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Abstract 

In this paper I have written about my project Church café, an interior design proposal 

for a Pentecostal Church in Kungälv. This proposal is based on the program, the needs 

and desires, drawn up after interviews with the Pentecostal Church and my own 

observations. This is the result of the question: How can I design a long-term interior 

proposal for a kitchen and café in the Pentecostal Church in Kungälv which promotes 

participation and affiliation, that facilitates relationship building and provides an 

opportunity for communion? Through research, interviews, design processes, floor 

plans, furnishing plans, wall setups, moodboard and figuration work, I have designed an 

interior proposal for a functional kitchen that meets the rules, requirements and wishes 

of the users as well as a café that meets the requirement of flexibility through various 

furnishing plans. 

 

I denna rapport har jag skrivit om mitt projekt Kyrkkafé, ett inredningsförslag till 

Pingstkyrkan i Kungälv. Detta förslag är baserat på det program, behov och önskemål, 

som upprättats efter samtal med Pingstkyrkan samt efter egna observationer. Detta är 

resultatet av frågeställningar: Hur kan jag designa ett långsiktigt inredningsförslag till 

ett kök och kafé i Pingstkyrkan i Kungälv som främjar delaktighet och tillhörighet, 

underlättar relationsbyggande och ger tillfälle för gemenskap? 

Genom research, samtal, skissprocesser, planritningar, möbleringsplaner, 

vägguppställningar, moodboard och gestaltningsarbete har jag designat ett 

inredningsförslag till ett funktionellt kök som uppfyller regler, krav och användarnas 

önskemål samt en kafélokal som uppfyller kravet av flexibilitet genom olika 

möbleringsplaner.  

 

Ledord 
Flexibilitet, långsiktighet, välkomnande, i tiden, gemenskap, relationsbygge, kyrkkaffe, 

BaraVara 
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1 INLEDNING 

Bakgrund  

”Gudstjänsten är slut, dags för kyrkkaffe.” Kyrkkaffet serveras inte längre i 

församlingsvåningen nere i källaren, nej det serveras stående i kyrksalen. Bord dukas 

upp med fika, man tar en mingeltallrik och förser sig för att sedan mingla runt bland 

besökarna i Pingstkyrkan. Detta sätt att köra kyrkkaffet på är både negativt och positivt. 

Negativit för det är svårt för de äldre och barnen då deras motorik inte är den bästa när 

det gäller att balansera en tallrik med fika på. Positivt för de som besöker kyrkan för 

första gången. De kan vara med och fika utan att känna sig påtvingade att stanna.  

Under en lång tid har diskussioner om renovering och nybygge cirkulerat i Pingstkyrkan 

i Kungälv. Frågor som, vad är i behov av att renoveras? Ska vi bygga en ny kyrka och 

var ska den byggas i så fall? Kan vi hitta ett lika centralt läge som vi har idag? Har vi 

råd? 

Genom att kontakta olika inredningsarkitekter har Pingstkyrkan fått olika 

uppskattningar på vad det skulle kunna kosta att bygga nytt eller att totalrenovera. En 

annan fråga som vi som församling har brottats med är hur det kommer se ut i 

framtiden? Om fem, tio och tjugo år?  

Dessa diskussioner har fördröjt processen. 

I nuläget finns det inga planer på att bygga en ny Pingstkyrka utan fokus ligger på att 

renovera den befintliga då den är i stort behov av detta. Det har dock inte enbart varit 

frågor och diskussioner som har fördröjt processen utan det faktum att en del av den 

äldre generationen i kyrkan har svårt att acceptera förändring. Situationen i kyrkan är 

minst sagt problematisk. Så 2014 gjordes en femårs-plan över hur kyrkan kommer 

behöva renoveras. Renoveringarna är uppdelade i olika etapper, då det är svårt att 

organisera större projekt, då arbetskraften bygger på frivilliga. Nästa etapp i denna 

femårs-plan är köket och det är där jag kommer in. Jag har fått möjligheten att vara med 

på byggmöten och sitta med i designgruppen. Jag kommer att designa ett förslag på ett 

nytt kök och kafé till Pingstkyrkan i Kungälv. Eftersom bygget i kyrkan pågår parallellt 

med mitt arbete kommer mitt projekt, det förslag jag designar, inte bli det som byggs i 

kyrkan. 
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Mål och syfte  

Målet med detta projekt är att lära mig hur det är att jobba som en inredningsarkitekt. 

Att lära mig den processen och se hur det går till på riktigt.  

 

Syftet med projektet är att designa ett inredningsförslag till kök och kafé. Det ska vara 

fräscht, funktionellt och skapat för lång hållbarhet samt att ge förslag på olika typer av 

möbleringsplaner - då lokalen kommer att användas till olika aktiviteter som ställer 

olika krav. Inredningsförslaget ska främja den kulturella hållbarheten, främst 

delaktighet och tillhörighet som är en laddad fråga i dagens samhälle.  

 

Problemområde 

Ett kafé berör flera olika problemområden. Inredningsförslaget ska uppfylla behovet hos 

en stor målgrupp, alltifrån en ettåring till en nittioåring och uppfylla kraven som ställs 

för att kunna bedriva en verksamhet där livsmedel skall hanteras samt förmedla 

Pingstkyrkans vision: 

”Pingstförsamlingen Kungälv skall vara en öppen och levande församling där kärleken till 

Gud och människor skapas, utvecklas och fördjupas.” 

Några av de större problemområden som berör ett kafé är kraven på lokalen och 

utrustning såsom brandsäkerhet, hygienkrav och städkrav.
123

 Pingstkyrkan är gammal, 

byggd någon gång på 1940-talet och är i stort behov av att fräschas upp, göra lokalerna 

mer tillgängliga för alla och ordna plats för alla verksamheter. Pingstkyrkan är på väg 

att moderniseras i form av nya verksamheter, ny teknik och nya upplägg för 

gudstjänsterna. En ny verksamhet är detta kafé. Lokalen kommer bland annat användas 

till BaraVara – ungdomsaktivitet på fredagar, kyrkkaffe på söndagar, konferenser och 

andra event eller aktiviteter, såsom begravning och bröllop.  

  

                                                 
1
 http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-

kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-2.pdf s.11-15  
2
 http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-

kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf s.65 
3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&amp;rid=4 s.39-54 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-2.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-2.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/kontrollhandbok-storhushall-del-3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&amp;rid=4
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State-of-the-art  

Det är många kyrkor under senare år som har renoverats, byggts om eller byggts till dels 

för att lokalen är nergången men också för att göra den mer tillgänglig och för att skapa 

nya mötesplatser.
4
 Det har varit svårt att hitta bilder och information om dessa 

ombyggnationer. Jag har valt att titta på Smyrnakyrkan i Göteborg och deras 

ombyggnation som gjordes 2009. Där målet var att skapa en ny mötesplats. De valde att 

göra om deras dåvarande bokhandel till ett kafé, Kafé Smyrna
5
. Kaféet ligger i 

markplan med en glasfasad vilket gör det både tillgängligt och synligt för alla. Med 

detta nya kafé har Smyrnakyrkan skapat en ny mötesplats, där olika aktiviteter och 

event kan hållas. Det har också blivit ett nytt ställe för folk att mötas, umgås och fika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.arkitekttriangeln.se/html/projekt/projekt.htm#  

5
 http://www.smyrna.se/centrum/verksamhet/kafesmyrna  

Bild 1 Smyrnakyrkan med bokhandeln Gospel Center innan ombyggnation. 

Bild 2 Smyrnakyrkan med kafé där bokhandeln låg tidigare 

http://www.arkitekttriangeln.se/html/projekt/projekt.htm
http://www.smyrna.se/centrum/verksamhet/kafesmyrna
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Problemområdets avgränsning  

Precis som nämns ovan finns det ett antal krav som man måste förhålla sig till när det 

gäller offentliga lokaler men jag har valt att avgränsa mig från en del. 

Brandsäkerhetskraven är tillgodosedda av Pingstkyrkan, det finns brandlarm, 

brandsläckare, utrymningsplaner och nödutgångar. Mitt krav är att se till att 

möbleringen inte blockerar utrymningsvägarna. 

De hygienkrav som påverkar lokalens utformning och städkrav som påverkar möbelval 

kommer jag att förhålla mig till: Jag kommer endast göra en planritning på diskrummet. 

Jag kommer bara att jobba med den fasta inredningen i köket och inte utrustning. Jag 

kommer inte att jobba med fasaden.  

 

Efter att ha diskuterat budgetfrågan med min handledare Kerstin Ronnemark, har vi 

kommit fram till att jag inte ska förhålla mig till den budget på 500000kr som 

Pingstkyrkan jobbar med då jag inte är involverad i nästa steg.  

 

Frågeställning  

Hur kan jag designa ett långsiktigt inredningsförslag till ett kök och kafé i Pingstkyrkan 

i Kungälv som främjar delaktighet och tillhörighet, underlättar relationsbyggande och 

ger tillfälle för gemenskap? 

 

2 TEORI och METOD 

Teoretisk ram  

 

 “Space is structured by the way we use it. The nature of our activities and the rituals we 

develop in performing them influence how we plan, arrange, and organize interior space.” 
6
 

 

Att designa ett rum så att det reflekterar en persons, ett företags eller en organisations 

identitet, i detta fall en kyrkas identitet, är svårt. Då det är många viljor och önskemål 

som ska tas i beaktande samt att man vill sätta sin egen prägel på det man designar.  

En inredningsarkitekts roll är att hålla ihop alla komponenterna och att ta hänsyn till alla 

komponenter för att få fram en bra helhet.  

                                                 
6
 Ching 2012, s.17 
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Man vill inte spendera för lång tid i ett väntrum på sjukhus eller en 

tandläkarmottagning, då väggarna är kliniskt vita, möblerna är hårda och tråkiga. Det 

brukar hänga konstverk på väggarna som ingen förstår men ändå är det designat så att 

alla skall kunna ”trivas” i rummet, gammal som ung. Jag vill inte designa ett väntrum, 

jag vill designa ett rum som är välkomnande, värmande, avslappnande och tilltalande 

för en stor målgrupp och som reflekterar Pingstkyrkans identitet. 

 

”Begreppet hållbar utveckling har tre ben att stå på: Ekologisk, social och ekonomisk 

hållbar utveckling. Alla tre måste finnas med och samverka. Det handlar om att mänskliga 

behov ska tillgodoses utan att kommande generationers behov äventyras.”
7
 

 

Dessa mänskliga behov
8
 har fyra dimensioner: att ha, att göra, att vara och att 

interagera. 

 

”Det är först när vi tillgodoser behoven i alla fyra dimensionerna som vi verkligen kan 

uppnå välbefinnande. Och dessa fyra möjligheter till välbefinnande sammanfattas väl i 

begreppen >engagemang< och >samspel<.”
9
 

 

Engagemang uppstår till exempel när man tar en fika på stan med en vän eller när man 

spelar spel med familjen.  

 

”Engagemang innebär verkligt umgänge på flera olika plan, som att göra, vara och 

interagera. En uppgift för designen, för att kunna bidra till kulturell hållbarhet, är att se till 

att >den materiella kulturen främjar engagemang<.”
10

 

 

”När man omsätter hållbarhetsbegreppet till inredning så handlar det om att välja material 

som är bra för miljön, att människor ska vara delaktiga och att man skapar miljöer som 

håller i längden.”
11

  

 

Långsiktighet 

Hur ser framtiden ut? Det kan man inte säkert säga. Man kan räkna ut troliga scenarios 

men man kan inte säkert säga hur morgondagen ser ut än mindre hur det kommer att se 

                                                 
7
 Pahlén 2011, s.79 

8
 Thorpe 2008, s.140 

9
 Thorpe 2008, s.164 

10
 Thorpe 2008, s.164 

11
 Pahlén 2011, s.79 
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ut om fem, tio år. I ett kapitel om långsiktighet i sin bok Design för hållbar utveckling 

skriver Ann Thorpe så här: 

 

”En byggnad bör ritas för att stå i trehundra år, men detta sker sällan. Människor som ritar 

utrustning för expeditioner i yttre rymden eller för att förvara kärnavfall som skall hålla i 

tusentals år måste tänka ännu längre in i framtiden. Även om möbler förr bestod i 

generationer förväntar vi oss kanske att en billig möbel numera skall hålla i några år. Ännu 

mer avgörande är att det idag finns krafter som vill att vi skall göra oss av med möbeln 

medan den fortfarande går att använda.”
12

 

 

I dagens samhälle köper man en ny telefon, när uppgraderingen kommer. Inte för att den 

gamla inte går att använda längre. Nej man vill ha det senaste som finns på marknaden. 

Lika väl så förnyar man sin garderob minst fyra gånger per år, inför varje ny säsong. 

Kortsiktighet är något som präglar vårt samhälle idag. Thorpe säger:  

 

”Denna kortsiktighet försvagar den kulturella hållbarheten, eftersom den inte respekterar 

det förflutna eller framtiden. Vi får svårare att placera in oss i en tradition eller göra vår 

plats i tiden meningsfull. Utan en större känsla för tid kan vi inte skapa någon anknytning 

till människor före och efter oss. Det kommer att finnas många fler människor som lever 

efter oss än som har levt före oss eller som lever nu; befolkningen genom tiderna är 

asymmetrisk. De flesta människor som påverkas av våra beslut finns i framtiden. Framtida 

generationer, som inte har något inflytande över våra beslut, kommer att få erfara den 

ackumulerade effekten av alla våra mycket kortsiktiga beslut.
13

  

 

Längre fram i kapitlet skriver Thorpe om långsiktighet inom design och hantverk och 

hur man kan jämföra en webbplatsdesigner med en katedralbyggare. 

 

”Många av dem som byggde katedralerna visste att de aldrig skulle få se dem färdiga under 

sin livstid. Men för en webbdesigner är det svårt att göra något långsiktigt >on-line<. Vi får 

alltfler >online-tänkare< för varje dag. Det finns många skäl till att vi behöver fler 

>katedraltänkare<. Dessa tänkare skulle arbeta med att skapa mänskligt välbefinnande 

genom att möta behov av sammanhang över tiden: med förflutna, med nuvarande och på 

längre sikt – decennier och även århundraden in i framtiden.”
14

 

 

  

                                                 
12

 Thorpe 2008, s.188 
13

 Thorpe 2008, s.189 
14

 Thorpe 2008, s.190 
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Krav och regler på kaféverksamhet  

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en broschyr Öppna kafé
15

som små 

livsmedelsföretag hänvisas till. Där står det kortfattat om vilka steg man måste ta sig 

igenom när man ska öppna ett kafé. På sista sidan i broschyren finns hänvisningar till 

olika förordningar om hygienregler.  

De kraven jag kommer att förhålla mig till i detta projekt är kraven på lokalen. 
 

Lokaler och utrustning  

Ditt kafés lokaler, inredning och utrustning måste vara utformade så att det är möjligt att 

hålla rent. Lagstiftningen ger ingen detaljinformation om hur lokaler och utrustning ska 

vara utformade. Du ansvarar själv för att utforma lokalerna så att de är lämpliga och 

fungerar.  

Några tips för lokaler:  

Lätt att rengöra  

Det ska vara lätt att rengöra lokalen. Lokal och utrustning ska vara utformade så att inte 

smuts och matrester samlas. Man ska kunna komma åt att rengöra alla utrymmen. Material 

som kommer i kontakt med livsmedlen ska vara utformade så att de kan rengöras. I din 

lokal måste du också kunna rengöra och förvara utrustning. Lokalen ska också vara säker ur 

skadedjurssynpunkt. 

Flöde 

Tänk på att utforma lokalen så att du undviker ”korsande flöden”. Det som är rent ska inte 

komma i kontakt med det som är smutsigt. Kunder ska inte gå genom utrymmen där 

matvaror bereds. Det ska finnas personaltoalett med handfat och den får inte ligga i direkt 

anslutning till beredningen.  

Förvaring 

Tänk på att det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymme för livsmedel och utrustning. 

Förvaring direkt på golvet hindrar rengöring och är därför inte lämpligt. Livsmedel, till 

exempel råvaror och tillredda livsmedel, behöver ofta hållas åtskilda för att undvika 

förorening. Tänk också på om det kan finnas ämnen som kan ge allergi. Städutrustningen 

behöver också ett separat utrymme för att undvika förorening. Självklart behöver sopor ha 

en egen behållare/utrymme.  

Disk och rengöring  

Smuts och matrester ger bakterier möjlighet att växa till. Genom noggrann rengöring 

förhindrar man bakterietillväxt och därmed minskar risken för att kunder ska bli sjuka av 

maten. Det är viktigt att hålla isär ren och smutsig hantering. Smutsig disk bör till exempel 

ha egna avställningsytor, för att inte smutsa ner rena redskap.
16

  

                                                 
15

 http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-

foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012  
16

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-

foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012?id=4370&amp;epslanguage=sv s.5 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012?id=4370&amp;epslanguage=sv
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/starta-foretag/oppna-kafe.-livsmedelsverkets-broschyr-2012?id=4370&amp;epslanguage=sv
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Det som man kan utläsa ifrån alla dessa regler och krav är att det snarare är riktlinjer 

och vägledning, som är bra att följa men inte ett måste. De kan tolkas på olika sätt och 

även uppfyllas på olika sätt. Tekniskt sätt skulle man kunna bedriva ett kafé hemma i 

sitt eget kök.
17

 

 

3 Praktisk utförande 

Under designprocessen kommer jag att jobba med ett program för att definiera vad 

behovet är och vad detta innebär. Jag kommer använda mig av skissandet, i form av 

planritningar, möbleringsplaner, vägguppställningar, perspektivskisser och 

belysningsplan. Jag kommer att jobba med en moodboard och bygga en modell i skala 

1:20 för utställningen på Växjö Konsthall. De olika dataprogram som jag kommer att 

använda mig av till skissandet och gestaltandet är Auto CAD, Google Sketch Up och 

Photoshop. Vid redovisningen kommer jag använda mig av en så kallad 

färgsättningsplansch. På den kommer jag presentera bilder på möbler, materialprover, 

tygprover och färgskalor. Jag kommer att undersöka vilka krav som kommunens enhet 

för miljö och hälsa ställer på en lokal där man ska driva en verksamhet med livsmedel.  

 

Enkät 
Att få förmånen att sitta med på byggmöten och vara med i designrådet för renoveringen 

av kyrkan har varit till stor hjälp för mig i detta projekt. Det första steget på byggmötet 

var att skicka ut en enkät till de olika grupperna i kyrkan där man fick svara på några 

frågor om behoven för det nya köket och kafédelen. (Se bilaga 1)  

  

                                                 
17

 http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/lokaler-hantering-och-

hygien/livsmedelslokaler-och-livsmedelshygien/  

http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/lokaler-hantering-och-hygien/livsmedelslokaler-och-livsmedelshygien/
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/lokaler-hantering-och-hygien/livsmedelslokaler-och-livsmedelshygien/
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Program 

Efter detta satte jag mig ner och gjorde ett detaljerat program för inredningsförslaget. 

Detta program innehåller behovet, vad som behövs i lokalen och 

konsekvensen/åtgärden, vad detta innebär. 

 

Program (behovet?) Konsekvens (vad innebär detta?) 
Matlagning: lättare lunch; paj, soppa och mackor 
Bakning: kakor och bröd 

Fast inredning: spis, ugn, fläkt, kyl, frys, skafferi 
Lös inredning: stekpanna, kastrull, pajform, 
bunke, matberedare, visp osv. 

Servering: för 100 personer Glas, porslin (assietter, tallrikar, skålar, muggar, 
koppar) och bestick. Förvaring till detta. 

Försäljning: Dricka (varm & kall), godis, mackor, paj, 
soppa, kakor osv. 

Kyldisk, espressomaskin, kaffebryggare, 
vattenkokare, kaffekvarn osv. 

Rengöring: Disk och städning Diskrum, diskmaskin, diskbackar, avlopp, 
golvbrunn, diskho, städrum, tvättmaskin, 
städmaterial osv. 

Ljus: Dagsljus, solljus, arbetsljus, stämningsljus, riktat 
ljus 

Fönster, ledlampor, dimmer, spotlight, ljusrigg 

Avskildhet: Från kyrksalen, från köket och lokaler runt 
omkring 

Vikvägg (trä/plexiglas), jalusi 

Mörkläggning Gardiner, persienner, tyger, rullgardin 
Umgänge: 70 sittplatser Möbler: stolar, soffor, fåtöljer, bänkar, bord, 

ståbord osv. 
Estetik: Väggar, golv och tak Färg, tapet, klinkers, trä, matta, tyg 
Underhållning: ljud, ljus, bild och uppträdanden Högtalare, ljudsystem, tv-skärm, ljusrigg, 

flyttbar scen 
Aktiviteter i lokalen: BaraVara, Kyrkkaffe Servering, häng och umgänge, mysighet 
Event: Julfest, begravning, konferens Olika möbleringsalternativ, fler sittplatser, 

engångsmaterial, ljud, ljus, bild, scen, mat 
Betalning: kontant eller kort Kassaapparat, kortbetalning, iZettle 
Värme Element, golvvärme 
Hygien Handfat, handskar, personaltoalett 
Flöde: rent ska inte komma i kontakt med smutsigt Olika rum för disk & kök, dörrar för att stänga till. 
Fast inredning: Spis, ugn, fläkt, kyl, kyldisk, frys, bänkar, skåp, 

skafferi osv. 
Lös inredning: Köksutrustning allt ifrån stekpanna, bunkar, 

porslin osv. 
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Moodboard 

De bilder moodboarden är komponerad av är valda för att få en känsla av vilken typ av 

möbler som kan bli aktuella, hur man kan dela av ett rum med möbler, färger, vilken 

stil, nytt och vintage och självklart vad som kommer ske i rummet, fika.  

 

Bild 3 

Kontakter 

En fördel i detta projekt är att jag är medlem i församlingen och ser de olika behoven 

och får höra olika önskemål på hur lokalen skall se ut. Jag har pratat mycket med 

Pingstkyrkans ungdomspastor som också är en nära vän till mig och detta säger han när 

jag frågar vilken identitet kaféet ska vara:  

”fräscht, ungdomligt, välkomnande och det skall vara en miljö som är lätt att samtala och 

hänga i.”  

Under researchen av regler kontaktade jag en person på Kungälvs kommun som har 

hjälpt mig hitta information om reglerna och kraven från livsmedelsverket.  
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4 RESULTAT 

Originalritning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se hela ritningen (se bilaga 2). 

 

Skiss och gestaltningsprocess + analys 

Detta är tankar på hur köket skulle kunna se ut, skisserna gjordes innan programmet 

skrevs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 

Bild 5 
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En tanke som har följt mig under hela designprocessen är i vilken ände ska jag börja? 

Detta har fått mig att tvivla på mig själv och på projektet. Insikten om att jag inte har 

någon aning om vad jag håller på med slog mig rätt hårt efter min första handledning 

med Kerstin Ronnemark. Men genom att reda ut frågetecken, göra upp en plan och 

några goda visdomsord från Kerstin slog jag bort tankarna och fick ny inspiration till 

projektet. Med hjälp av programmet påbörjades skissprocessen av köket och 

möbleringsplaner. Jag har försökt hitta rätt disponering av lokalen i förhållande till 

programmet och regler. 

 

Då lokalen kommer användas till många olika aktiviteter och event behöver den 

studeras från olika håll. Detta kommer att göras genom olika möbleringsplaner för de 

olika aktiviteterna. Rummet ska alltså vara flexibelt vilket också ställer en del krav. De 

olika aktiviteterna jag kommer att undersöka är ungdomsverksamheten, BaraVara, hur 

det kan se ut under ett event som ett bröllop och till sist grundmöbleringen med 70 

sittplatser som kommer vara aktuell då kyrkkaffet serveras på söndagar. 

 

Köksplanering och möbleringsplaner 

”Ett lyckat kök kräver god planering.”
18 säger Terence Conrans. 

Det handlar om att ta reda på vad som behövs i form av köksutrustning och 

förvarningsutrymme och anpassa detta till rummet. Eftersom alla människor är olika, 

finns det inga exakta regler för vad som borde finnas i ett kök utan det handlar om 

personlig smak.  

Conrans skriver om ”arbetstriangeln”, vilket syftar på den linje som är dragen mellan 

diskbänken, spisen och kylskåpet.  

 

”Ergonomiskt sett bör det inte vara mer än två armslängder mellan något av dessa centra 

och inte så kort avstånd att rörelsefriheten blir lidande.”
19  

 

Efter man har placerat ut dessa arbetsplatser är det ganska enkelt att bygga upp ett 

logiskt kök. 

  

                                                 
18

 Conrans 1998, s.128 
19

 Conrans 1998, s.128 
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Skissen ovan är den första planskissen efter att programmet skrevs.  

Separata rum för tillagning av mat och hantering av disk, enligt reglerna från 

livsmedelsverket. Ett handfat för handtvätt separat från där man sköljer grönsakerna. 

Två kylskåp för att skilja råvaror från färdiggjord mat. Jag har valt att ha det helt öppet 

mellan köket och kaféet för att de som befinner sig i kaféet ska kunna känna doften av 

nybakade bullar med mera. Men också för att få bättre uppsikt över kafélokalen. Det 

man måste ha i åtanke är att ljudnivån kan bli rätt hög i lokalen, detta löser sig genom 

träullitplattorna, ljudabsorberande och brandskyddande träullsplattor, som finns i taket 

sedan tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 

Bild 7 
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Möbleringsplan för önskemålet om att kunna ha 70 sittplatser som grundmöblering 

under söndagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möbleringsplan för ungdomsverksamheten BaraVara på fredagar. Önskemål om 

soffhörna, scen för lovsångsteamet och uppradade stolar för en kort samling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möbleringsplan över ett bröllopsevent och hur det skulle kunna vara uppdukat. Ett 

bröllop med 56 sittande. Dessa möbler som används i denna möbleringsplanen är 

hopfällbara bord och stolar som kyrkan äger sedan tidigare. Dessa förvaras i olika 

förråd, den blåa markeringen, som kan utläsas från bilden nedan.  

  

Bild 8 

Bild 9 
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Efter dessa skisser gjorde jag upptäckten att önskemålet om 70 sittplatser inte fungerar i 

rummet. Trivseln uteblir med möblering för så många personer men också på grund av 

att antalet personer varierar för de olika aktiviteterna och verksamheterna. Efter 

handledning och diskussion har jag därför reviderat antalet personer som 

grundmöblering till 50 sittplatser gentemot 70 för att fokusera på en mysig möblering 

med trivsel. Därigenom har det blivit en ändring i programmet på grund av ny insikt. 

(Se bilaga 3) 

Under handledningen diskuterade vi också upplägget på köket och att det kunde 

undersökas vidare. Vi talade om att jag skulle studera rörelsemönstren i lokalen. Till 

exempel när mötet är slut och det blir kyrkkaffe, då kommer 50 personer samtidigt för 

att köpa fika och då behövs plats framför serveringsdisken, det vill säga tom yta. Vi 

diskuterade också att kommunikationsytorna, ytorna mellan möbleringen där folk rör 

sig, är lika viktiga som möblerna i rummet. Att öppna upp rummet och skapa trivsel-

inte trängsel. Vi diskuterade också huruvida man ska kunna se in i hela köket alternativt 

att skärma av insynen från kafélokalen. Vi diskuterade hur det blir att ha så många 

dörrar om man till exempel ska bära en bricka med disk in till diskrummet så måste man 

gå baklänges och öppna en dörr för att först komma in i köket och sedan en dörr till för 

att komma in i diskrummet, detta är inte rimligt.  

  

Bild 10 
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Bild 11 

Efter insikten om dörrarna undersökte jag möjligheten med att göra en sluss med eller 

utan dörrar då smutsigt och rent inte får kombineras enligt kraven hos livsmedelsverket. 

Jag har valt att flytta kyldisken till ena hörnet då man får en längre serveringsdisk och 

man får bättre uppsikt över kaféet när man står i köket samt att det är trevligare att möta 

kunden i mitten av rummet än i ena hörnet. Detta ökar trivseln i kaféet.  

Jag fortsatte att skissa på fler planförslag till köket då när man till exempel har kokat 

potatis och ska hälla av vattnet från kastrullen skall man inte behöva gå nästan 3 meter 

till diskhon. Det kan också vara bra att ha en avställningsyta bredvid kylskåpet så man 

kan ställa de grejer man plockar ut någonstans. Så man inte behöver springa runt i 

köket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12 
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I detta förslag har jag placerat en bänk i köket som avställningsyta. Dock löser inte detta 

förslag problemet med avståndet mellan spisen och diskhon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta förslag har jag placerat en köksö med diskho och tagit bort bänkskåpen mot 

fönsterväggen. Detta löser båda problem, jag har även ritat in en vägg på 160cm som 

insynsskydd från kafélokalen. Dock är avståndet mellan bänkskåpen och köksön för 

trångt i denna ritning. Avståndet är 90cm och det behöver minst vara 120cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta förslag har jag ökat avståndet till 100cm genom att använda mig av 40cm djupa 

bänkskåp. Jag har tagit bort insynsskyddsväggen.  

  

Bild 13 

Bild 14 
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I detta förslag testade jag att förankra köksön i fönsterväggen. Dock blir det inte samma 

flöde i köket som i de andra skisserna när köksön står fritt på golvet. Däremot är 

avståndet mellan köksön och bänkskåpen i denna ritning 120cm. 

Efter handledning och diskussion kom vi fram till att jag skall kombinera de tre senaste 

förslagen till ett. Vi diskuterade placeringen av det extra handfatet och att det inte kan 

vara fastmonterat på ett kylskåp utan det måste finnas en bättre lösning till detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta blev resultatet och den planritning som kommer att användas. Jag har även ritat ut 

några garderober för förvaring av nattvardskalkar och dopkläder. Köket har nu fått en 

strukturerad plan för ett effektivt rörelsemönster.  

Bild 15 

Bild 16 
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Samtidigt som skissandet har pågått har jag också jobbat med gestaltandet av mina 

skisser i Google Sketch Up. Under handledning har vi diskuterat olika sätt som man kan 

visualisera mina skisser. Hur detaljrika ska de vara? Ska jag välja den exakta fasta 

inredning i köket eller kan jag använda mig av symboler? Till exempel att ha en 

rektangel, ”en symbolisk spis” för att markera att detta är en spis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna skiss gestaltar jag köket med hjälp av symboler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna skiss gestaltar jag köket genom att välja rätt typer av köksluckor, spis osv.  

  

Bild 17 

Bild 18 
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Jag tog med en inspirationsbild till handledningen för att visa Kerstin hur jag hade tänkt 

mig att gestalta mina skisser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån denna inspirationsbild påbörjades gestaltningsarbetet.  

 

Perspektivbild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19 

Bild 20 

Bild 21 



  
 

3 

 

Bild 22 

 

Möblering 

”Hur vi sitter påverkar vårt beteende.”20 säger Terence Conrans.  

Placeringen av möbler är väldigt viktig i offentliga lokaler då olika möbleringar passar 

till olika saker. Vissa möbleringar uppmanar till socialt samtal medan andra kan kännas 

som en konfrontation. Typen av möbler spelar också roll då de möbler som man har i 

hemmet inte passar till att ha i offentliga miljöer på grund av brandsäkerhet och 

hygienkrav.  

 

”Att arrangera soffor och fåtöljer runt en central punkt som en öppen spis fungerar bra – så 

länge man är medveten om att fullsatta soffor inte fungerar särskilt bra i sociala situationer. 

Om man inte är mycket nära bekanta kan inte mer än en person sitta bekvämt i en 

tvåsitssoffa. Två personer bredvid varandra tvingas sitta i en mer formell ställning. Av 

samma skäl räcker en stor tresitssoffa inte till fler än två. När man pratar vill folk gärna 

vända sig mot varandra och möblerna bör inte hämma kroppsspråket. ”
21

 

 

Efter att ha fokuserat på kökets planlösning jobbar jag nu vidare med möbleringsplanen. 

Efter handledning kom vi fram till att jag ska skissa mer på rörelsemönstret och de 

                                                 
20

 Conrans 1998, s.150 
21

 Conrans 1998, s. 150-151 
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möblerbara ytorna i kafédelen. Genom att binda ihop kommunikationsytorna kan man 

se vilka ytor som överhuvudtaget går att möblera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna skiss visar vilka ytor som är möbleringsbara och hur rörelsemönstret i lokalen 

går.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 23 

Bild 24 
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Den nya grundmöbleringsplanen med 50 sittplatser. Jag räknar med att fem personer får 

plats på varje soffa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är den nya möbleringsplanen för ungdomsverksamheten BaraVara.  

Precis som jag har nämnt ovan kommer lokalen att användas till många olika aktiviteter 

vilket gör att den lösa inredningen måste vara flexibel, då samma inredning kommer 

användas till de flesta aktiviteterna med undantag för bröllopsdukningar, begravningar 

och liknande event, då man kanske endast vill ha stolar och bord.  

 

Vägguppställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se planritning och vägguppställning med mått (se bilaga 4-5).  

Bild 25 

Bild 26 
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Belysningsplan 

Med hjälp av min grundmöbleringsplan har jag gjort en belysningsplan över 

stämningsljus, arbetsljus och riktat ljus. Jag har valt att ha belysning över de bord som 

inte kommer flyttas runt mellan fredagens aktivitet och söndagens kyrkkaffe. I köket är 

det bänkbelysning under skåpen samt riktat ljus över bar- och serveringsdisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kafélokalen har jag markerat vart stämningsljusen skall vara, i form av lampor 

hängandes över borden. I köket har jag markerat arbetsljuset och det riktade ljuset, i 

form spotlights och bänkbelysning.  

 

Material 

När det kommer till materialvalen till detta projekt har jag utgått från två punkter, 

hållbarhet och estetik.  

Golv – I en offentlig lokal behöver golvet vara enkelt att rengöra samt tåligt då många 

personer kommer vistas i lokalen vilket utsätter golvet för slitage. Redan tidigt i 

projektet bestämde jag mig för trägolv till kafélokalen, då det är slitstarkt, hållbart och 

minskar ljudnivån i lokalen samt ser snyggt ut. Jag har titta på golv från två olika 

företag Tarkett
22

och Baseco
23

, båda jobbar mycket med hållbarhet och miljö. De 

träslagen jag väljer mellan är ek, ask och furu. Det golv jag har valt är ett grått ekgolv 

                                                 
22

 http://konsument.tarkett.se/  
23

 http://www.baseco.se/  

Bild 27 

http://konsument.tarkett.se/
http://www.baseco.se/
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Epoque 162 Grey Contrast
24

 från Tarkett. Detta golv kommer från ett företag som 

jobbar med organisationen Cradle to Cradle
25

 i hållbarhetsfrågor samt strävar för en 

cirkulär ekonomi
26

 vilket gör det till ett bra val av golv. När jag fick materialproverna så 

skiljde sig kvalitén och färgerna mellan de olika golven vilket gjorde valet enklare.  

Till köket har jag valt mellan klinker och plastmatta men bestämde mig snabbt för 

klinkers då det är enkelt att rengöra och jag tycker att det passar bättre till en offentlig 

lokal än en plastmatta samtidigt som det är snyggt och hygieniskt. Jag har kollat på 

klinkers med struktur då det behövs i ett kök för att minska halkrisken. Det företag som 

jag har valt klinkers från är CC Höganäs
27

 ett företag med miljöpolicyn:  

”De keramiska golv- och väggplattorna som CC Höganäs marknadsför kännetecknas av 

naturliga råvaror, energisnål produktion, minimal miljöpåverkan vid användning och 

möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.”
28

  

Jag har valt mellan tre kollektioner med olika egenskaper, Tellus, Nordic och Tekno. 

Alla är bra lämpade för offentliga lokaler och är slittåliga. När jag fick materialproverna 

var det enkelt att bestämma sig, då man med egna ögon och händer kunde känna på 

materialet istället för att se det genom en datorskärm. Jag har valt klinkergolvet Tellus 

Prospero strukturerad
2930

, då det klinkergolvet har mest struktur utav de tre och stämmer 

överens med den gråa nyans och stil köket kommer att ha. 

Tak – Jag har valt att behålla träullitplattorna i taket som redan finns i den befintliga 

lokalen, då det måste byggas ett nytt innertak över plattorna om man vill byta ut det 

eftersom de är svåra att ta ner. Dessutom måste det då även sättas upp nya 

ljudabsorbenter. Taket består av träullitplattor och limträbalkar i kafélokalen, samt 

träplankor i kök och diskrum. Träullitplattorna tillverkas av träull, cement och vatten.
31

 

Miljöinformation: ” Träullit är ett miljövänligt och återvinningsbart byggmaterial, tillverkat av träull 

från gran, rent vatten och cement.”
32 

Väggar – Jag har valt att behålla de väggarna som finns i lokalen då de är i gott skick 

och endast behöver ett lager med färg. Väggarna är gipsväggar med träpanel eller 

gipstapet. I köket har jag valt att bygga upp en vägg på 160 cm för insynskydd från 

                                                 
24

 http://proffs.tarkett.se/products/traegolv/classic-collection/epoque-plankgolv-2-

stav%20/l%20firstsku=515438o.tktp  
25

 http://www.c2ccertified.org/  
26

 http://www.cradlenet.se/cirkular-ekonomi/  
27

 http://www.cchoganas.se/  
28

 http://www.cchoganas.se/cc-hoganas/miljopolicy-for-cc-hoganas-byggkeramik-ab/  
29

 http://www.stonefactory.se/inomhus/kakel-vaggplattor/cc-hoganas-tellus-prospero-296x296x95-mm  
30

 http://www.cchoganas.se/sortiment/tellus/7392941396100/  
31

 http://www.traullit.se/product/produkter/undertak/akustik/  
32

 http://www.traullit.se/product/miljoinformation/  

http://proffs.tarkett.se/products/traegolv/classic-collection/epoque-plankgolv-2-stav%20/l%20firstsku=515438o.tktp
http://proffs.tarkett.se/products/traegolv/classic-collection/epoque-plankgolv-2-stav%20/l%20firstsku=515438o.tktp
http://www.c2ccertified.org/
http://www.cradlenet.se/cirkular-ekonomi/
http://www.cchoganas.se/
http://www.cchoganas.se/cc-hoganas/miljopolicy-for-cc-hoganas-byggkeramik-ab/
http://www.stonefactory.se/inomhus/kakel-vaggplattor/cc-hoganas-tellus-prospero-296x296x95-mm
http://www.cchoganas.se/sortiment/tellus/7392941396100/
http://www.traullit.se/product/produkter/undertak/akustik/
http://www.traullit.se/product/miljoinformation/


  
 

3 

kafélokalen. Denna vägg är putsad med Gypsum Naturgips
33

 som är ett miljövänligt och 

brandhärdigt material tillverkad av rå gipssten. Jag har valt detta material eftersom att 

det är hållbart och dessutom godkänt för att användas i våtutrymmen. Eftersom den 

uppbyggda väggen är i anslutning till köksön med diskhon behöver väggen tåla fukt. 

Gipsputs är därför ett bra alternativ till kakel, samt att detta ger köket en rustik känsla. 

Härdat glas – I köket har jag valt att ha frostat härdat glas
34

 som stänkskydd, det finns 

många olika material som man kan välja bland till exempel kakel, rostfritt eller till och 

med fortsättning utav bänkskivan. Alla material fungerar lika bra som stänkskydd så det 

valet handlar om är estetik. Nackdelen med att välja en glasskiva är att fettfläckar syns 

tydligt men skivan är samtidigt väldigt enkel att rengöra. Fördelen med att välja en 

glasskiva är att den är enkel att byta ut om - det skulle behövas. Glasskivan valdes för 

att förstärka kökets karaktär. 

Färg – Jag har valt att använda mig av naturfärger i vitt och grått i olika nyanser. Då 

man ska akta sig för att använda för starka och för många färger i offentliga lokaler då 

de kan ha olika betydelser för olika människor. Grått och vitt är tidlösa och neutrala 

färger, vilket minskar risken av att lokalen kommer behöva målas om jämfört med om 

man hade valt en färg som nu är väldigt trendig och därför skulle ge ett daterat intryck i 

framtiden. Tanken var att göra en mer utförlig färgstudie men tiden har inte räckt till. 

Taket är sprutlackat i S9-Cn.01.23, mörkgrå, Detta är den färgsättning som nyligen har 

gjorts i lokalen och jag vill behålla den. 

Väggarna är målade i S-0500-N (NCS-skalan), en bruten vit, med liten ton av grått i sig 

men den upplevs helt vit. Det gråa gör att den inte blir skrikig och döljer även om det 

skulle komma lite smuts på väggen. För att se livscykelanalyser (se bilaga 6). 

 

Möbler 

De möblerna jag har valt till kafélokalen kommer jag visa tillsammans med 

materialprover, tygprover och färgprover på en färgsättningsplansch.  

Variation av sittplatser är nödvändigt i en offentlig lokal, så att det finns möbler som 

passar för människor med olika behov. Processen av att välja möbler har varit lång och 

svår. Jag valde att ta hjälp av personer i min närhet, de fick studera moodboarden och 

sedan välja bland olika typer av möbler som jag hade skrivit ut på papper. På så sätt 

sållades antalet möbler ner och därefter valde jag slutligen vilka möbler som kaféet ska 
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inredas med. De möbler jag har valt går i naturnära färger, svart, grått och turkost. Jag 

har valt en trästol i ek från Paged Meble S.A.
35

. Jag har visat i min moodboard att 

möblerna ska vara moderna, ungdomliga och funktionella. Stolen som jag har valt är 

stilren och stapelbar, vilket är viktigt då det finns ett krav på flexibilitet. Jag har valt en 

turkos fåtölj och kvadratiska bord 70x70 cm med svart laminatskiva från Domingo
3637

 

fåtöljen beskrivs som tidlös, vilket passar bra till det långsiktiga perspektivet som 

projektet har. Jag har valt kvadratiska bord då det går att sätta ihop dem och skapa ett 

större bord om man skulle behöva. Jag har valt en soffa i grå klädsel med ekstomme 

från Metalmobil
38

 det är en stilig soffa som gillar att ta plats men samtidigt har nätta 

mått. Jag har valt denna soffa för att mötet mellan linjära och mjuka gör att den passar 

väl in i olika stilar och sammanhang. Jag har valt ett runt soffbord i två olika höjder från 

Select21
3940

 det är ett enkelt modernt bord i skandinavisk stil, jag har valt detta bord för 

att skapa variation i både höjd och form. Jag har valt den svarta oljade asken för att 

binda ihop alla bordsytor samt bänkytorna i köket för att skapa en helhet i lokalen. Jag 

har valt taklampor i grå nyans från Northern Lighting
41

 det är en klassisk lampa med 

tidlös design som började tillverkas 1954 och än idag är populär. Jag har valt den för att 

den har fina konturer och aldrig kommer gå ur tiden. 
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Kök 

De kök som jag har kollat på är IKEA-kök och El-Gigantens Epoq kök. Båda företagen 

har prisvärda kök och är det billigaste som finns på marknaden just nu. Jag har valt 

IKEA-köket Metod Brokhult kök. Som är ett kök i ek med svarta laminat-bänkskivor 

till. Jag valde IKEA för att det är ett svenskt företag, jobbar med hållbarhetsfrågan
42

 och 

att det passar bra in i den stil som valts till köket. Under tiden jag jobbade med att bygga 

upp köket i Google Sketch Up så upptäckte jag att man kunde välja inredning från 

IKEA och använda i sina skisser. Jag tog upp detta under en av mina handledningar och 

Kerstin tyckte att det var smart att göra det enkelt för sig, det är också en av 

andledningarna till att jag valde ett IKEA kök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling till frågeställning 

Hur kan jag designa ett långsiktigt inredningsförslag till ett kök och kafé i Pingstkyrkan 

i Kungälv som främjar delaktighet och tillhörighet, som underlättar relationsbyggande 

och som ger tillfälle för gemenskap? 

Jag tycker att jag har designat ett långsiktigt förslag som främjar delaktighet och 

tillhörighet, som underlättar relationsbygge och ger tillfälle för gemenskap. Genom att 

utgå från behov och önskemål, krav och regler, research och undersökningar, har jag 

sedan via skissprocess och gestaltningsarbete, kunnat skapa en planritning för ett 

effektivt rörelsemönster, olika möbleringsplaner för de olika aktiviteterna, en 

                                                 
42
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grundmöblering som är öppen med varierade sittplatser och som möter olika personers 

behov. Jag har valt material som är hållbara och anpassade för offentligt bruk 

Jag skrev i början av rapporten att jag inte ville ”designa ett väntrum, jag vill designa ett 

rum som är välkomnande, värmande, avslappnande och tilltalande för en stor målgrupp 

och som reflekterar Pingstkyrkans identitet.” 

Har jag uppnått detta mål? Vad är det som gör att man uppfattar församlingens vision 

och känner sig välkommen i kaféet? Jag har försökt hålla kaféet neutralt, genom en 

neutral estetik kan en stor målgrupp känna sig bekväm och välkommen. Jag har försökt 

välja möbler som är moderna, stilrena och har en ungdomligkänsla över sig samt färger 

som är naturnära och diskreta så att det blir en behaglig miljö att vistas i. En öppen 

planlösning och variation av sittplatser gör det enkelt att samtala med varandra samt 

skapa en mer avslappnad miljö. Genom att jobba med lokalen som en helhet så att 

möbler, material och färger harmonierar med varandra har jag skapat en miljö som man 

kan trivas och vill vara i.  

 

5 DISKUSSION 

Min intention med detta examensarbete var främst att lära mig hur man jobbar som en 

inredningsarkitekt eftersom att det är det jag vill arbeta med i framtiden. Syftet med 

inredningsprojektet var att designa ett förslag till kök och kafé som är fräscht, 

funktionellt och långsiktigt hållbart. Samt att ge förslag på olika typer av 

möbleringsplaner, då lokalen kommer att användas till olika aktiviteter som ställer olika 

krav. Inredningsförslaget ska främja den kulturella hållbarheten: främst delaktighet och 

tillhörighet. Efter mycket om och men tycker jag att jag har lyckats med detta. Det har 

varit mycket upp och ner för mig i detta projekt, mest för att det känns som om jag inte 

riktigt har vetat om vad jag gör, hur jag skulle lägga upp mitt arbete eller vilken ände 

jag skulle börja i. Vilket ledde till mycket tvivel och osäkerhet. Det har varit mycket 

svårare än jag hade trott att jobba som inredningsarkitekt, det är så många delar som 

ingår i ett inredningsprojekt, detta har varit en helt ny situation för mig. Jag hade 

definitivt inte klarat det utan Kerstin Ronnemark, hon har varit en fantastisk handledare 

under detta projekt, efter varje handledning har jag fått bra konstruktiv kritik och tusen 

saker att göra men trots det har jag aldrig känt mig stressad då hon har varit väldigt 

tydlig i sin handledning. När det kommer till designprocessen så är jag alltid en 

tidsoptimist, jag får för mig att saker och ting inte tar så lång tid som de egentligen tar. 
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Som alltid kan jag hålla på att jobba och pilla med saker i oändlighet för att jag aldrig 

riktigt blir nöjd. I detta projekt fanns det många delar som jag hade kunnat fördjupa mig 

i men på grund utav tidsbrist har det uteblivit.  

Jag fick förmånen att sitta med på byggmötena och vara med i designrådet för 

ombyggnationen i kyrkan och detta har varit väldigt lärorikt, det har haft stor betydelse 

för mig under detta projekt. Jag var med på byggmötena för att lära mig processen, hur 

det kan gå till, hur man jobbar, vad man pratar om och så vidare men också för att 

hjälpa till med den kunskap jag har med mig från min utbildning, att sätta det som jag 

har lärt mig de senaste tre åren på prov, att faktiskt ge sig ut i det verkliga arbetslivet 

som designer. Detta var i alla fall min ambition när jag fick förfrågan att vara med, men 

det har varit svårare än vad jag trodde.  

Byggmötena har varit långt ifrån professionella, de har dragit ut på tiden, gnabbats om 

småsaker, om man ifrågasätter, argumenterar emot eller inte tycker likadant som vissa 

personer lämnar de rummet sura och griniga. Mötena är väldigt röriga och diffusa. 

Misstag görs på grund utav att det inte finns några tydliga direktiv, det som diskuteras 

på mötet, kan bli något helt annat i verkligenheten eller inte göras alls.  

Detta är en Pingstkyrka och de flesta jobb som ska utföras bygger på frivilligkraft, 

vilket gör att saker och ting inte går till som på en vanlig byggarbetsplats men det är inte 

okej att det går till på detta sätt. Det har varit väldigt intressant att vara med men också 

väldigt frustrerande, samt att jag inte har kunnat ta mig an rollen som en 

inredningsarkitekt. I detta projekt har jag haft många olika roller, rollen som student, 

Louisa en av församlingens medlemmar och som designer. Det har varit svårt att axla 

alla dessa roller. Jag som student har försökt lära mig en ny process, testa på något som 

jag aldrig har gjort innan och försöka få ihop allt detta till ett examensarbete. Som 

student har jag råd eller det är okej att göra misstag och fel och inte riktigt veta vad man 

håller på med, för man har lärare och handledare och även klasskamrater man kan vända 

sig till och be om hjälp. Samtidigt är jag snart en nyexaminerad designer vilket ställer 

andra krav. Jag ska klara mig själv, stå på mina egna ben och använda mig av allt som 

jag har lärt mig de senaste åren. Jag får inte längre vara osäker och treva mig fram, jag 

ska visa framfötterna och vara säker på min sak. Jag måste spräcka min studentbubbla, 

där allt är tryggt och säkert och ge mig ut i livet som designer. Vilket är skrämmande 

men också väldigt spännande. I detta projekt känner jag att jag inte riktigt har greppat 

rollen som designer, jag har inte argumenterat för de förslag jag har lagt fram på 

byggmötena utan jag har låtit mig själv bli överkörd av andra personer, samtidigt är det 
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här en tid för lärdom och man ska lära sig av sina misstag. Den tredje rollen jag har haft 

har hjälpt mig mycket i detta projekt, jag har fått insider information, för jag vet vad 

som pågår bakom ridån. Jag har hört, vad önskemålen är, vad det klagas på, vad som 

fungerar och vad som inte fungerar, det har underlättat en del val och beslut under 

designprocessen.  

Jag känner att jag har haft svårt för att disponera tiden rätt i detta projekt. Jag har lagt 

mycket tid på research om vilka regler och krav som ställs på en kafélokal, för att sedan 

få reda på att man kan ta dem med en nypa salt.  

Om jag hade haft tid hade jag velat jobba vidare med möbleringsplanerna. Jag hade 

velat jobba mer med färgsättning och undersöka detta mer. Ett stort plus för mig i det 

här projektet har varit min förkunskap i de olika dataprogrammen som jag har använt 

mig av, främst CAD och Sketch Up, detta har sparat mycket tid i min designprocess. 

Det jag hade kunnat göra bättre i detta projekt är att disponera tiden bättre, att ta beslut 

snabbare och att inte tvivla på mig själv då saker och ting inte riktigt blir som man har 

tänkt sig. Det bästa med hela projektet är att jag har fått delta i två projekt samtidigt, att 

få vara med från början till slut. Att få se de idéer och tankar som kommer upp på 

byggmötena sedan bli verklighet, har varit fantastiskt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Inkomna svar på enkäten 15 st 
 

Pingstkyrkan i Kungälv, ombyggnad 2015, etapp 1, café o kök 

Inriktningsmål från referensgruppens medlemmar 

 

1. Ombyggnaden av kyrkan skall etappindelas.  Ja: 15st Nej: 0 

 

2. Den här gången ägnar vi oss åt att inreda lilla salen  Ja: 15st Nej: 0 

och ett nytt kök, Etapp 1. 

 

3. Det är OK att inkludera passagen intill det   Ja: 15st Nej: 0 

 blivande köket, i planeringen av köket. 

 

4. Servering skall ske på glas o porslin.   Ja: 15st Nej: 0 

 

5. Köket skall endast utrustas för att kunna servera  Ja: 0 Nej: 15st 

varm dryck, kaffebröd och smörgåsar. 

 

6. Servering kan ske med engångs- tallrikar/muggar  Ja: 13st Nej: 2 

när många personer skall serveras 

 

7. Köket skall också om möjligt utrustas för att  Ja: 15st Nej: 0 

kunna servera ”soppa, paj” (utrymmesbegränsning) 

 

8. Hur många personer skall kunna serveras med kaffesortiment: Enl. tillstånd ca: 100-150 

 

9. Hur många personer skall kunna serveras varma  

 rätter, ”soppa, paj”:    Enl. tillstånd ca: 100-150 

 

10. Tycker du att det är viktigt att driva projektet så att Ja: 14st Nej: 0 

det står klart innan sommaren.  

 

11. Tror Du att jobbet kan utföras i egen regi.  Ja: 9st Nej: 5st 

 

12. Är det OK att köpa det arbete som inte hinns med  Ja: 15st Nej: 0 

 

2015-01-19 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Program (behovet?) Konsekvens (vad innebär detta?) 
Matlagning: lättare lunch; paj, soppa och mackor 
Bakning: kakor och bröd 

Fast inredning: spis, ugn, fläkt, kyl, frys, skafferi 
Lös inredning: stekpanna, kastrull, pajform, 
bunke, matberedare, visp osv. 

Servering: för 100 personer Glas, porslin (assietter, tallrikar, skålar, muggar, 
koppar) och bestick. Förvaring till detta. 

Försäljning: Dricka (varm & kall), godis, mackor, paj, 
soppa, kakor osv. 

Kyldisk, espressomaskin, kaffebryggare, 
vattenkokare, kaffekvarn osv. 

Rengöring: Disk och städning Diskrum, diskmaskin, diskbackar, avlopp, 
golvbrunn, diskho, städrum, tvättmaskin, 
städmaterial osv. 

Ljus: Dagsljus, solljus, arbetsljus, stämningsljus, riktat 
ljus 

Fönster, ledlampor, dimmer, spotlight, ljusrigg 

Avskildhet: Från kyrksalen, från köket och lokaler runt 
omkring 

Vikvägg (trä/plexiglas), jalusi 

Mörkläggning Gardiner, persienner, tyger, rullgardin 
Umgänge: 50-sittplatser Möbler: stolar, soffor, fåtöljer, bänkar, bord, 

ståbord osv. 
Estetik: Väggar, golv och tak Färg, tapet, klinkers, trä, matta, tyg 
Underhållning: ljud, ljus, bild och uppträdanden Högtalare, ljudsystem, tv-skärm, ljusrigg, 

flyttbar scen 
Aktiviteter i lokalen: BaraVara, Kyrkkaffe Servering, häng och umgänge, mysighet 
Event: Julfest, begravning, konferens Olika möbleringsalternativ, fler sittplatser, 

engångsmaterial, ljud, ljus, bild, scen, mat 
Betalning: kontant eller kort Kassaapparat, kortbetalning, iZettle 
Värme Element, golvvärme 
Hygien Handfat, handskar, personaltoalett 
Flöde: rent ska inte komma i kontakt med smutsigt Olika rum för disk & kök, dörrar för att stänga till. 
Fast inredning: Spis, ugn, fläkt, kyl, kyldisk, frys, bänkar, skåp, 

skafferi osv. 
Lös inredning: Köksutrustning allt ifrån stekpanna, bunkar, 

porslin osv. 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 
 
  



  
 

 

I 

 
Träullit – träull, cement och vatten 

 
1. UTTAG AV RÅMATERIAL 

2. PROCESSERING AV RÅMATERIAL 

3. KOMPONENT TILLVERKNING 
Träull framställs av träspån från gran som hyvlas från rundved. Cement tillverkas av 

finmalen kalksten och lera eller sand som bränns i ugnar i 1450 °C till cementklinker, 

små kulor. Därefter kyls cementkulorna och mals sedan till pulver. Därefter tillsätts fem 

procent gips för att bromsa cementens bindning. Vatten, kemisk förening bestående av 

väte och syre.  

4. IHOP SÄTTNING & FÖRPACKNING  

Träspån blandas med cement och pressas i en form till skivor. Skivorna packas sedan 

och skickas på pallar för truckhantering. Skivorna skall hanteras så att ytor och kanter 

inte skadas.  

5. DISTRIBUTION & INKÖP 

Skivorna skickas till olika återförsäljare, där man sedan kan köpa dem i butik eller via 

nätet.  

6. INSTALLATION & ANVÄNDNING 
Skivorna kan monteras med skruv i taket/på väggar. Kan skruvas mot dolt bärverk eller 

synlig bärverk. Skivor kan behöva bearbetas genom borrning, sågning m.m. Armaturer 

kan vara utanpåliggande eller infällda, de ska alltid fästas i underlaget i bärverk, ej i 

skivorna. 

7. UNDERHÅLL & UPPGRADERING 

Skivorna tål damsugning, smuts kan avlägsnas med en blöt trasa, rengöringsmedel får 

användas. Skivorna kan målas. Skivorna kan inte lagas tillfredställande ur estetisk och 

funktionell synpunkt utan bör bytas om de är skadade.   

8. FÖRBRÄNNING, DEPONI ELLER ÅTERANVÄNDNING 

Skivor som nedmonteras kan återanvändas. Träullsskivor kan malas ned och 

återanvändas t.ex. som ballast och fyllnadsmaterial, som vätskeabsorberande strö, som 

underlag i motionsspår. Om träullsskivor, hela eller nedmalda deponeras i naturen 

uppstår ingen negativ miljöbelastning, tvärt om ger det ett kalktillskott. När CO
2 

från 

luften binds till cementpartiklarna bildas kalk.  

Källor: 

http://www.traullit.se/files/2014/04/Traullit_Akustik_Byggteknisk_anvisning.pdf 2015-

05-25 

http://www.traullit.se/files/2012/10/trallit_skotselinformation_20091112111046395.pdf 

2015-05-25 

 

http://www.traullit.se/files/2014/04/Traullit_Akustik_Byggteknisk_anvisning.pdf
http://www.traullit.se/files/2012/10/trallit_skotselinformation_20091112111046395.pdf


  
 

 

I 

Klinker/kakel – lera, sand/kalk och vatten. 

 

1. UTTAG AV RÅMATERIAL 

2. PROCESSERING AV RÅMATERIAL 

3. KOMPONENT TILLVERKNING 

Klinker framställs av en blandning av olika lertyper. Det är inte ovanligt att leran 

blandas med sand eller kalk för att få fram bra egenskaper i det färdiga materialet. Vid 

tillverkning av torrpressade plattor blandas massan för att sedan malas genom en kvarn. 

Därefter torkas leran så att några procent fukt återstår, lerpulvret fylls i särskilda formar 

för att sedan pressas under högt tryck. Detta ger exakta plattor då det är väldigt lite fukt 

kvar i leran då plattorna tillverkas. Lermassan i våtpressade plattor innehåller betydligt 

mer vatten. Massan pressas ut genom ett munstycke i passande storlek och sedan delas 

den långa strängen i önskad längd, därefter torkar plattorna. Detta moment gör att 

plattorna krymper lite och plattan blir mer ojämn.    

4. IHOP SÄTTNING & FÖRPACKNING 

Klinkerplattorna kan glaseras med olika glasyrer i blanka eller matta färger vilket ger ett 

skyddande lager. De packas sedan med emballage för att inte skada plattorna.   

5. DISTRIBUTION & INKÖP 

Klinkerplattorna skickas till olika återförsäljare, där man sedan kan köpa dem i butik 

eller via nätet.  

6. INSTALLATION & ANVÄNDNING 

I våtrum behöver man först lägga våtzoner, innan man börjar med plattläggningen, så att 

det inte blir fuktskader. Det är viktigt att mäta upp rummet innan plattorna läggs och 

sätts med fäst och fog. Du kan behöva tillskära plattorna, borra i dem m.m. För att 

underlätta uppsättning och läggning kan man sätta ut snören mellan plattorna så att 

fogarna och plattorna går i raka linjer. Utrymmet där plattorna läggs ska vara helt rent. 

Beroende på vilket underlag som plattorna ska läggas på kan detta behöva behandlas. 

Läggningen ska börja i ett vinkelrätt hörn längst bort från dörren. När golvet är lagt 

måste fästmassan torka innan man kan gå på golvet och lägga fog. Därefter lägger du 

fogen och sedan tvättar av golvet med vatten och tvättsvamp. 

7. UNDERHÅLL & UPPGRADERING 

Klinkerplattorna är enkla att göra rent med såpavatten och en fuktig trasa. Oglanserade 

plattor bör tvättas oftare. Smuts kan tränga ner i porerna för att förhindra detta kan man 

olja in plattorna.  

8. FÖRBRÄNNING, DEPONI ELLER ÅTERANVÄNDNING 

Klinkerplattor kan återanvändas. Gamla plattor mals ner vid nyproduktion av klinkers. 

En liten mängd av kakel och klinkers kan läggas till förbränning. Större mängder läggs 

till deponi på återvinningscentralen.   

 

Källor: 

http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5300 2015-05-25 

http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5001 2015-05-25 

http://www.xn--sljaskrot-v2a.se/atervinna-kakel-keramik/ 2015-05-25 
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