mittemot varandra. Jag resonerade som så, att det 
inte kommer att lyfta upp två stolar på ett och samma bord - borden är ca 600x500 me-
dan stolen har ett sittdjup på ca 390 mm. När jag skriver “lyfta upp” menar jag att stolen 
lyfts upp och sätts uppochner på bordet, eftersom det är ohygieniskt att sätta stolsbenen 
på bordsytan. Om två stolar ska få plats på det viset kräver det en bordyta på minst 780 
mm för att stolarna inte ska riskera att ramla ner för lätt. Det är en annan anledning till 
att det vore bra med armstöd, då kan man hänga upp stolarna i dem istället. Jag väntade 
ganska länge med att börja tillverka den ena av mina prototyper eftersom jag trodde att 
jag skulle kunna lista ut hur mina armstöd kunde se ut under tiden jag byggde den första 
- det kunde jag inte. Hur jag än vände och vred på saken kunde jag inte hitta tillräck-
ligt med yta att sätta fast armstöden i ifall jag ville ha någorlunda höjd på dem. Därför 
byggde jag den andra prototypen likadan - utan armstöd - och bestämde mig för att jag 
skulle behöva ändra så mycket på stolen för att få dit dem att det inte var rimligt. Jag 
tror att jag måste låta knäcken på bakbenen sitta högra upp, så att jag kan fästa arm-
stöden nedanför dem. Där är benen betydligt tjockare än ovanför knäcken. Det medför 
att ryggstödet blir antingen mindre eller bara högre upp, och det krävs en del arbete för 
att få det snyggt. Det fi ck med andra ord vänta tills efter examensarbetet. 

Jag hittade aldrig någon självklar funktion för att tillfredställa en småbarnsförälders 
behov. Jag funderade på någonting som distraherade barnen, som de kunde leka med 
medan föräldrarna äter. Kanske någon typ av kulram eller snoddar som barnen kunde 
pilla på, som satt i ryggen eller på stagen. Sen tänkte jag på vilka onödiga extra moment 
det blev i produktion, hur dyrt det skulle bli, och valde bort den idén. Efter det hittade 
jag inte riktigt något annat att fortsätta utveckla vad gäller föräldrarna, och tyckte att 
det var intressantare och mer relevant att göra en enda riktigt bra stol istället för tre eller 
fyra ihopstressade. 
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4.10 Respons från Torgny Nordin

För att visa hur min kommunikation med Torgny Nordin från byggnadskonst AB har 
sett ut visar jag ett mail med den typ av respons jag fi ck efteratt ha färdigställt modell 
nr 2:

”Att nu tvärslån under sitsen ligger och att du på fl era ställen har dubbla skruv i 
variant nr två borde betydda ganska mycket för stabiliteten.

När du provar med tappar kanske du kan hamna i ett mellanting?
Bakbenets nya vinkel ser ju spänstigt ut, behåll det men särskilt mötet ben och sits ser 
mycket fi nare ut på den första. Frambenen kanske kan var lite kraftigare men kan du 
tunna de horisontella runt sitsen så tror jag den vinner på det. Vad tror du?

Jag visade din förra skiss för bröderna Fritzdorf, de tyckte om den men var orolig för 
sits som knäpps fast. Kunderna pillar på allt (särskilt tonåringar). Hur hanterar man 
detta?” 
 (mail från Torgny Nordin, 2011-05-08) 

Tips och tricks 

Varför man bygger en modell - egentligen
När du är i behov av hjälp med konstruktionen men inte kan få tag på en lärare eller 
lyckas få en snickarstudent intresserad av din skrynkliga ritning - ta din modell och 
gå några varv i byggnaden med den. När du kommer tillbaka kommer du att ha fått 
all hjälp du behöver, jag lovar. Något händer med snickare när de ser en modell. 
Jag vet inte vad det är men något vaknar inom dem - de kan liksom inte låta bli att 
komma med tips och idéer på hur du borde konstruera din möbel. Så fort jag behövde 
hjälp gick jag ett varv med min stol och hälsade glatt på alla snickare jag mötte. Efter 
någon minut stannade någon av dem och började prata om stolen. 
-Jasså det var din stol
-Ja. 
-Hur hade du tänkt bygga den här då? 
- Faktum är att jag inte har en aning...
Sen börjar det, i början lite motvilligt men snart lossnar det. 
-Här till exempel kan du ju slitsa...och här kan du ha två centrumtappar, och här borta 
skulle du kunna ha fasta tappar. Har du funderat på att skiktlimma den här delen? Den 
där delen skulle jag ha fräst. Jaha, aldrig byggt nån fräsmall? Jamen jag kan visa, jag 
står ändå och väntar på sinkmaskinen... (Alla snickare som inte snickrar väntar på 
sinkmaskinen) 

Ja, sen är det igång. Om du tycker att något låter krångligt, ta ett varv till och få 
lite fl er förslag. Till slut kommer alltid någon med en lysande enkel idé som känns 
genomförbar.  Om din möbel är för stor eller tung för att gå omkring den, ställ den 
väl synligt någonstans, kanske på ett bord i prototypverkstan. Det fungerar också bra, 
se bara till att folk får veta att det är din modell så att snickare med idéer vet vem de 
ska vända sig till. 
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4.8 Bygga spikmodeller
När jag hade kommit så långt jag kunde i Solid Works och med mina sitsexperiment be-

4.12 Tillverkning och konstruktion
Jag bestämde mig för att tillverka två stolar. Jag ville göra klart den ena först för att 
utifrån den kunna fundera mer över armstöd. En vecka in i tillverkningsprocessen insåg 
jag att jag kommer att behöva jobba om hela stolen om jag ska få till några armstöd, 
och därför byggde jag istället två stolar utan armstöd. Det gick helt enkelt inte att lösa 
konstruktionsmässigt med den stolen jag hade. 

För att tillverka stolen byggde jag fyra olika fräsmallar för de runda delarna. Jag fi ck 
hjälp av fl era snickarstudenter för att lösa frågan om hur stag och sarger skulle tappas in 
i benen. Lösningen blev centrumtappar och en änd-yta skålad exakt som bakbenet. 

Ett problem som jag hade ganska länge var bakbenen. Jag kunde inte svarva dem i ett 
stycke, eftersom vinkeln på den övre delen var för stor för excentersvarvning. Jag kunde 
inte heller fräsa dem i ett stycke, utan var tvungen att dela av bakbenet där ryggen 
börjar. Frågan var hur jag skulle sätta ihop dem så att konstruktionen blev stark. Länge 
tänkte jag att jag skulle slitsa ihop dem, genom att fräsa spår i bägge delar för att sedan 
sätta i en träbricka och fräsa rent . Problemet var att träbrickan bara kunde sitta rakt 
framåt, och det skulle inte ge någon vidare styrka i det led jag behövde det - bakåt. 

Efter ett tips från Leo bad jag min pappa tillverka metallrör, 6 mm i diameter, med en 
vinkel som motsvarade bakbenets. Jag borrade hål i bägge delar och limmade in metall-
rören med vanligt tvåkomponentslim. Det blev en otroligt stark konstruktion, som kom-
mer att hålla länge. De rundade ryggpinnarna tappade jag in med två 4 mm centrumtap-
par. 

Fig. 47 Närbild på hur de runda pinnarna möts. Sargerna är skålade mot 
benets yta och sitter fast med en centrumtapp. 
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Fig. 49 Metallrör, 
bockat i ryggens 
vinkel, ilimmat med 
tvåkomponentslim.

Fig. 48 
Träbricka. Efter 
limning fräses/
putsas det över-
fl ödiga bort.

De textila delarna - nu hade jag bestämt mig för fi lt - väntade jag med till allra sist. 
Den bärväven från Nevotex jag hade var helt i syntet för att kunna testa att bränna ihop 
den med bolongolvet. Nu när jag valde att ha fi lt istället kunde jag lika gärna ha använt 
sadelgjord eller icke-syntetisk bärväv, men eftersom jag hade en hel del väv över använ-
de jag mig av det. Meningen var att jag skulle ha knappar eller kardborrband på under-
sidan av sitsen, så att fi lten kunde tas bort och bytas ut vid behov. I min prototyp fi ck jag 
kompromissa på grund av tidsbrist, och bestämde mig för att häfta fast fi lten i sargen. 
Min tanke är dock fortfarande att göra en utbytbar fi ltsits. Förutom att kunna byta ut den  
när den är sliten kan man också uppdatera den färgmässigt. Det gör att man kan följa 
mode och trender inom färgvärlden på ett enkelt sätt.

Fig. 50 Baksidan av ryggen
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4.13 Kontakt med producenter och deras kritik.
Eftersom det här var ett uppdrag för Vivels, har jag också kontaktat en del möjliga pro-
ducenter. Jag började med att hör mig för hos Gemla, som jobbar mycket med basning 
av trä. De gillade stolen, men kände att det handlade om för få stolar för dem, bara 20 
stycken och det skulle bli onödigt dyrt. Så här skrev Christer Holden på Gemla:

“Att tillverka en stol i sådan liten upplaga kommer alltid bli dyrt, alla mallkostnader 
med mera skall ju slås ut på 20 st i stället för en hel produktionsserie under fl era år. 
Gemla är nog inte rätt företag att tillverka din stol, det fi nns nog mindre företag som 
kan göra det billigare. Jag kommer inte direkt på något som jag kan tipsa dig om, men 
om jag kommer på något hör jag av mig. 
  Henrix är bara ett svarveri, de gör inga färdiga möbler, men de kan kanske tipsa dig 
om någon.” (Mail till mig från Christer Holding på Gemla, 2011-04-29)

Jag vände mig därefter till Trio Snickeri AB, som spontant tyckte att stolen såg för klen 
ut för cafémiljö. Efter den kritiken ökade jag på dimensionerna där det behövdes mer 
material. Det han trodde var den svagaste delen var sargerna. De skulle bli långt starkare 
ifall man kunde få stående tappar istället för centrumtappar in i benen. I så fall måste 
sargerna ändra form från rund till någon slags oval, och jag beslutade mig för att skjuta 
upp det problemet till efter utställnignen, eftersom jag var tvungen att börja bygga mina 
prototyper omgående. 
Trio Snickeri tackade även de nej med motiveringen att det var för mycket svarvning för 
dem, de skickade mig vidare till Örs Snickerier.

Karl-Erik Johansson på Örs Snickerier hade samma kritik på sargerna som Trio Snickeri 
AB, och kunde tänka sig att tillverka stolarna. Dock kunde de inte bli klara förrän i sep-
tember/oktober, och Vivels vill inviga i augusti. Jag har med hjälp av Karl-erik Johans-
son på Örs Snickerier och lite egna uppskattningar fått fram ett ungefärligt pris på stol:

Svarvning, bearbetning, montering: 1200-1500 per stol
Mall för svarvning från Henrix svarveri: 3000 kr
Tapetseringsarbete, uppskattad till ca 10 timmar för en person: 5000 kr
Ytbehandling: ca 5000 kr (min uppskattning)
Bärväv: ca 1500 kr
Filt från Kvadrat: 548 kr/m. 1 meter räcker till 3 stolar, det blir 3700 kr för alla.

Det landar på ca 2000 - 2700 kr per stol, vilket jag anser vara ett skäligt pris för en 
såpass liten upplaga. Observera att jag inte räknat in kostnaden för att anlita en designer 
i detta, vilket skulle vara det normala. Det här var ett sätt för mig att försöka lista ut vad 
stolen skulle kosta när det handlar om endast 20 exemplar. Jag insåg dock efter detta att 
det fi nns så otroligt många fl er utgifter som jag inte rimligtvis kan få reda på, som frakt, 
emballering, kanske garantier.  Dessutom kan det tillkomma stolar med armstöd, och då 
ser prisbilden helt annorlunda ut. Därför valde jag att inte forska vidare i detta. Men en 
liten uppfattning om kostnad gav det åtminstone. 



29

5. Resultat

Syftet med projektet “Min Stol, Din stol” var att formge stolar till Vivels café som håller 
på att byggas i närheten av LiU Malmstens. Stolarna skulle hålla för de påfrestningar 
en cafémiljö medför. De skulle även estetiskt tilltala många människor hellre än en liten 
utvald grupp. De stolar jag har formgivit och byggt prototyper på håller än så länge inte 
för cafémiljö. Här fi nns en del arbete kvar att göra vad gäller konstruktion. Hur denna 
vidareutveckling kan se ut står att läsa under rubriken “Avslutande diskussion” Anled-
ningen till att jag inte under projektet gjorde dessa ändringar var att jag ville göra dem 
tillsammans med en producent, för att samtidigt produktionsanpassa stolen till just deras 
möjligheter. 
     
Målet med projektet var att formge stolar som Byggnadskonst AB och Vivels vill använ-
da i caféet. Dock hade jag från början bestämt mig för att kvalitén på mitt examensar-
bete går före Byggnadskonst AB:s eller Vivels eventuella åsikter om hur stolarna ska se 
ut. Detta för att jag ville att mitt examensarbete skulle vara självständigt, och något jag i 
slutändan kunde stå för. Målet var också att genom samarbetet med Byggnadskonst AB 
lära mig mer om hur ett inredningsprojekt går till. 

Än så länge vet jag inte hur Vivels ställer sig till mina stolar, ifall de vill satsa på dem 
eller inte. Vi kommer att ha ett möte för att se hur framtiden kan se ut. Det jag vet är att 
Torgny Nordin på Byggnadskonst tycker om stolarna, och jag har genom honom fått 
veta att även Stefan fritzdorf på Vivels gillar dem. Om det här med att “gilla” och “tycka 
om” räcker för att få in dem på caféet återstår att se. Jag har i vilket fall som helst fått ut 
mycket av mitt samarbete med Torgny Nordin under projektets gång. Vi har haft möten 
nästan varje vecka, och jag har följt med i hans/deras process lika mycket som han har 
varit delaktig i min. En bra lärdom från Torgny var att inte presentera osäkra idéer för 
kunden, eftersom det är komplicerat när kunden blir för fäst vid en idé som man kanske 
senare måste släppa. Lika bra att bara visa idéer som man är relativt säker på är bra och 
går att genomföra. Jag fi ck också en känsla av att han använder sig mycket av tidigare 
projekt, och plockar upp idéer från dem och förnyar för att återanvända dem. Egentligen 
kunde jag ha tagit mer utrymme än vad jag gjorde när det gäller inredningen. Jag var 
fullt upptagen med att få fram en stol, och engagerade mig så mycket jag kunde i dis-
kussioner om bardiskar, färgsättningar och mattor. Jag lämnade dock över de besluten 
på Torgny vartefter mitt eget arbete krävde alltmer tid. Min slutsats vad gäller inredn-
ingsarbete är att det inte skiljer sig från mitt eget sätt att ta fram en stol. Man funderar, 
diskuterar, skissar, analyserar och funderar igen. Det som är annorlunda är att man hela 
tiden använder sig av saker som redan fi nns. Man gör ett hopplock av färdiga produkter, 
hela tiden med en vision om vilken känsla rummet skall inge betraktaren. Det gäller att 
ha bra koll på vad olika möbelföretag håller för sortiment, och vilka ungefärliga priser 
de har för att hålla sig inom en rimlig budget. Ett annat problem som uppstår är att man 
är beroende av många olika aktörer. Det är beställaren (Vivels i detta fall), byggherrar 
och fastighetsägare. Det är också producenter av möbler, paneler, diskar, skyltar med 
mera som ska underättas och få sina beställningar i tid. 
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Frågeställningen jag hade var att göra stolar för olika användare. Jag identifi erade Föräl-
drar med barn, äldre samt ungdomar som möjliga gäster på caféet och ville göra stolar 
som på något sätt tog hand om dessa grupper. Jag tänkte mig att stolarna skulle vara i 
princip lika, men ha olika små funktioner som dessa olika användare kunde fi nna nyt-
tiga. 

Det fysiska resultatet är än så länge bara en enda stol. Stolen är i vanlig sitthöjd (45 cm) 
och utan armstöd, den är konstruerad i massiv björk och har en fi ltsits som är spänd 
över sargen. Under fi ltsitsen sitter en bärande väv som behövs då inte fi lten är bärande i 
sig. Den bärande väven är fasthäftad i sargerna på undersidan medan fi ltsitsen sätts fast 
med tryckknappar eller kardborrband. Stolen har även en fi ltrygg, som man enkelt sätter 
på som en mössa för att sedan knäppa ihop den på baksidan (se fi g. 49) Jag skriver att 
det än så länge bara är en enda stol, eftersom det här är ett arbete som förhoppningsvis 
kommer att fortsätta även efter examensarbetet. Stolen har ingen extrafunktion som 
skulle kunna passa för någon av mina identifi erade kundgrupper, utan fungerar som den 
grundstol jag bestämde mig för att göra under första skissprocessen. 



31Fig. 51  De två stolar jag tillverkade som prototyper
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Fig. 52 En av dem med orange fi ltsits och orange ryggstöd, även det i fi lt.
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Fig. 53 Den andra hade endast en sits i rosa fi lt. 
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5.1 Analys av resultat och projekt

Mitt mål var att formge stolar för fl era olika sorters användare. Jag ville göra en stol för 
ungdomar, en för äldre människor samt en för föräldrar med barn. Jag uppnådde inte det 
målet på det sättet jag trodde att jag skulle göra. Meningen var att jag genom olika små 
smarta funktioner på stolarna skulle ta hand om olika grupper av människor. Istället har 
jag tagit hand om dessa grupper genom form och utseende. 

Stolen är klassisk men ändå nutida, och den riktar sig till både äldre och yngre i sitt ut-
seende, det är min rent subjektiva åsikt. Filt är ett gammalt och välkänt material som all 
känner igen, men färgerna talar samtidigt till en yngre användare. Jag tycker att stolen 
utstrålar hantverk i mötena mellan sarger och ben, också konstruktionen är klassisk. 
“Knäcken” och lutningen på bakbenen, sättet att konstruera sitsen och ryggen av fi lt 
tillför det nutida och nya. 

På vägen har jag följt en del sidospår, till exempel alternativa upphängningar och tester 
med sitsmaterial. Det har visserligen stulit tid från den frågeställning jag ville besvara, 
men det har gett så mycket annat värdefullt att jag inte kan se det som ett misslyckande. 
Jag har gjort en stol som jag kan fortsätta jobba med, den rymmer många möjligheter 
som jag ser det. Den är väldigt lätt, den väger bara 2,3 kilo. För den som inte vet hur 
mycket det är: man kan ta stolen med en hand och hålla armen rakt ut från kroppen. 

En annan intressant sak med stolen som den blev är knäcken på bakbenen. Att sätta 
stålrör inuti för att limma ihop de två delarna var egentligen en nödlösning eftersom jag 
inte hade möjlighet att svarva benen i ett stycke. När stolen var klar var det många som 
pekade på skarven som blev mellan de två delarna och tyckte att det var en snygg detalj. 
Kanske det inte ska svarvas i ett stycke i allafall, utan limmas på just detta sätt? Jag tror 
att det håller, efterom jag vid limningen pressade ihop bakbenens övre delar med fl era 
tvingar och jag tog verkligen i, limningen höll ändå. 

Som det är nu håller stolen för privat bruk. För cafébruk kommer jag dock behöva göra 
fl er ändringar i konstruktionen för att den ska bli verkligt slitstark. Detta är något jag 
kommer att utveckla tillsammans med en eventuell producent.

5.1.1 Analys av samarbetet med Byggnadskonst AB
Mitt samarbete med Byggnadskonst har löpt på riktigt bra. Jag har fått en del insikt i hur 
ett inredningsprojekt går till, och jag har varit med och spånat på idéer på lampor, färg-
förslag och diskar. Jag hade förväntat mig att jag skulle bli hjälpt av dem mer än vad de 
skulle bli hjälpta av mig, men det kändes väldigt ömsesidigt. Det var roligt att höra att 
Torgny blev lika inspirerad efter mötena som jag blev. Jag fi ck stor frihet i mitt desig-
narbete, och det var först på slutet som Torgny kom med lite kritik på konstruktion och 
utseende, riktigt bra kritik dessutom. Det enda jag kan känna saknades var att få vara 
med från början, för att se hur projektet startades upp, hur mycket kunden fi ck vara med 
och bestämma och i vilken ordning allt gjordes. 
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5.1.2 Analys av processen
Min process för att komma fram till resultat har varit smärtfri. Den har utmärkts av 
snabba beslut och en “kill your darling” mentalitet som jag nu inser var nödvändig för 
att alls hinna bli klar. Nackdelen med det är att besluten kan tyckas lite svagt underbyg-
gda ibland. Det händer att man måste välja bort intressanta sidospår på grund av tids-
brist. Det här var ett projekt som från början utmärktes av en viss tidsbrist, åtminstone 
var det vad Byggnadskonst signalerade. Jag tror att det på det hela var riktigt bra för 
mig, eftersom jag annars kan vara rätt långsam i starten. Nu var jag lite lagom stressad 
under hela projektet, och kunde jobba på riktigt bra. 

5.1.3 Analys av experimenterandet
Jag önskar att jag hade haft mer utrymme för experimenterande. Jag hade vela klä en 
stol med bolongolv för att se hur snyggt jag kunde få det. Nu utmärktes laborerandet av 
snabba tester som säkert kunde ha gjorts snyggare och bättre med lite övning. Jag tror 
till exempel att jag hade kunnat få bolongolvet snyggare med metoden att sy in kan-
terna. Det hade varit bra att testa hur bra en tapetserare hade kunnat få det. Jag skulle 
också ha velat kolla hur det är med andra lasermaskiner i industrin. Är det bara vår som 
inte kan skära i vinyl, eller gäller det alla?

5.1.4 Tidsplanen
Jag är inget jätte-fan av tidsplaner eftersom jag ändå aldrig tittar på dem när jag väl gjort 
dem. Projektet hinner ändras så mycket under tiden och man vet ju alltid vad man ska 
göra härnäst ändå. Det bästa med en tidsplan är att man tidigt i projektet får en känsla av 
hur mycket/lite tid man har på sig, man får en känsla för vilken växel man ska lägga in 
från början. Med detta vill jag ha sagt att jag inte har följt min tidsplan så som den ser 
ut från början. Något ritningsunderlag gjorde jag aldrig - mer än en ritning för min egen 
skull, däremot tillkom en extra skissetapp. 
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5.2 Avslutande diskussion

Mitt resultat är en stol för cafébruk, i massiv björk med fi ltsits. Nu börjar nästa fas i det 
här projektet, som hamnar utanför examensarbetet. Jag kommer att arbeta igenom stolen 
tillsammans med den producent som bestämmer sig för att tillverka den. Målet är att 
hitta en producent som också vill ta in stolen i sitt sortiment, eftersom det ger mig större 
möjligheter att få betalt, förmodligen i form av royalty. Som jag skrev i analysen håller 
stolen för närvarande bra för privat bruk, men förmodligen kommer jag att behöva ändra 
konstruktionen för attd en ska hålla för cafémiljöns påfrestningar. Bland annat kommer 
jag att ändra sargerna så att jag kan få till stående tappar, det skulle öka stabiliteten i 
djupled betydligt, samtidigt som det skulle minska risken för att sargerna börjar vridas 
inåt när man sitter på sitsen. Det fi nns inga indikationer på att de kommer att göra det 
nu, men för säkerhets skull. 

Jag kommer dessutom att fortsätta att utveckla barstolen, ifall det fortfarande är aktuellt 
för Vivels och Byggnadskonst AB. Eftersom mitt examensarbete slutar här kommer jag 
att behöva någon form av betalning för att fortsätta jobba med detta, och det är upp till 
Vivels ifall de är intresserade av att göra det. Jag har egentligen inte fått något riktigt 
svar på ifall de verkligen tänker satsa på mina stolar eller inte, men jag har fått intrycket 
av att de är nöjda med stolen. 

Sist men inte minst. Jag har haft otroligt roligt under det här arbetet. Jag kan varmt rek-
ommendera ett sådant här projekt till framtida studenter. Det positiva är att jag har fått 
arbeta mot en beställare med ett riktigt uppdrag samtidigt som jag har kunnat vara fri i 
min formgivning. Jag har inte förbundit mig till något, och de har inte förbundit sig till 
att använda sig av stolarna i slutändan. Det har gjort arbetet roligt och jämställt. 
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Figurförteckning

Figur:
1-3     Foton hämtade från internet, oklar källa.
4    Stol av Jean Prouvé, 
5    Stol av Axel Larsson
6    “Österlen” av Inga Sempé
7    “Arkaden” Nässjö stolsfabrik, okänd designer
8    Stol från Nässjö Stolsfabrik
9    Tie-chair av Moises Hernandez
10    Super Leggera av Gio Ponti
11-14    Blyertsskisser
15-21    Foton från möbelmässan i Milano
22-29    Skisser på stolar
30-37    Skisser i Solid Works
38-44    Foton tagna på bolongolv, fi lt och experiment av
45    Skisser i Solid Works 
46-47    Foton tagna 
48-49    Illustrationer
50-53    Foton av färdiga prototyper

Alla skisser, renderingar och foton från fi gur 11 - 53 är gjorda/tagna av Ellen Edvall



Enkätfrågor till cafépersonal
Ålder_______    Kvinna   Man

1. Ingår det i dina arbetsuppgifter att städa golv, stolar och bord 
efter stängning? 

2. Hur gör du för att komma åt under stolarna med dammsuga-
re/golvmopp? Om du lyfter upp stolarna på borden, kan du ringa 
in på bilden ungefär var du tar tag i stolen och berätta ifall du 
vänder stolen med sitsen mot bordet eller ställer den uppepå? 

3. Finns det något du tycker är jobbigt med de stolar som nu 
möblerar caféet?

Framifrån Från sidan
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4. Finns det något som du tycker är bra med de stolar som nu 
möblerar caféet?

5. Kan du komma på någon funktion du saknar på stolarna som 
skulle underlätta tex städning och servering eller användning?



Enkätfrågor till cafébesökare
Ålder_______    Kvinna   Man

Om du har barn med dig idag, skriv gärna deras åldrar:   
_______________

1. Finns det något med stolen du sitter på just nu som du tycker 
är bra? Beskriv också kortfattat varför det är bra. Exempel: Sit-
sen är skön. Varför? För att den är mjuk.

2. Finns det något med stolen du sitter på just nu som du tycker 
är dåligt? Beskriv också kortfattat varför det är dåligt.

3. Finns det någon funktion du saknar på den här eller cafésto-
lar i allmänhet?


