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Abstrakt 

Den ideella teatergruppen Teater16 har fått nya lokaler som de kallar Lokal16. De äldre 

industrilokalerna ska omvandlas till ett kulturhus för ungdomar i Ljungby och det här 

projektet är ett förslag på den nya inredningen till lokalernas korridor, inklusive entré, 

och kafé.  

 

Nyckelord 

Inredning. Inredningsförslag. Ungdomsteater.  

 

Tack 

Tack till Lokal16; ungdomarna, inredningsgruppen Filippa Nordwall och Amanda 

Jaredsson samt projektledare Jonas Jansson som ställt upp med sin tid och gett mig 

viktig information för att kunna genomföra projektet. Stort tack till inredningsarkitekt 

Kerstin Ronnemark och lärare på Institutionen för design för all handledning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

2014 åkte Jonas Jansson med sin dotter från Ljungby till Malmö för att titta på 

Teaterhögskolans slutföreställning där. Efter besöket sa dottern att det är så synd att det 

är svårare för unga från mindre orter att ta sig in på teaterhögskolor eftersom det inte 

finns samma möjligheter till övning på mindre orter som i större städer. Det blev 

ingången till att Jonas startade upp Teater16 för ungdomar 16-25 år. Han hade sedan 

länge reflekterat över att unga i Ljungby bara hade två vägar att välja; för tjejer var dans 

den självklara fritidssysselsättningen och för killar var det hockey. Respektive aktivitet 

med sina tydligt satta könsnormer och många gånger var elitambitioner ett krav för den 

här åldersgruppen. Jonas ser stora skillnader i jämställdhetsarbete mellan Ljungby och 

storstäder, i Ljungby ”dunkas det mycket rygg” och jämställdheten här går att kritisera. 

Att det skulle finnas ett andningshål i ryggdunkarkulturen och ett forum för modernare 

tankar var viktiga anledningar att starta teatern. Jonas möter själv en hel del motstånd i 

form av dålig förståelse och svårrubbliga normer. Som när han i en insändare för några 

år sedan ifrågasatte den nya Burger King-restaurangen i Ljungby och blev nästan ökänd 

i staden. Han jobbade då som näringslivsansvarig på CIL i Ljungby. När han 

häromdagen föreläste om teaterverksamheten för en grupp medelålders män på Rotary 

fick han efteråt förmaningen ”Inga skandaler nu Jonas!”. Om allt ”ryggdunkande” i 

Ljungby tänker Jonas att ”Om de dunkar rygg så ska jag dunka ännu hårdare”. 

Då Ljungby är en utpräglad industristad kan det vara svårt för ungdomar med estetiska 

intressen här, som i många andra småstäder i Sverige, att få stöd eller möjlighet till 

utveckling inom kulturområdet, ”där finns ju inga jobb”. Man ska helst lära sig att jobba 

inom industrin. Det estetiska programmet, Bild & Musik på Sunnerbogymnasiet, ska 

snart läggas ner, sista årskullen går ut nu i vår. 

På fritiden håller sig många ungdomar utanför någon av pizzeriorna, Ica Maxi eller vid 

Troja Ljungby (hockeyn). 

 

    Pizzeria Bolmstad och Ica Maxi 
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Sedan januari 2016 finansieras Teater16 för sitt treåriga projekt Vår Scen av Allmäna 

Arvsfonden och kan därför hyra in sig i stora äldre industrilokaler, byggda 1957, på 

Helsingborgsvägen 9 i Ljungby. Verksamheten har fått det utvidgade namnet Lokal16 

för att vara mer inkluderande mot annan kulturutövning än teater och välkomna fler 

ungdomar. Lokalerna har nu använts i drygt ett år och flera behov har identifierats. 

Förvaring av teknik, ytterkläder och rekvisita samt en fungerande köksdel med diskbänk 

står högt på prioriteringslistan.  

 

 Entrén till Fabriken 9      

 

1.1.1 Om Lokal16 

 Lokal16 började som teatergruppen Teater16, för ungdomar 16-25 år, men med de nya 

lokalerna vill man öppna upp även för ungdomar med andra intressen inom kultur än 

just teater. Teater16 spelar nyskriven och modern dramatik. De hämtar sina manus från 

Riksteaterns projekt LÄNK, som vill vara en länk mellan ung amatörteater och 

professionell teater. Projektet erbjuder skolor och teatrar tillgång till nyskriven dramatik 

som innefattar fler roller än man ofta ser i pjäser skrivna för ekonomiskt bantade teatrar 

och utan tydliga huvudroller utan en mer demokratiskt fördelad speltid. För att få 

tillgång till pjäserna behöver varje ensembles regissör medverka på en obligatorisk 

regihelg med workshops1. 

 

1.1.2 Om lokalerna 

Lokal16:s lokaler är inrymda i en stor industribyggnad byggd 1957, kallad Fabriken 9, 

på Helsingborgsvägen 9 i Ljungby (se bilaga A). De tre rummen och korridoren som 

Lokal16 hyr, mäter totalt 345 kvadratmeter och max 150 personer får vistas här 

samtidigt. Ett 40- 50-tal ungdomar kommer regelbundet till Lokal16. Black box-rummet 

har 80 åskådarplatser. Jag avgränsar mitt projekt till entrékorridoren och rummet längst 

in; kaféet, då det redan finns tydliga planer som är delvis genomförda för de andra 

rummen. I entrékorridoren består golv och ena väggen av betong. Väggarna mellan de 

                                                 
1 https://skolscenen-lank.riksteatern.se/nar-var, 2017-03-03 

https://skolscenen-lank.riksteatern.se/nar-var
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tre rummen, mot korridoren och mot närliggande lokal består av gips. Till kaféet, black 

box-rummet och längst ner i korridoren finns vackra pardörrar med insynsskyddade 

glasrutor. I kaféet finns tre fönster varav ett skyms av ett ”minirum” i rummet; cirka 

3x2,5 meter stort. Takhöjden är som högst i entrén med sina 6,2 meter som sträcker sig 

7,5 m in i korridoren. I resten av lokalerna sluttar takhöjden mot fönstersidan. I 

korridoren är den som högst vid betongväggen mot angränsande lokaler, 4,5 m och lägst 

vid gipsväggen till teater- och danslokalerna med 4,2 m. Korridoren är 30,5 m lång och 

2,5 m bred. De tre rummen är 7,6 m breda och kaféet är 8,9 m långt. Det mesta i 

möblemanget är gåvor; från bland annat Jonas tidigare arbetsplats CIL, Blåsorkestern i 

Ljungby, en skola och Sunnerå missionshus. 

 

     

Korridoren och kaféet vid första besöket 

 

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att ta fram ett inredningsförslag till delar av Lokal16:s sedan januari 2016 nya 

lokaler. Lokalerna ska få bättre funktionalitet och en identitet som blir en inbjudande 

och inspirerande miljö som bejakar ungdomarnas kreativitet. Syftet är att bidra till 

livskvalitet, social gemenskap och personlig utveckling för Ljungbys unga vuxna och 

att locka till kulturutövning för unga i Ljungby.  

Resultatet av mitt arbete ska bli ett inredningsförslag för Lokal16:s korridor, inklusive 

entré, och kafé. Förslaget ska lämnas till Jonas Jansson, projektledare för Lokal16, och 

ligga till grund för omvandlingen av lokalerna som kommer att ske steg för steg.  

Förslaget utgår ifrån de aktiviteter och behov som verksamheten omfattar idag och 

behov man ser för framtiden i lokalerna. 

Förslaget ska ha en röd tråd, ett koncept som utgör bakgrund till mina formbeslut. Jag 

kommer att lyssna på ungdomarnas åsikter och önskemål för resultatet, särskilt till 

inredningsgruppen som består av Filippa Nordwall och Amanda Jaredsson. 
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Möbler och material ska väljas med ekologisk hållbarhet och långsiktighet i fokus. De 

möbler som Lokal16 har fått till skänks ska användas när deras funktion motsvarar 

behoven. De kan komma att behandlas eller göras om för att passa in i det estetiska 

konceptet.  

Möbler och material som jag kommer att föreslå kommer i första hand att komma från 

andrahandsmarknaden; secondhand-butiker, köp- och säljsidor på Internet och 

auktionssidor. 

Helheten ska bli en färgstark, kreativ och inbjudande miljö. 

 

Verksamhetens mål: 

”Verksamheten styrs och drivs av deltagarna själva med stöd av en 

anställd verksamhetsledare. Målet är en öppen och välkomnande mötesplats där det ofta 

händer något. Det kan vara workshops, möten, konserter, cafékvällar, utställningar, 

filmvisningar, repetitioner, fixande av inredning och teknik m.m. Målet mäts i antal 

arrangemang, aktivitetstillfällen och deltagare. Sammanlagt ska projektet omfatta minst 

90 arrangemang, 325 aktivitetstillfällen, 220 utövare och arrangörer och 2100 besökare. 

Mötesplatsen har en tydlig integrationsidé.” 

 

1.3 Problemområde  
Som lokalerna ser ut idag finns brist på förvaring och en fungerande köksdel saknas. En 

del kartonger med mera förvaras i ett litet rum som ser ut som ett före detta kontor och 

är byggt inne i kaféet. Tyvärr är detta lilla rum placerat framför ett av fönstren och är i 

vägen för ljusinsläpp.  

Intrycket man får av lokalerna när man kommer in genom skjutdörren till entrén och 

korridoren säger inget om teater eller kultur. Lokalerna skulle behöva få en kreativ 

identitet och en mer inspirerande karaktär.  

 

1.4 Problemområdets avgränsning 
Inom ramen för det här projektet kommer ett inredningsförslag tas fram för Lokal16:s 

långa korridor, som i ena änden utgör lokalernas entré och första intryck, och för 

verksamhetens kafé. I de nya lokalerna finns även teaterrummet – black boxen, ett 

dansrum och Jonas kontor. Black boxen är färdiginredd med hela sin svarta inredning 

och dansrummet har målats helt vitt och ska bli försett med speglar längs väggarna. 

Jonas kontor ligger ovanpå blackboxen, uppför en brant trappa. I angränsande lokaler 

hyr olika företag in sig och i den gemensamma hallen finns toaletterna. Dessa rum 

kommer inte ingå i mitt förslag.  
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1.5 Frågeställning 

Hur kan jag som designer utforma ett inredningsförslag som förbättrar funktionaliteten i 

Lokal16:s kafé och entrékorridor, samt ger lokalerna en kreativ identitet som blir en 

inspirerande miljö för ungdomarna att vistas i? 

 

 

2 Teori och metod 

2.1 Litteratur 
Anna Lund skriver i sin bok Mellan scen och salong att undersökningar visar att det är 

döttrar till högutbildade föräldrar i storstäder som är mest benägna att uttrycka sig 

konstnärligt2. Hon skriver också om en studie av Trondman från 2002 där man tittat på 

kulturkonsumtion hos barn och ungdomar på en bruksort och sett att 

kulturkonsumtionen är ganska jämnt fördelad mellan pojkar och flickor med olika social 

bakgrund fram till 10-årsåldern. Men senare, vid 10-16-årsåldern, slutar ofta pojkar från 

arbetarklassen både att konsumera och utöva kultur. ”Det sker en polarisering mellan 

medelklassflickor, särskilt i storstad, och arbetarklasspojkar på mindre orter”3.  

Lund skriver också om Bourdieus forskning om kultursmak och sociokulturella villkor: 

”…smak för legitim kultur hör den dominerande klassen till och massproducerad och 

kommersiell kultur den dominerade klassen till4. Bourdieu har också visat att skolan 

spelar en viktig roll för vilka kulturella värden som erkänns i ett samhälle och för vilka 

sociala grupper som kommer att känna sig hemmastadda med konst och vilka som inte 

kommer att göra det5. Här fyller Lokal16 en viktig funktion som en plats för unga 

människor att fortsätta att ta del av och utöva kultur även efter skoltiden. 

I Ungdomsteater och personlig utveckling skriver Christina Chaib om amatörteaters 

uppgift att få unga att känna sig trygga med sig själva och andra. ”De blir också 

medvetna om sin egen sociala roll vilket ger dem möjlighet att påverka den egna 

framtiden…Ungdomars självbild blir starkare och de växer som självständiga 

individer”6. Chaib skriver vidare om Freire och Boals teorier om kultur som gemenskap 

som förstärker sociala band mellan människor och om att framgång på det kulturella 

                                                 
2 Lund, Anna, Mellan scen och salong – En kultursociologisk analys av ungdomsteater, Arkiv förlag, 

Lund, 2008, s.144 
3 Lund, Anna, Mellan scen och salong, s. 145 
4 Lund, Anna, Mellan scen och salong, s. 19 
5 Lund, Anna, Mellan scen och salong, s. 19 
6 Chaib, Christina, Ungdomsteater och personlig utveckling – En pedagogisk analys av ungdomars 

teaterskapande, Kompendiet, Göteborg, 1996, s. 212 
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och kreativa området kräver ett kollektiv7. Om Dramametoden kan man läsa att studier 

av Courtney, O’Neill, med flera, främjar intuition, kreativitet och skapande den 

emotionella, intellektuella och kognitiva utvecklingen. Förmågor som stimuleras av 

konstnärliga och estetiska aktiviteter8. 

 

2.2 Process 
2.2.1 Platsstudier 

Efter mitt första besök på Lokal16 startade jag upp projektet med metoder ur Chris 

Grimley och Mimi Love:s bok The Interior Design Reference + Specification Book.  

Jag sammanfattade intrycken från mina första observationer, skrev ett program utifrån 

Lokal16:s behov samt satte upp tidsplan och budget9 (se bilagor B och C). Jonas och jag 

kom överens om en budget på 100.000 kronor men efter första handleningen med 

Kerstin Ronnemark där vi diskuterade behovet av ett riktigt kök, rivning av en vägg och 

flytt av en dörr kom vi fram till att 200.000 kronor är en mer rimlig budget, som Jonas 

godkände. Rivningen skulle korta korridoren och ge rymd åt kaféet att få plats med alla 

de aktiviteter som sker där.  

Vid mitt andra besök på Lokal16 hade Bygg- och anläggningsprogrammet från 

Sunnerbogymnasiet varit där och sprutmålat vitt i korridoren och kaféet samt isolerat en 

vägg och satt upp ljudabsorbenter i taket i kaféet. Jonas och jag tog rummens mått med 

lasermätare och jag mätte dörrar, möbler och fönster.  

Tredje besöket blev mitt första möte med ungdomarna som var mitt uppe i 

repetitionerna för kommande veckas premiär av Det som en gång var fet jävla äng. Jag 

fick vara med och titta på repetitionerna och i pauser kunde jag prata med några av 

ungdomarna om deras önskemål för inredningen och vad de kan sakna i lokalerna. 

Det som jag hörde från flera var att man vill att Lokal16 ska kännas som ett andra hem.  

 

                                                 
7 Chaib, Christina, Ungdomsteater och personlig utveckling – En pedagogisk analys av ungdomars 

teaterskapande, s. 213 
8 Chaib, Christina, Ungdomsteater och personlig utveckling – En pedagogisk analys av ungdomars 

teaterskapande, s. 214 
9 Grimley, Chris, Love, Mimi, The Interior Design Reference + Specification Book, Rockport Publishers, 

Beverly, Massachussetts, 2013, s. 10 
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Repetitioner i black boxen (och sömnad av scenkostym nere till vänster) och kaféet 

 

Inredningsgruppen, bestående av Filippa Nordwall och Amanda Jaredsson, träffade jag 

vid mitt fjärde besök, ett par timmar före premiären. Filippa och Amanda går tredje året 

på bildprogrammet på Sunnerbogymnasiet. Deras klass var på studiebesök på Lokal16 

när de fick veta att det fanns behov av hjälp med inredningen. Vid vårat möte beskrev 

de sina idéer, som skiljde sig åt en del. För Amanda är det viktigt att undvika skolkänsla 

i inredningen. De vill att Lokal16 ska kännas som ett andra hem och hemkänslan tycker 

de att man kan få fram genom att behålla alla väggar vita, mörkbetsa golven, ha 

citrongula accentfärger och möblera med mycket textilier och växter. Jag tycker att 

tanken att Lokal16 ska kännas som ett andra hem är något att ta fasta på men jag ser 

också en stor kreativ möjlighet i att inreda så här stora rum för kultur och jag vill att 

rummen i mitt förslag ska andas teater. 

 

     

Inredningsgruppen: Amanda och Filippa och publik före premiären. LED-belysning i korridoren 

 

Efter mötet var det premiär för Det som en gång var fet jävla äng. Biljetterna hade sålt 

slut och det var 80 personer i publiken. Före föreställningen var det mingel med cider i 

korridoren som snabbt blev full med folk. Pjäsen handlade om en gymnasieklass ute i 

skogen på sin sista friluftsdag. Efter applåderna blev det premiärfest med utflyktstema 
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och piquenique. En pappa hade ordnat mat och gjort en ”brasa” med ved och levande 

ljus och filtar att sitta på låg utspridda på golvet.  

Parallellt med mina besök i Ljungby jobbade jag med konceptet och gestaltningen. Jag 

gjorde en State of the Art (se bilaga D), en moodboard (se bilaga E), planritning i Revit 

(se bilaga F) och skiss (se bilaga G). Jag byggde också en modell i kapa i skala 1:50 där 

jag kunde testa möbleringar och färger (se bilagor I och J). 

Under handledning med Stephan Rhuza fick jag råd om vilka färger som är mer hållbara 

att använda vid behandling av möbler och väggar. Färgbygge och Auro har ekologiska 

färger och kan blanda alla NCS-nyanser. Vi pratade även om den ”sittrappa” jag vill 

göra idéritningar för. Den ska finnas vid en vägg i kafét, under fönstren som sitter 1,5 

meter upp från golvet. Inspiration för den hittade jag i en bild på Pinterest och två 

verkliga exempel sprang jag på på kafé Johan & Nyström i Stockholm och Okidoki 

arkitekters kontor i Göteborg. 

 

       
Mathieu Lehanneur, Okidoki Arkitekter i Göteborg och Johan & Nyströms kafé i Stockholm 

 

2.3 Hållbarhet  
2.3.1 Skönhet kontra hållbarhet 

Då all renovering och förändring av lokaler innebär miljöpåverkan och förbrukning av 

resurser, kan man fråga sig om det är motiverat att över huvud taget göra det här nya 

inredningsförslaget. Är det försvarbart att använda färg och köpa in mer material till 

Lokal16? Som det ser ut idag klarar man sig ganska bra tack vare improvisation och 

hjälp från ungdomarna och anhöriga. Men verksamhetens vardag skulle bli mycket mer 

lättarbetad, funktionell och trivsam om man till exempel kunde diska vid en diskbänk 

istället för ett litet porslinstvättställ. Utöver de funktionella förbättringarna skulle ett 

estetiskt lyft av lokalerna vara till glädje för många personer. Det finns en stor aktivitet i 

lokalerna med uppemot 50 engagerade ungdomar och nyfiken publik (till Lokal16:s 

senaste uppsättning var alla föreställningar slutsålda). Man kan fråga sig om vi måste 

välja mellan skönhet och hållbarhet? Det har länge varit inställningen hos många 



  
 

9 

designers och arkitekter. Arkitekten Eric Owen Moss har sagt: “A sophisticated 

building in an environmental sense is not ipso facto a sophisticated building in a design 

sense, I wouldn’t mix the two.”10 Men i boken The shape of green lyfter man skönhets 

betydelse för att artefakter ska bli mer långlivade och då också mer hållbara.  

”If you want something to last, make it as lovable as a Labrador. Consider the 

ramifications – if an object is more likely to be used, it’s more likely to continue being 

used. Who throws out a thing they find functional, beautiful, and valuable all at once? A 

more attractive design discourages us from abandoning it: if we want it, we won’t waste 

it.11  

Det finns teorier om att så mycket som 90 procent av en artefakts miljöpåverkan 

bestäms i den tidiga designfasen. Som designer har man alltså ett stort inflytande över 

hur stor miljöpåverkan en artefakt medför.12 

För att ytterligare stärka motivet till omvandlingen kan man tänka sig att lokalerna 

skulle kunna hyras ut under de timmar de inte används av Lokal16; för exempelvis 

möten, dop, föreningsträffar, med mera. Kanske skulle något av företagen som hyr in 

sig i angränsande lokaler, vara intresserade av att ibland förlägga sina möten till en mer 

inspirerande miljö. 

Möbler och material ska väljas med ekologisk hållbarhet och långsiktighet i fokus. De 

möbler som Lokal16 har fått till skänks ska användas när deras funktion motsvarar 

behoven. Eventuellt kan de komma att behandlas eller göras om för att passa in i det 

estetiska konceptet.  

Förslag på möbler och material som behöver köpas in kommer i första hand att komma 

från andrahandsmarknaden; secondhand-butiker, köp- och säljsidor på Internet och 

auktionssidor. Jag kommer att föreslå möbler men om de hunnit säljas när 

möbelinköpen startar kommer Lokal16 få välja likvärdiga alternativ. Material till 

byggda lösningar ska, om möjligt, utgå från standardmått för att undvika spillmaterial. 

 

2.3.2 Projektet och budgeten 

Budgeten jag får att utgå ifrån för inredningen är 200.000 kronor. Lokal16 och Teater16 

finansieras av Allmänna Arvsfonden för sitt treåriga projekt Vår scen. För de tre åren 

kommer de att få totalt tre miljoner som ska betala lokalhyra, heltidslön för Jonas 

Jansson, lön till föreläsare och workshopledare, teknikinköp, EL- och VA-arbeten, 

                                                 
10 Hosey, Lance, The Shape of Green : Aesthetics, Ecology, and Design, Island Press, Washington, 2012, 

s. 2 
11 Hosey, Lance, The Shape of Green : Aesthetics, Ecology, and Design, s. 3 
12 Hosey, Lance, The Shape of Green : Aesthetics, Ecology, and Design, s. 4 
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rekvisita, resor för deltagare och projektledare, med mera. Man hoppas att man efter de 

tre åren har nått ut och kan vända sig till sponsorer och Ljungby Kommun för framtida 

finansiering. 

Budgeten på 200.000 kronor ska räcka till eventuell rivning av vägg och flytt av dörr, 

färg (till väggar, golv och möbler), ett kök (med diskbänk, diskmaskin, spis med ugn), 

byggd lösning med sittrappa, möbler, ljusarmaturer med mera.  

Idag samarbetar Lokal16 med Bygg- och anläggningsprogrammet på 

Sunnerbogymnasiet som har fått öva på olika tekniker i lokalerna. De har isolerat två 

väggar, satt upp ljudabsorbenter i taken och sprutmålat hela korridoren och kaféet i vitt. 

Ett par av de möbler som jag har ritat för förslaget och en del omgörningar av befintliga 

möbler kan bli för dyra att realisera om man ska hyra in en extern snickare. Jag hoppas 

att studenterna från Bygg- och anläggningsprogrammet är intresserade av att hjälpa till 

även med detta.  

 
2.3.3 Lokal16 och social hållbarhet 

Lokal16 står för en möjlighet för kulturintresserade ungdomar att mötas och utöva sina 

intressen tillsammans. De får chansen att bygga upp ett socialt nätverk och höjer oddsen 

att ta sig in på en kulturinriktad utbildning efter gymnasiet om de skulle vilja det. I 

Ljungby finns det inga liknande alternativ för ungdomar.  

Lokalerna ska självklart vara tillgängliga för människor med olika funktionshinder. Av 

de toaletter som finns i korridorerna är ingen anpassad för rullstol. Mitt förslag ska bli 

en inredning som inkluderar människor och man ska kunna vistas i lokalerna även om 

man har något funktionshinder. Det behöver självklart finnas tillgång till toalett för alla 

och det borde ha hög prioritet hos fastighetsägaren. ”Det finns dock inte något krav i 

BBR på att det ska finnas tillgängliga och användbara toaletter för allmänheten i publika 

lokaler. Men om där finns toaletter ska minst en toalett vara tillgänglig och 

användbar”13. Man borde också åtgärda entrédörren från hallen in till Lokal16 då den är 

väldigt tung. Det är en skjutdörr som man behöver ta i ordentligt för att skjuta upp och 

den åker igen av sig själv. Vid föreställningar är den uppställd och passagemåttet är då 

2,4 meter. Dörröppningarna till rummen är 1,4 och 1,5 meter breda, vilket passerar 

reglerna för tillgänglighet med marginal då de ska vara minst 84 centimeter breda14.  

                                                 
13 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-3/3-1-tillganglighet-och-anvandbarhet-for-

personer-med-nedsatt-rorelse-eller-orienteringsformaga/ 
14 http://www.hso.se/PageFiles/99836/UT%20Faktablad%20Regler%20fo%CC%88r%20byggnader.pdf 
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Entrén till Fabriken 9 ligger på markplan (se bild på s. 2) med en mindre tröskel som 

ligger inom acceptansen för vad en rullstol kan köra över. 

För att veta hur lokalerna fungerar för personer med rörelse- eller orienterings-

nedsättning borde de testas av en referensgrupp.  

Det finns en polarisering mellan ungdomar från småstäder och ungdomar från större 

städer15. Lokal16 står för en möjlighet för ungdomar i en liten stad att ta del av ett mer 

rikt kulturliv.  

 

3 Resultat 
Resultatet ska visualiseras med en modell i skala 1:50, planritningar i Revit, 

vägguppställningar i skala 1:50, material-, belysnings- och möbelsammanställningar, 

materialprover samt perspektivritning. 

Den 5 april tillkom en programändring; man har bestämt sig för att förlägga loger till 

dansrummet då det ligger i anslutning till teaterrummet (med ett stort draperi emellan) 

och kommer få spegelväggar. Loger kommer därför inte längre ingå i programmet för 

kaféet. 

Under handledning med inredningsarkitekt Kerstin Ronnemark diskuterade vi en 

rivning av gipsväggen mellan kafé och korridor, för att kunna rymma alla de aktiviteter 

och förvaringsmöjligheter som kaféet ska användas till. Idag finns en vacker pardörr 

mellan korridor och kafé. Den består av fyra sektioner glasrutor varav tre skulle kunna 

flyttas och bilda en ny kaféingång rakt fram i korridoren. Rivningen kan eventuellt 

utföras i övningssyfte av studenter från Sunnerbogymnasiet.  

Det lilla kontoret i kaféet är i vägen för ljusinsläpp och används idag mest för 

ostrukturerad förvaring. I mitt förslag är det rivet och man kan få plats med en sittrappa, 

som rymmer förvaring, mot fönsterväggen. 

 

3.1 Koncept och färgskala 

En utgångspunkt och inspiration till projektets koncept blev 25 stycken rektangulära och 

stapelbara pallar som byggdes av scenografen till en tidigare uppsättning. Ungdomarna 

har målat dem i blått, orange, lila, gul och grön och de gav mig idén att arbeta med 

färgkuber och nivåskillnader. Färgkuber och nivåskillnader ledde mig vidare till 

Ricardo Bofills fantastiska byggnad La Muralla Roja i Alicante, Spanien, som 

inspirerar med alla sina kub- och trappformer i rosa, rött, blått och lila.  

                                                 
15 Lund, Anna,  
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För att fånga känslan jag vill få fram gjorde jag en moodboard (se bilaga E). 

 

       

De färgglada scenografipallarna och La Muralla Roja i Alicante 

 

Det är viktigt att färgskalan är uttrycksfull och andas teater, den ska tillföra magi till 

rummet. Jag utgick ifrån de klassiska teaterfärgerna rött och svart; ridå och scen. NCS-

nyanserna jag har valt är: S 1080-Y90R och S8502-B ”Rött står för rörelse och spänning. 

Rött står även för feststämning och det är därför man rullar ut den röda mattan när kungar 

och celebriteter kommer på besök. Därför är teaterns ridå röd och därför är teaterfåtöljerna 

röda. Publiken ska vaggas in i feststämning med den röda färgen”16. Vid mötet med Filippa 

och Amanda kom idén upp att måla plankgolvet i kaféet klarrött. En idé som jag tagit med i 

förslaget då det är en intensiv färg som skulle ge en sammanhållande bas till rummet. Det 

röda kan också fortsätta upp på listerna runt glasdörrarna och deras spröjs för att markera 

dem. Kaféets fönster vätter mot norr och röd ses som en varm färg17 och lämpar sig därför 

bra till rummets kalla ljus. 

Svart finns med i Lokal16 och Teater16:s logotyper och är en given scenfärg tack vare sin 

dramatiska effekt18. Lokal16:s teaterrum är en black box helt klädd i svart. Jag ville därför 

att färgen ska återkomma även i kaféet. Här kommer den att användas som accentfärg på 

smalare ytor som stolar, möbelben och konturer men också på de två lägre scenerna så att 

det blir stark kontrast till det röda golvet och man undviker att synsvaga snubblar på 

scenerna. Svart återkommer också i musikutrustningen i kaféet; som trumsetet, högtalare 

och keyboarden. 

    

Logotyperna för Lokal16 och Teater16 

                                                 
16http://artdecor.se/maleritjanster/om-farg/, 2017-04-15  
17Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Carlssons förlag, Stockholm, 2012, s. 256 
18 http://teaterbarbara.nu/teater/teaterscener/, 2017-04-15 

http://artdecor.se/maleritjanster/om-farg/
http://teaterbarbara.nu/teater/teaterscener/
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NCS-färgerna S 2030-B, S 2010-B, S 0550-R och S 3502-R; blå, rosa och grå har jag 

adderat som mjukare kontraster till de andra färgerna. För att balansera det röda golvet 

kommer väggarna i kaféet målas ljust blågrå i S 2010-B. Med inspiration av La Muralla 

Rojas kombination av blått, rött och rosa. Blått och rött ligger på samma sida i färgcirkeln 

och skapar en talande kombination. Den varma rosa färgen går ton i ton med den röda och 

de utgör en viskande och harmonisk kombination19. 

 

    

Rosa och rött – en viskande och harmonisk färgkombination. Till höger hela NCS-färgskalan. 

 

3.2 Möbler  
Sittrappan ska byggas i 19 millimeter tjock svanenmärkt mdf-skiva och bestå av tre 

nivåer. Den ska byggas mot väggen och upp till rummets fönster som sitter 1,5 meter 

upp från golvet och förses med dynor och kuddar för att vara bekväm att sitta i. 

Integrerat i sittrappan ska det finnas fem mdf-kuber som man kan använda som 

fikabord. Sittrappan ska ge möjligheten att se och bli sedd, man kan sitta och spana ut 

från den – i kaféet och ut genom fönstret – och de som sitter där blir sedda eftersom de 

kommer upp i rummet. Det ska finnas ett par fristående enheter från sittrappan utspridda 

i kaféet, som man kan använda som bord och välja att ha nära sittrappan eller flytta ut i 

lokalen. Om man använder rullstol ska man kunna sitta med vid sittrappan även om man 

inte sitter på de övre våningarna. Några av sittrappans sittytor ska kunna fällas upp som 

lock, så att utrymmet under blir en förvaringslåda. Den kan liknas vid en liggande 

garderob som man också kan sitta på. På sittrappans gavel ska det finnas dörrar till skåp 

som kan rymma städutrustning, teknik som högtalare och sladdar, symaskin, samt 

rekvisita. (se bilaga K) 

Sittrappan ska målas i tre blå nyanser: NCS S 2030-B, S 2020-B och S 2010-B (se 

bilaga L, bild 2), med ekologisk färg från Färgbygge. Den ska förses med sittdynor 

klädda i tyget Galaxy från Kvadrat i färgerna: 108 (svart mönster på gulbruten vit 

botten), 608 (rött mönster på gulbruten vit botten) och 178 (vitt mönster på mörkgrå 

botten) (se bilaga L, bild 1). 

                                                 
19 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, s, 262 
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För bandrep, spelningar och trubadurkvällar kommer det att finnas ett par mindre scen 

på halvt infällda och låsbara hjul. De ska vara 2x2 meter respektive 1x2 meter och 

omkring 25 cm höga. För den mindre av scenerna ska det finnas dynor så att man kan 

använda den som sittplats när den inte behövs som scen. 

De 25 färgglada och stapelbara pallarna kommer att användas som sittplatser vid 

borden. Sju stolar i trä och metall som Jonas fick ta med sig när han slutade på CIL ska 

målas svarta och sitsarna ska kläs med det sammetsliknande tyget Star av naturligt 

flamskyddat Trevira (polyester) från Kvadrat i färgerna 547 (rött) och 197 (svart). 

På betongväggen mittemot kaféets fönstervägg finns en stor väggmålning, fem meter 

bred och tre meter hög. Fastighetsägaren vill inte att den målas över. Några av 

ungdomarna tycker om den och andra inte. Då den har en mildare färgskala än den för 

inredningen har valt att dölja den genom att föreslå en flexibel konstvägg av perforerad 

hårdboard. På den kan ungdomarna lätt hänga upp vad de känner för och visa saker de 

gjort. Den befintliga soffan används flitigt av ungdomarna och kommer finnas kvar som 

den är. 

 

    Väggmålningen och soffa 

 

För köket har jag sökt efter utställningskök från bland andra Marbodal på Blocket. Det 

kommer att få ett U-format upplägg och en gipsvägg med kökets höjd kommer att 

byggas ungefär där den tidigare väggen fanns. På kökets gavel, ut mot rummet, kommer 

det sitta ett handfat där man kan tvätta händerna utan att behöva gå in i själva köket. 

 

I korridoren som är utrymningsväg bör möbler sitta fast så att de inte välter eller hamnar 

i vägen vid utrymning.20 Utrymningsvägar ska också ha en allmänbelysning som med 

tillfredsställande säkerhet fungerar.21 Längs korridorens väggar ska det sitta speglar för 

                                                 
20 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, 5:321 
21 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, 5:342 
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att man ska uppleva den som rymligare. Runt speglarna ska det sitta klassisk 

logebelysning; vita runda lampor. I korridoren ska det hänga större lampor från taket. 

För korridoren har jag valt typmöbler från Ikea varav flera jag också har sett på Blocket, 

så de ska inte vara så svåra att få tag på på andrahandsmarknaden. 

 

4 Diskussion 

Då det centrala i Lokal16:s verksamhet är att de unga själva ska utforma även 

föreningens lokaler, kan det finnas en konflikt i att ta in mig som nästan examinerad 

inredningsdesigner för att ta fram ett inredningsförslag. 

Ur Teater16:s, projektbeskrivning till Allmänna Arvsfonden för projektet Vår Scen:  

 

”Vår scen hämtar metoder och arbetssätt huvudsakligen från AFUK i 

Köpenhamn och Frilagret i Göteborg. Härifrån kommer idéer om att föra dialog med 

målgruppen, arbeta möjliggörande, upprätthålla fokus på konst och kultur, ta stöd av 

yrkesverksamma kulturarbetare och utgå ifrån öppenhet, nyfikenhet och tolerans som 

underlag för integration och det gränslösa mötet. Vår scen vill utveckla och förnya 

arbetssättet så att målgruppens initiativ och skapande fullt ut genomsyrar verksamheten. 

De ska fylla huset med innehåll, men också handgripligen forma lokalerna.”22 

 

 Mitt tillvägagångssätt i arbetet ska involvera ungdomarna genom intervjuer och att jag 

observerar deras aktiviteter och repetitioner. För de som är särskilt intresserade av 

inredning hoppas jag kunna fungera som inspiration att söka sig vidare inom området, 

exempelvis genom Linnéuniversitetets designutbildning. Ett problem som Teater16 vill 

motverka är just frånvaron av möten mellan unga kulturintresserade och professionella 

utövare inom kulturområdet. Jag hoppas att mitt projekt blir ett sådant möte.   

”Målgruppen möter inte professionella förebilder inom konst- och 

kulturområdet, och ser därför inga vägar till ett professionellt utövande av sitt 

amatörmässiga kunnande och intresse…”Vi möter professionella utövare och 

arrangörer. Vi får råd och stöd och kan bolla idéer och tankar. Vi får exempel på vägar 

till ett professionellt utövande.”23  

 

Då budgeten är begränsad till 200.000 och det finns flera hållbarhetsfördelar med 

återbruk av möbler, kommer möblerna i förslaget i första hand komma från 

andrahandsmarknaden. Vid min presentation av förslaget kan dessa möbler redan ha 

blivit sålda. Möblerna jag kommer föreslå får ses som typmöbler. Jag kommer också att 

tipsa Jonas under projektets gång om andrahandsmöbler jag ser till bra pris.  

                                                 
22 Teater16:s projektbeskrivning, s.  
23 Teater16:s projektbeskrivning, s.  
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I början av projektet var min ambition att samarbeta med inredningsgruppen på Lokal16 

med ett par möten och en workshop. Vi har dock haft svårt att få våra tidsplaner att gå 

ihop då jag jobbar efter en kort och intensiv tidsplan och Filippa och Amanda snart ska 

ta studenten och är upptagna med mycket annat. När jag har arbetat med mitt förslag har 

jag tänkt på vad som kom fram under vårat möte den 21 mars. På vissa punkter har jag 

kunnat tillmötesgå deras önskemål, som inte alltid gick i samma riktning. Till exempel 

har både de och några av de andra ungdomarna sagt att det är viktigt med en hemkänsla 

i kaféet. När vi pratade om vad som ger hemkänsla för dem handlade det ofta om vita 

väggar, träytor, mycket textilier och växter. Jag tror att de till viss del utgick ifrån vad 

de uppskattar i heminredningar. I mitt förslag har tanken om att Lokal16 ska kännas 

som ett andra hem funnits med men det har framför allt varit viktigt att skapa rum som 

andas teater och kultur och som är en upplevelse att vistas i. Även om man ska kunna 

koppla av här så ska miljöerna också utstråla rörelse, energi och magi. Det är viktigt att 

rummen blir ett steg mellan hemmiljö eller platser man känner sig hemma i och 

professionella teatrar. Att vistas på Lokal16 ska vara en övning att vistas i en för många 

ny typ av miljö för att steget till att gå in på en annan teater eller en teaterhögskola inte 

ska kännas lika stort; man ska kunna känna sig hemma även här. 

  

Lokalernas långa korridor på 30 meter är utrymningsväg med en dörr i varje ände. För 

offentliga lokaler ska det finnas två av varandra oberoende nödutgångar. 

Utrymningsvägar för max 150 personer bör vara minst 1,20 meter breda och helt fria 

från möblering och möbler utanför detta område (men i utrymningsvägen) ska vara 

fastmonterad. Inget brännbart får förvaras i korridoren.24 I mitt förslag kortas korridoren 

av och 8,9 meter av den blir en del av kaféet. Det tillkommer en dörr mellan de två 

nödutgångarna. Eventuellt behöver man bygga en ny utrymningsväg från lokalerna. Hur 

påverkas detta utrymme i kaféet av om det inte tillkommer en extra nödutgång? Jag har 

varit i kontakt med Ljungby kommun och Boverket men inte hunnit få svar på detta.  

 

En större programändring tillkom den 19 april då Räddningstjänsten varit och tittat på 

lokalerna:  

De säger att det bästa vore att dela upp korridoren och flytta kafédörren till mellan 

dörren till black boxen och ingången till dansrummet. En annan dörr som 

                                                 
24 http://raddning.com/foretag-och-organisationer/samlingslokaler/, 2017-04-16 

http://raddning.com/foretag-och-organisationer/samlingslokaler/
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Sunnerbogymnasiet har varit och satt igen, som går mellan kaféet och angränsande 

lokal, ska tas fram igen och användas som en extra nödutgång. Den sida av korridoren 

som inte leder till dörrar, 80 centimeter på vänster sida, är tillåtet att hänga ytterkläder i. 

Här kan man också ha någon textil om den är flamskyddad.  

Detta innebär att entrén till kaféet kommer att hamna redan efter dörren till black boxen, 

entrén till dansrummet kommer finnas i början av kaféet och kaféet kommer börja med 

ett trevligt smalare parti. Jag kommer att vilja göra anpassningar av förslaget till 

planlösningen som Räddningstjänsten och Jonas har diskuterat. 

 

Den 3 maj kom Jonas, Filippa och Amanda till Linnéuniversitetet för att titta på skolan 

och se på mitt förslag. De var positiva till flera av idéerna och tyckte att en sittrappa 

skulle passa in bra, kanske skulle den kunna täcka en större del av fönsterväggen och 

helt få ersätta soffan. Jonas tror att idén skulle kunna genomföras med hjälp från bygg- 

och anläggningsprogrammet. De gillade idén med många rislampor i taket och tror att 

de kan sätta ihop en workshop där ungdomarna får måla rislampor. Jonas skulle vilja se 

ännu mer förvaring i förslaget, till exempel ett garderobsystem i korridoren. Vi pratade 

om hur Lokal16 ska kännas som ett andra hem men också som en professionell miljö 

och en miljö som man inte är van vid. Det kändes som att vi kundes mötas och jag 

hoppas att Filippa och Amanda har fått idéer som ger dem nya idéer.  

Vi pratade också igen om att Ljungbys enda bildprogram, på Sunnerbogymnasiet, ska 

läggas ner och om att det är något som man i Ljungby försöker tysta ner. Man hävdar 

igen att riktiga arbeten bara finns i industrin och att ett estetiskt program därför inte har 

någon plats i Ljungby. Helst ska programmet bara försvinna utan någon diskussion. Det 

ger Lokal16 en ännu större betydelse för alla ungdomar som upplever meningsfullhet i 

sina estetiska intressen och att bli sedda i sin kreativitet.  

 

En stor inspirationskälla till mitt projekt har varit byggnaden La Muralla Roja, ritad av 

den postmodernistiska arkitekten Ricardo Bofill, i Alicante. Jag planerar att resa dit och 

besöka platsen så snart jag kan.  

Det kommer att bli spännande att följa Lokal16:s arbete och att se förändringen av 

lokalerna. 
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