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Sammanfattning
Efter tre års studier inom informationsdesign vid institutionen för innovation,
design och produktutveckling (IDP), har vi nu avslutat våra studier vid
programmet Rumslig gestaltning. Under vårt examensarbete har syftet varit att
arbeta fram ett förslag på ett studentanpassat inredningskoncept till restaurangen
Down Town i Eskilstuna. Utifrån litteraturstudier och en enkätundersökning har
vi arbetat fram en helhetslösning för inredningen, anpassat för målgruppen. Den
primära målgruppen har varit studenter i åldersgruppen 18 till 35, från
Mälardalens högskola i Eskilstuna.
Utifrån litteraturstudier, resultat av enkätundersökningen, intervju med
uppdragsgivaren och den rumsliga analysen, har vi kommit fram till ett
helhetskoncept för restaurangen Down Town. För att ta reda på vad målgruppen
har för behov och önskemål angående lunchrestauranger använde vi oss av en
enkätundersökning. En rumslig analys av den befintliga lokalen har utförts för att
få en grundlig bild av hur lokalen upplevs och används. För att komma fram till
den bästa lösningen för inredningen på Down Town, har vi även ägnat åtskilliga
timmar åt litteraturstudier. Vi har även intervjuat Mohammad Ali Madacki Jani,
ägaren till restaurangen, för att få en tydlig bild av hur hans verksamhet fungerar,
men också för att undersöka vad han har för behov och önskemål kring
inredningen.
Genom att skapa rumsliga förutsättningar till en studentanpassad mötesplats har
vi försökt att få fram den bästa upplevelsen en student kan få av Down Town. Vi
anser att varje människa skapar sin egen personliga upplevelse som präglas av vad
man har för förväntningar och erfarenheter. Upplevelser är något som engagerar
eller berör individen på ett personligt sätt. Vår tanke är att en positiv upplevelse
av restaurangen ska stärka relationen till Down Town.
Resultaten av undersökningen visar på att studenterna också vill använda
lunchrestauranger som en mötesplats. Därför har vi under utformandet av
inredningskonceptet lagt stor tyngd på mötesplatsfunktioner på restaurangen. Vi
förknippar mötesplats med samlingsplats, där man kan umgås, fika eller äta mat.
Vi tror att Down Town har stor potential att bli en naturlig mötesplats för
studenter. Men vi kan inte försäkra oss om att inredningskonceptet kommer
generera till att restaurangen besöks av fler gäster på dagtid. Eftersom restaurangen
har många trogna besökare under musikarrangemangen, kanske det är få som
förknippar Down Town med en mötesplats på dagtid. Vi har gjort det vi har
kunnat för att för Down Town ska upplevas som en studentlunchrestaurang,
resten av arbetet är nu upp till ägaren för restaurangen.
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Inledning
Den här rapporten är ett resultat av Martina Klasson och Sara Siljebråts
examensarbete som avslutar vår treåriga utbildning inom informationsdesign där
vår inriktning har varit Rumslig gestaltning. Under vår utbildning har vi erhållit
kunskaper och gjort inredningar till offentliga rum som till exempel utställningar,
caféer, parker och olika mötesplatser. När vi arbetar med inredningar så försöker vi
genom rumsliga lösningar att förmedla ett budskap eller en känsla. Rummet
använder vi som en informationsbärare när vi gör inredningar som är anpassat till
en specifik målgrupp. När vi arbetar med rum så strävar vi efter att förtydliga
funktionerna i rummet med hjälp av inredningen.
Då vi har arbetat med upplevelsen kring Down Town vill vi här beskriva och
definiera vår syn på vad en positiv upplevelse är. Vi anser att varje människa
skapar sin egen upplevelse och att upplevelsen är något som engagerar eller berör
individen på ett personligt sätt. En positiv upplevelse stärker relationen till en
specifik plats.

Bakgrund
Vi fick kontakt med uppdragsgivaren Mohammad Ali Madacki Jani, som är ägare
av restaurangen Down Town genom Håkan Wannerberg på Mälardalens högskola.
Mohammad ville utveckla sin restaurang och göra den mer anpassad till studenter.
Han har en vision om att restaurangen i framtiden ska bli en naturlig mötesplats,
där studenter till förmånliga priser kan äta lunch och umgås.
Restaurangen ligger på Nyforsgatan 29, i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna.
Mohammad är utbildad kock och har 26 års erfarenhet av restaurangbranschen.
Restaurangen driver han själv, men på helgerna har han två till tre anställda som
hjälper honom med olika musikarrangemang. Arrangemangen besöks av
musikintresserade ungdomar. Under veckodagarna besöks lunchrestaurangen av ett
fåtal gäster. Mest välbesökt är restaurangen på helgerna (Mohammad Ali Madacki
Jani, restaurangägare, 070227, muntlig källa, se bilaga 1). På grund av att
restaurangen besöks av få lunchgäster, vill vår uppdragsgivare utnyttja vår
yrkeskompetens till ett nytt inredningskoncept. Detta för att locka dit fler
studenter.
Uppdragsformulering
Vi fick i uppdrag av Mohammad Ali Madacki Jani, att utforma ett
målgruppsanpassat helhetskoncept till restaurangen. Konceptet har innefattat
rumsliga lösningar samt menyer och skyltar. Det har även varit aktuellt att
utforska möjligheter till en uteservering. Vid kontakt med Bo Billinge på
finansieringsföretaget Almi har vi fått veta att företaget hjälpt vår uppdragsgivare
med att finansiera inredningskonceptet med en summa på 100 000 kronor.
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(muntlig källa, 070125). Av denna summa ska Mohammad även göra avbetalningar
på gamla lån. För att kunna utveckla konceptet har vi under arbetets gång valt att
inte anpassa förslaget efter budgeten. Vi anser att det är svårt att genomföra ett
helhetskoncept, i en lokal på cirka 250 kvadrat meter, för en budget på 100 000
kronor. För att vårt förslag ska bli möjligt att genomföra för vår uppdragsgivare har
vi ändå försökt att hålla kostnaderna så låga som möjligt. När vi ska presentera
förslaget för vår uppdragsgivare kommer vi dock att ge andra förslag som kan
förverkligas och som delvis ryms inom konceptet samt angiven budget. Då vår
huvuduppgift har varit att utforma ett inredningsförslag anpassad till målgruppen,
har vi utnyttjat våra egna erfarenheter och kunskaper, studerat relevant litteratur
och utfört en enkätundersökning.

Syfte
Syftet med examensarbetet har varit att utforma ett studentanpassat
inredningsförslag till Down Town. Utifrån en enkätundersökning, litteraturstudier,
en rumsanalys och intervjuer har vi arbetat fram ett helhetskoncept anpassat för
målgruppen.

Problemformulering
För att nå syftet har vi formulerat ett antal frågeställningar.


Vad har målgruppen för önskemål och behov när de besöker en
lunchrestaurang?



Vad definierar en mötesplats och hur kan man få den anpassad till
studenter?

Avgränsning
Examensarbetet innefattar:


Att arbeta fram ett inredningskoncept till restaurangen Down Town.



Presentation av inredningskoncept med hjälp av skisser och 3dvisualiseringar.



Layoutförslag av menylösningar och skyltar.

Examensarbetet innefattar inte:


Att verkställa inredningsförslaget. Däremot kommer vi att erbjuda vår
yrkeskompetens till att förverkliga förslaget efter avslutad kurs.



Förslag till restaurangens kök.



Förslag till omklädningsrum och förråd.



Djupgående studier i hur människor påverkas av ljud och ljus i
restaurangmiljöer.
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Målgrupp
Den primära målgrupp som vi utgått ifrån när vi utformat inredningskonceptet är
studenter i åldrarna 18 till 35, från Mälardalens högskola i Eskilstuna. Men
eftersom det ofta arrangeras musikuppträdanden på helgkvällarna ingår även
musikintresserade ungdomar som en sekundär målgrupp. Vi anser även att det är
av vikt att anpassa förslaget till de som arbetar på restaurangen.

3

Teori
Informationsdesign
Beskrivning av informationsdesign
Under vår utbildning har vi lärt oss att definiera informationsdesign med dessa
meningar. Informationsdesign är information som utvecklats för en speciell
målgrupp. När man utvecklar informationsdesign tar man hänsyn till sändare och
mottagare. Enligt Rune Pettersson, professor inom informationsdesign, är
informationsdesign ett flervetenskapligt ämne som har hörnstenar inom språk,
konst, kommunikation, kognition och information. Modellen nedan visar hur
mycket av varje hörnsten som ingår i informationsdesign. Genom att avläsa hur
stor del av hörnstenarna som finns inom rektangeln kan man få en uppfattning av
hur stor vikt hörnstenen har inom informationsdesign. Man kan då avläsa att till
exempel språk är viktigare än konst inom informationsdesign (Petterson, 1998:19).

Informationsdesigns modellen (Pettersson, R, 2002)

Carina Andersson, doktorand på Mälardalens högskola, skriver i forskningsplanen
för informationsdesign (Pettersson, 2005), att vid utformningen av
informationsdesign måste vi studera hur människor förstår ett budskap. Det är
även av vikt att studera målgruppens kontext. Det är också bra att ha i åtanke att
mottagaren kanske inte tolkar budskapet så som sändaren önskar. Alla mottagare
uppfattar informationen på olika sätt, beroende på till exempel tidigare
erfarenheter och sammanhang.
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Koppling mellan vårt arbete och informationsdesign
Vi har i examensarbetet använt rummet som informationsbärare för att förmedla
budskapet till målgruppen. I examensarbetet har vi undersökt hur vi i ett
informationsdesignsperspektiv kan förmedla olika funktioner med hjälp av
inredning och placering av möbler. Vi har även använt oss av inredningsdetaljer för
att förmedla funktion och information som är betydelsefullt för en offentlig miljö
såsom Down Town.
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Metod
Arbetsfördelning
För att nå bästa resultat med inredningskonceptet har vi fördelat upp
arbetsuppgifterna under examensarbetet. Vi har då kunnat utnyttja och
komplettera varandras kunskaper och infallsvinklar. Tillsammans har vi sökt
inspiration och bearbetat idéer och skisser, rumsliga analysen, utfört en
enkätundersökning och intervjun med Mohammad Ali Madacki Jani. Därefter har
vi diskuterat oss fram till ett gemensamt inredningskoncept. Vi delade upp arbetet
i olika ansvarsområden. Martinas ansvarsområde har vart bearbetningen av
rapportskrivningen och Saras ansvarsområde har varit att arbeta med
tredimensionella visualiseringar. Oavsett ansvarsområden har båda varit delaktiga i
arbetet. Inspiration och idéer till uteserveringen har vi även här arbetat med
tillsammans, Sara har dock utvecklat den ytterligare. Martina har arbetat fram
utkastet för skylt- och menylösningen. Litteratur har vi studerat var och en för sig
men inriktat oss på olika ämnesområden.

Metodval
Sless & Shrensky´s Informationsdesigns process

För att vi skulle nå våra mål med designen av inredningskonceptet, har vi använt
oss av informationsdesigns processens steg. Denna modell är bearbetad av David
Sless och Ruth Shrensky´s och presenteras i en forskningsartikel år 2005. Utifrån
informationsdesigns processen har vi format vår egen arbetsprocess.

Informationsdesigns processens steg (Sless, D., Shrensky, R, 2005)

Steg ett: Scoping
Det första steget handlar om att göra en grundlig undersökning på målgruppens
bakgrund och kontext. Scoping behövs för att kunna göra ett målgruppsanpassat
projekt. Redan i tidigt stadium bör designern fundera på det huvudsakliga
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problemet och vad det är som skall lösas. Det vi har gjort under det här steget är
att samla information. Vi har bland annat gjort en fallstudie som innefattar en
rumslig analys av restaurangen (se bilaga 2). Det lämpade sig bra att använda oss
av en fallstudie eftersom vi ansåg att informationen vi hade om Down Town inte
var tillräcklig. Vid just sådana tillfällen menar Ejvegård att en fallstudie bör göras
(Ejvegård, 2003:33-34). Jarl Backman skriver i sin bok Rapporter och uppsatser
att en fallstudie ”undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller i sin kontext”
(Backman, 1998:49). Under steget scoping har vi även studerat litteratur inom
olika områden för att fördjupa våra kunskaper. Under detta steg har vi också med
hjälp av en enkätundersökning tagit reda på vad målgruppen önskar för stämning
när de besöker en lunchrestaurang (se bilaga 3). För att få svar på vad målgruppen
har för behov av en lunchrestaurang har vi använt oss av en enkätundersökning.
Jan Trost menar att ”man brukar tala om ett enkätformulär som ett mätinstrument
- det är ett instrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter och
känslor ” (Trost, 2001:11). Vi har gjort en relativt enkel enkät för att den ska bli
lättförståelig och mer lättbearbetad. Med hjälp av enkäter når man många personer
i jämförelse med intervjumetodik. Ejvegård menar att om man använder sig av
bundna svar får man ett mer lätthanterligt och konkret resultat (Ejvegård,
2003:53). För att förbereda sig mot bortfall rekommenderar Thomas Porathe,
doktor inom informationsdesign -inr illustation/3D, att göra utprovningar på minst
30 deltagare (muntlig föreläsning, 9 mars, 2007). Därför har vi utfört
undersökningen på 40 personer för att vara helt garanterade ett tillförlitligt och
realistiskt resultat.
Steg två: Benchmarking
Det andra steget går ut på att göra ett utvärderingstest på den nuvarande
utformningen och vad som gränsar till problemområdet. Därefter skall designern
dra en slutsats om hur kravbilden för ny design ser ut. Ingalill & Rodel Stintzing
menar att är det viktigt för formgivaren att förstå sin beställares förväntningar,
önskemål och intentioner och ta reda på brukarens synpunkter och de
förutsättningar som gäller (Fridell Anter, K., 2006:95). Därför har vi under det här
steget intervjuat vår uppdragsgivare vid tre tillfällen. Även om intervjuerna inte
varit djupgående, har de varit givande för vårt arbete. Vi har lagt mycket tid åt
frågeformuleringar och varit väl förberedda innan intervjuerna. Under intervjuer
kan man ställa motfrågor som är kopplade till svaren och man får då ett mer
detaljerat resultat. Som Ejvegård påpekar är det av vikt att intervjufrågorna inte är
ledande (Ejvegård, 2005:52). Av resultaten från enkätundersökningen har vi fått
djupare kunskaper om vad studenter har för behov och önskemål angående
lunchrestauranger. Under detta steg i arbetsprocessen ägnade vi också åt
idégenerering. Denna process är väsentlig för det fortsatta arbetet. Vi använde oss
av ett antal arbetsmetoder i den kreativa processen. Exempel på
idégenereringsmetoder som var användbara var slumpordsassociationsmetoden och
tvärtometoden. (Michanek, J., Breiler, A., 2004:109,115).
Steg tre: Designing
I detta stadium ska designern utveckla en prototyp som integrerar en hög nivå av
skrivarbete, grafiskdesign och informationsdesign. Steget kräver träning, tid och
övning. Det tredje steget har innefattat vårt tillvägagångssätt när det gäller att få
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fram idéer till inredningskonceptet. Inredningsförslaget har bearbetats med hjälp av
både 3D-programmet ArchiCad och skissteknik. Vi har använt båda teknikerna för
visualiseringen av förslaget för att de ska komplettera varandra. Skisser visar form
och idéer översiktligt, medan renderade bilder från 3D-programmet visar
fotorealistiska renderingar med hög detaljrikedom.
Steg fyra och fem: Testing och Refining
Den framtagna prototypen innehåller fortfarande brister som begränsar dess
användbarhet. För att utesluta dessa brister genomgår prototypen en process av
granskningar, för att utveckla och förbättra prototypen ytterligare. Under dessa
två steg har vi presenterat våra idéer och skisser på inredningskonceptet för
uppdragsgivaren. Genom att vi under arbetets gång diskuterat med uppdragsgivare
och handledare har vi kunnat utesluta missförstånd och brister i förslaget.
Steg sex: Implementing
Steg sex innebär att man producerar en färdigutvecklad prototyp. Hit räknar vi
själva uppbyggandet av inredningskonceptet. Men redan från examensarbetets
början förstod vi att tiden inte skulle räcka till för verkställning av förslaget.
Däremot kommer vi att erbjuda vår yrkesmässiga kompetens för att förverkliga
inredningskonceptet efter avslutad kurs.
Steg sju: Monotoring
Det sista steget handlar om övervakning. Trots alla tester kan det finnas brister i
prototypen och designen behöver alltid uppdateras. ”Today´s design may not
work tomorrow” (Sless, D., Shrensky, R, 2005). Det sista steget räknar vi som ett
uppföljningssteg i processen. Detta kommer att ske efter verkställandet av
inredningsförslaget på restaurangen. Vi kommer då att undersöka om
inredningskonceptet fungerar, både för målgrupp och restaurangägare.

Empirisk undersökning
Syftet med vår enkätundersökning var att vi skulle få en uppfattning om vad
målgruppen har för behov och åsikter angående en lunchrestaurang för studenter. I
enkäten fanns elva frågor varav två var öppna och utan några svarsalternativ. På
två av frågorna kunde deltagarna välja flera alternativ.
Vi började med att utprova enkätens utformning och hur den uppfattades av
deltagarna. Den testades på ett antal studenter på Institutionen för Innovation
Design och Produktutveckling (IDP) på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Efter
utprovningen bearbetades den ytterligare för att förtydliga och undvika
missuppfattningar. När bearbetningen var klar delades enkäten ut den 17 april
2007, till 40 studenter som befann sig på restaurangen Nyckeln på Mälardalens
högskola i Eskilstuna (se bilaga 3).
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Enkätundersökningsfrågorna:


Kön?



Vilket år är du född?



Studerar du?



Har du flyttat till Eskilstuna på grund av dina nuvarande studier?



Var någonstans brukar du äta din lunch?



Hur ofta brukar du äta på skolrestaurangen?



Vilka behov och önskemål har du när du besöker/ska besöka en
lunchrestaurang?



Hur fungerar högskolans lunchrestaurang med utgångspunkt utifrån dina
önskemål och behov?



Hur viktiga tycker du att dessa alternativ är? Rangordningsfråga.



För att du ska trivas på lunchrestaurangen, vad tilltalar dig mest?
Möjlighet att ringa in fler alternativ.



Övriga kommentarer angående lunchrestauranger.

Resultat och analys
Av de totalt 40 deltagarna räknade vi att 8 enkätsvar inte kunde användas på grund
av bortfall. Av dessa var 7 deltagare för gamla och sträckte sig utanför vår
åldersgrupp. Det var endast 1 enkät som på grund av otydliga svar, inte kunde
räknas med i resultatet. Totalt kunde vi använda 32 enkäter till sammanställning
och analys av enkätundersökningen. Efter bortfallet kunde 16 män och 16 kvinnor
i åldersgruppen mellan 20 – 35 räknas in i resultatet. Alla deltagare studerar på
Mälardalens högskola. Totalt var det 11 deltagare som har flyttat till Eskilstuna på
grund av sina nuvarande studier.
Angående frågan om var målgruppen brukar äta sin lunch, svarade 39 procent att
de brukar äta på skolrestaurangen, tätt inpå med 37 procent kom alternativet på
annan plats. Några exempel på andra platser där studenterna brukar äta sin lunch
var: Retro, Ming Palace, Spicy Hot, Pasta baren, Beirut och Arbetsplatsen. Det
var endast 8 procent som valde alternativet för att äta sin lunch hemma.
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Vår undersökning visar att 35 procent av studenterna äter mindre än två gånger i
veckan på skolrestaurangen. Ingen valde alternativet äta dagligen på
skolrestaurangen.

Angående frågan vilka behov och önskemål studenterna har när de besöker/ska
besöka en lunchrestaurang, valde de allra flesta svarsalternativet för att äta. Det
svarsalternativ som kom på andra plats var alternativet snabb service. Därefter
kom alternativet att använda restaurangen som en mötesplats. Kvinnorna ansåg att
svarsalternativet för att äta och snabb service var viktigast, men medan männen
tyckte att det var viktigt att använda restaurangen för att äta och som mötesplats.
Det var bara enkätdeltagare av det manliga könet som hade valt svarsalternativet
annat/andra behov där de gav exempel som: god mat, lugnmiljö, låg volym och
billig mat.

Den öppna frågan om hur målgruppen tycker att högskolans lunchrestaurang
fungerar utifrån deras behov och önskemål har vi fått dessa svar/kommentarer:
10



För långa köer under raster.



Deprimerande grå, trist, annars okej. Fungerar bra till att äta matlåda.



Ok, inget höjdare käk men och andra sidan är maten rätt billig.



Rätt bra, husmanskost till bra pris.



Dålig mat och ingen servicekänsla.



För få olika rätter.



Bra och varierande mat, mycket att välja på.



Restaurangen är ok, men maten är tråkig.



Mycket bra! Bra med varierande mat och salladsland.



Ok, men för få platser och stökig atmosfär.



Sådär. Ganska hög ljudvolym, öppen och kall lokal. Genomfartstrafik av
gående som delvis stör.



Äta fungerar bra och lokalen är socialt anpassad. Äter ofta medhavd
matlåda i restaurangen.

I en av enkätfrågorna skulle deltagarna rangordna alternativen efter vad de tyckte
var viktigast på en lunchrestaurang: Pris, Antal sittplatser, Placering av möbler,
Stämning, Hygien, Mat, Färgsättning och Avstånd till restaurangen. Resultatet
visar att studenterna tyckte att maten är viktigast på en lunchrestaurang. Som
andrahandsval kom hygienen som följdes av priset som hamnade på tredjeplats.
Sist valdes alternativet färgsättning. Det som skiljde könen åt var att männen
ansåg att hygienen var viktigare än priset och kvinnorna tyckte att priset var
viktigare än hygienen.

Resultat från rangordningsfrågan:
1. Mat
2. Hygien
3. Pris
4. Stämning
5. Avstånd till restauranten
6. Antal sittplatser
7. Placering av möbler
8. Färgsättning

En fråga behandlade vad som tilltalar studenterna för att de skall trivas på en
lunchrestaurang. Frågan var uppdelad i fyra delar, möblering, ljusförhållande,
ljudförhållande och färgsättning. Deltagarna skulle ringa in ett eller flera olika
svarsalternativ i varje del. Det som framkom under frågan var att målgruppen vill
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ha en grupperad men öppen möblering på sin restaurang. Under ljusförhållanden
valde hela 71 procent dagsljus. De ville ha dämpad musik under ljudförhållanden
och angående färgsättningen föredrog studenterna neutrala men varma färger.
Möblering

Ljusförhållande

Ljudförhållande

Färgsättning

Övriga kommentarer från deltagarna angående lunchrestauranger:


Mysigare stämning.



Bra mat till bra priser och snabb servering.



Näringsriktigt, många alternativ och hyfsade priser.



Bra mat, näringsvärde och bra priser.

Sammanfattning och diskussion av enkätundersökning
Enligt resultatet av enkätundersökningen svarade de flesta att de äter sin lunch på
skolrestaurangen. Studenterna säger också att de äter på restaurangen mindre än
två gånger i veckan. Det vi har diskuterat är om någon av de två enkätfrågorna
kanske har blivit missuppfattad av deltagarna. Ansåg deltagarna att de äter på
skolrestaurangen när man har matlåda med sig? Även om det fanns ett alternativ
för medtagen matlåda. Hur ofta är studenterna egentligen i skolan? Det kan även
bero på att vi bara frågade studenter som befann sig på högskolans
lunchrestaurang. De största anledningarna till att studenterna går till restaurangen
är främst för att äta och att använda den som mötesplats. Snabb service är också
viktigt för en fungerande restaurang. Studenterna tycker att maten är viktigast.
Hygien och pris kommer som andra och tredje alternativ. De vill ha en grupperad
men öppen möblering där det inte är för trångt mellan sittplatserna. Studenterna
anser att dagsljus är en viktig ljuskälla på restauranger. Men Down Town´s
undervåning ligger i en källarlokal och har inga fönster. Vilket innebär att inget
dagsljus kommer in i lokalen. Därför har vi arbetat särskilt mycket med
ljussättningen i lokalen. Studenterna vill ha dämpad musik när de befinner sig på
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restaurangen. Angående färgsättningen har de önskemål om neutrala, men varma
färger. På de enskilda kommentarerna vill de bland annat ha mysigare stämning på
lunchrestaurangen.

Inspirationsresa
För att få inspiration och nya idéer till vår idébearbetning, genomfördes en
inspirationsresa till Stockholm. Under besöket granskade vi inredningar och
inredningskoncept för restauranger, caféer och uteserveringar. Men vi upptäckte
att även butikers inredningar var användbara för vår inspiration. Studiebesöket
tillförde många idéer och tankar kring inredningen på Down Town.

Referensinsamling och litteraturstudier
För att fördjupa våra kunskaper inom ämnet tillbringade vi åtskilliga timmar på
inläsning av litteratur. Vi valde noga ut litteratur som var relevant och som vi hade
nytta av. Böcker lånades på Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket. Under
denna process läste vi litteratur inom följande ämnen: Inredning, marknadsföring,
färglära, ljussättning, shoppingdesign, caféer och restauranger, brandsäkerhet,
idégenerering, intervjumetodik, enkätmetodik och rapportskrivning. För att
underlätta vårt arbete var det viktigt att få tag i en ritning över lokalen. Ritningen
hämtade vi på Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna.
Metodkritik och källkritik
Den litteratur vi valt att referera till har vi granskat äkthet och färskhet. Vi vet att
viss litteratur som vi använt oss av, inte är den nyaste men att vi ändå ser
litteraturen som äkta då andra författare påpekar samma sak. De äldsta böckerna är
från början av 90-talet. De verk som berörs är bok två och fyra i serien
Färgantologi från byggforskningsrådet och även skriften Belysning inomhus. Vi
anser ändå att den vetenskapliga kvaliteten i dessa verk är tillräckligt hög. De
elektroniska referenserna uppfyller också dessa krav. Vi ställer oss aningen osäkra
om artikeln Belys på rätt sätt (2003) hämtad på webbsidan
http://www.byggahus.se/kok/belysning.htm, är en tillförlitlig referens. Detta på
grund av att artikeln inte är ett vetenskapligtarbete. Man ska vara kritisk över
elektroniska källor då vem som helst kan skriva information utan att ha stöd av
vetenskapliga referenser.
Enkätundersökningen delades ut på lunchrestaurangen Nyckeln på Mälardalens
högskola i Eskilstuna, för att få reda på vad vår målgrupp hade för åsikter, behov
och tyckanden angående lunchrestauranger. Eftersom vi inte känner de
respondenter som medverkat i undersökningen har vi sannolikt inte påverkat deras
svar. Då vi personligen lämnade ut enkäten och fick svaren direkt anser vi att de
uppfyller kriteriet att informationen ska vara färsk, ha relevans, oberoende och att
den är äkta (Ejvegård, 2003:62-66). Vi ställer oss frågande till att resultatet är
tillförlitligt på grund av att vi endast utfört en undersökning vid ett tillfälle. Kan
studenterna som befann sig i restaurangen Nyckeln vid genomförandet av
undersökningen tillhört ett visst program eller kurs. Kan det i så fall ha påverkat
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resultatet? Vi undrar också om deltagarna diskuterat svaren med varandra och
påverkat varandra.
När vi har utformat inredningskonceptet för Down Town har vi försökt att hitta
referenser som stödjer våra val i inredningen. Vi förstår dock att våra egna
personliga referensramar har påverkat utformningen av inredningskoncept. Därför
skulle vi även vilja göra är en utprovning på det färdiga inredningskonceptet.
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Utformning av konceptet
Utifrån resultaten av enkätundersökningen, litteraturstudier, studiebesök och
idégenerering har vi kommit fram till ett koncept riktad till målgruppen för Down
Town. Valet av koncept blev lounge med inriktning på mötesplats och umgänge.
Enligt nationalencyklopedin kännetecknas ordet lounge bland annat som
vardagsrum, sällskapsrum, salong och bar. Ordet är en förkortad form av luncheon
som troligen bildats i anslutning till engelskans dial (http://www.ne.se). Dessa
beskrivningar tycker vi passar utmärkt till vår målgrupp och lokal, därför valde vi
att använda benämningen lounge till vårt koncept. Enligt enkätundersökningen
önskade studenterna på Mälardalens högskola ha varma färger på sin
lunchrestaurang. Studenterna ville även använda restaurangen som mötesplats,
vilket också överensstämmer med vår uppdragsgivares vision och önskemål. Vid
vårt första besök på Down Town fick vi en känsla av att lokalen kändes stökig och
saknade helhet. Enligt vår undersökning har vår primära målgrupp önskemål om
dagsljus som ljuskälla i samband med besök på restaurang. Down Town är en
källarlokal och har inga fönster. Därför upplevs lokalen som ganska mörk. På
grund av att det inte går att tillgå dagsljus på restaurangen har vi istället arbetat
med stämningsljus och allmänljus. Lokalen har även lågt i tak och rummen är
väldigt långsmala. Vi vill att besökaren ska få en upplevelse av ljus, värme och
omtanke. Vi anser att det är viktigt att restaurangen får en helhet i inredningen för
att besökaren ska få en uppfattning av lokalens funktioner och stämning. Om
besökarna får en positiv upplevelse medför det att relationen till Down Town
stärks och chansen till återbesök blir större. Den nuvarande inredningen saknar
helhet och rumsindelning. Ingalill & Rodel Stintzing menar att rummet ska kunna
presentera sig som en helhet redan vid den första anblicken. Känslan för rummet
ska byggas på att ljus, material och kulörer är väl avvägda (Fridell Anter, K.,
2006:97).

Generell beskrivning av inredningskonceptet
Vi har tagit hänsyn till de naturliga utrymningsvägarna på restaurangen när vi
utformat inredningskonceptet. Vi har även anpassat möbleringen för att eftersträva
största framkomlighet vid utrymning av lokalen. Enligt författarna i Brandskydds
handboken är grundkravet att det ska finnas två av varandra oberoende
utrymningsvägar i en offentliglokal (Bengtson, S., et al, 2005:217). Down Town
följer grundkraven då lokalen har två utrymningsvägar. Den ena utrymningsvägen
är genom entrén på övervåningen och den andra finns i rökrummet.
Enligt resultatet av enkätundersökningen vill studenterna ha en grupperad men
öppen möblering. Det har vi tagit hänsyn till när vi gett förslag på möbleringen i
lokalen. En forskningsartikel som vi har haft användning av är Perceived crowding
15

in a café/restaurant with different seating densities författad av Yildirim, K.,
Akalin-Baskaya, A. (2006). Artikeln handlar om hur vi tolkar omgivningar på
restauranger genom olika möbleringar. Undersökningen resulterade i att en miljö
med trängre utrymme runt möblerna bidrar till en negativ effekt. Studien visar
också att kvinnliga besökare verkar mer kritiska än manliga besökare till trångt
placerade möbler. Resultaten som fastställts i artikeln har vi haft i åtanke, när vi
har arbetat med möbleringsförslagen till restaurangen. I forskningsartikeln skriver
författarna även att ”…a place (or more specifically its atmosphere) is sometimes
more influential than a product or a service itself.” (Yildirim, K., Akalin-Baskaya,
A., 2006:1) Vi tycker att det är viktigt med upplevelse, då det inte alltid är en
fysisk plats eller en produkt. Under vår bearbetning av inredningskonceptet har vi
arbetat med att besökaren ska få en positiv upplevelse, inte bara genom möblerna
och produkterna, utan av helheten i lokalen.
Lena Mossberg menar att ”En god atmosfär kan skapas i företagets omgivning genom att
använda stimuli som påverkar kundens sinne. Inspirerande musik, lagom ljudnivå, fräscha
dofter, vacker design, distinkta färger och behagligt ljus kan exempelvis skapa positiva
relationer hos kunden. Företagets personal och andra kunder kan få oss att känna glädje,
gemenskap och tillhörighet.” (2003:11).

Vi har planerat att dela upp möbleringen i lokalens undervåningen i tre
rumsligheter. Rumsuppdelningen ska tillgodose besökarnas behov och lokalens
olika funktioner. De ska anpassas till mat och servering, bar och uppträdande.
I forskningsartikeln skriver Yildirim, K., Akalin-Baskaya, att ljud påverkar
människor i offentliga miljöer och att musik i omgivningen har en positiv påverkan
på människors beteenden. Vår enkätundersökning behandlar just det ämnet då
studenterna vill ha dämpad musik när de besöker en lunchrestaurang. Därför ska
musik i låg volym spelas i bakgrunden.
Angående färgvalet på restaurangens inredning har vi valt att utgå från färgerna
rött, vitt och svart med detaljer i guld till restaurangens helhetskoncept. Vi ville
använda svart och vitt och komplettera med två varma kulörer för att skapa
kontraster. Eftersom vårt koncept syftar till mötesplats med inriktning på
umgänge anser vi att rött och guldfärg passar utmärkt till konceptet. Enligt Berit
Bergström utnyttjas sambandet mellan varma färger och känslan av hetta ofta vid
färgsättning av till exempel teatrar och restauranger (Bergström, B, 1996:47).
Enligt resultaten som vi fått av enkätundersökningen vill studenterna ha neutrala
och varma färger. Ingalill & Rodel Stintzing menar att röda, orange och gula färger
anses ha en aktiverande inverkan på människor. De ser gärna att det någonstans
finns svart och vitt med i ett inredningsförslag. Det ger andra kulörer bättre
förutsättningar att framträda. De menar då att vissa kulörer kan ”tända upp” andra
och förstärka dess verkan (Fridell Anter, K., 2006:11, 98). Svart och vitt får då
rött att sticka ut och den röda färgen kommer till sin rätt och kommer att upplevas
som mer stark och energisk. Eftersom restaurangens lokal är avlång och har ett
lågt tak, vill vi med hjälp av färger, få lokalen att upplevas bredare och med högre
takhöjd. I en undersökning som utförts av Hård, Küller, Sivik och Svedmyr,
angående hur ljusheten inverkar på upplevelsen av rummets storlek och form har
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de kommit fram till att i ett avlångt rum med vita väggar, uppfattades mindre
avlångt än med mörka väggar (Hård, A., et al., 1995:117). Med stöd av detta har vi
valt att använda ett mörkt golv tillsammans med vita väggar. Golvet ska vara i en
röd kulör och bestå av gummi. Materialet är lättskött och avsett för offentliga
miljöer.
Som utgångspunkt vid valet av belysning har vi bland annat tagit hjälp av
Belysningsboken – att planera och leva med kreativ belysning, författad av
Elizabeth Wilhide. Hon har gett ett antal användbara frågeställningar som vi har
utgått ifrån när vi har valt belysning till restaurangen.


Var är det som mörkast?



Var vill man känna sig trygg?



Hur ska man använda rummet?

Wilhide skriver också att det är bra att tänka på ljusets kvalitet, dess färg, riktning
och ljusstyrka när man ska välja en bra och fungerande belysning. Restaurangens
belysning ska främst vara stämningsljus eller accentbelysning som det också kallas.
I boken Belysning inomhus skriver författarna att de flesta människor föredrar
varmare färgtoner vid låga belysningsstyrkor (1990:15). Enligt vår undersökning
tycker vår primära målgrupp att det är viktigt med dagsljus som ljuskälla på
restauranger. Down Town´s undervåning har inga fönster överhuvudtaget. Vilket
innebär att inget dagsljus kommer in i lokalen. Eftersom vi inte kan utnyttja
dagsljus som en ljuskälla har vi valt att arbeta med stämningsljus och allmänljus i
lokalen. Belysning kan delas upp i grupperna: allmänbelysning, arbetsbelysning,
accentbelysning och informationsbelysning (Wilhide, E., 1999). Vi har
huvudsakligen valt att använda oss av accentbelysning då den förhöjer känslan av
trivsamhet och stämning. Accent belysningen kommer att bestå av små och många
spotlights i taket. I artikeln Belys på rätt sätt (2003) har Marléne Eskilsson utfört
en intervju med Tor Olsson, belysningsplanerare på Phosforos ljusdesign. Tor
Olsson menar att om man enbart använder en ljuskälla kan det orsaka obehaglig
bländning för den som befinner sig i rummet. Fler ljuspunkter gör rummet mer
levande. Ju större rummet är desto fler ljuskällor behöver man. Han menar också
att man ska alltid gå efter funktionen i rummet och välja armatur därefter
(http://www.byggahus.se/kok/belysning.htm). I boken Belysning inomhus skriver
författarna att belysningen i en restaurang har den dubbla uppgiften att ge en
trivsam miljö för gästerna och en god arbetsmiljö för personalen (1990:103). I och
med det ska vi även använda allmänbelysning för att förhindra att det blir alltför
mörkt i lokalen och för att personalen ska få en god arbetsmiljö.
Informationsbelysning kommer vi att använda för att framföra text och
information på restaurangen men också för att öka säkerheten för besökarna. Med
informationsbelysning menar vi att den bland annat ska förtydliga nödutgångar,
trappsteg och höjdskillnad vid scenen. I praktiska termer avgränsar ljus rummet,
förhöjer färgerna och framhäver yta och form. Ljuset frambringar också känslor,
stämning och atmosfär. Ljuset har en mycket stark inverkan på vår
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sinnesstämning. Det kan få oss att känna bland annat trygghet, oro, stimulans,
upprymdhet, fruktan eller depression (Wilhide, E., 1999).

Uteservering
Vi har utformat ett utkast till en uteservering som vår uppdragsgivare hade
önskemål om. Under arbetets gång ändrades förutsättningarna för uteserveringen
då Eskilstuna kommun visade en detaljplan över den kommande ombyggnationen
över Nyfors. I detaljplanen ska restaurangens uteservering placeras mitt på
gågatan. Det innebar för oss att göra ett helt nytt förslag, därför valde vi att överge
bearbetningen av uteserveringen för att möjligtvis fortsätta med efter avslutad
kurs. Vi vill att den ska fungera tillsammans med resten av inredningskonceptet.
Uteserveringen är viktig för det första intryck besökaren och förbipasserande får
av restaurangen, därför menar vi även att ett förslag på en uteservering kräver mer
tid och bearbetning.

Planritning - Övervåning

Övervåning
Det första besökaren möter vid ingången på restaurangen är ett vindfång mellan
ytterdörren och lokalen. Vindfånget kommer att utnyttjas till skyltning av menyer
och information om restaurangen. Informationen kommer att placeras på den högra
väggen. Den ska specialbyggas och stå ut en decimeter från väggen. Informationen
skall belysas ovanifrån. Vi har valt att vindfångets vänstra vägg ska bestå av
betongglas. Det är ett relativt transparent material som släpper igenom ljus, vilket i
sin tur påverkar uppfattningen av rummets storlek. Vid passering av vindfånget
kan besökaren bara ana vad som försiggår på andra sidan av betongglaset.
Garderobiären har även uppsikt genom betongglasen om det kommer in någon på
restaurangen. På övervåningen finns en garderob för ytterkläder, ett personalrum
och fyra toaletter. Toaletterna innefattar en damtoalett, en herrtoalett, en
handikappsanpassad toalett och en pissoar. Enligt uppdragsgivaren har
myndigheterna krav på att det måste finnas minst en damtoalett, en herrtoalett och
en handikappsanpassad toalett (Mohammad Ali Madacki Jani, restaurangägare,
07-03-23, muntligkälla). Eftersom vi upplevde övervåningen som trång och icke
välkomnande, valde vi att ta bort pissoaren för att göra ytan på övervåningen
större. För att knyta an till de olika musikarrangemangen som anordnas på Down
Town skall toaletternas tak och väggar tapetseras med konsertaffischer. Till
garderoben har vi utvecklat ett boxsystem som ska täcka hela ytan av de två
utvalda väggarna. De är femtio centimeter djupa och har fyra rektangulära
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öppningar. Boxarna är uppdelade i sex sektioner i olika höjder. Dessa skall
namnmärkas vilket kommer att underlätta orienteringen bland alla inhängda
ytterkläder. De ska tillverkas i spånskiva och målas vita utanpå och röda inuti.
Boxarna ska belysas inifrån vilket tillsammans med den röda färgen kommer att ge
ett blickfång för besökaren. Garderobslösningen kommer även att kunna betraktas
genom skyltfönstret utanför restaurangen av förbipasserande människor, vilket
också har en inverkan på betraktarens nyfikenhet. Lösningen av garderoben
kommer att vara mer hygienisk än löst hängande kläder på väggen och miljön
kommer uppfattas som mer strukturerad. Garderobsdisken kommer att vara något
rundad för att skapa en rumslighet kring garderoben. Den påverkar även
besökarens rörelse i rummet då den riktar sig mot trappan. Vår uppdragsgivare
menar att det är bra om det finns något enkelt till försäljning på övervåningen.
Detta för att underlätta servitörens arbete. I garderobsdisken skall det därför finnas
utrymme för ett kylskåp för försäljning av flaskdrycker till uteserveringen. Vi
menar att det även kan vara bra ur ett hygiensikt perspektiv att bara servera
flaskdrycker då man har inhängning av ytterkläder inom samma område.

Renderade bilder från ArchiCad som visar entré, garderob, garderobsdisk och toaletter

Trappa
För att ta sig ner till restaurangens undervåning ska man gå nedför en trappa. Med
tanke på besökarens säkerhet och för att göra trappan mer estetiskt tilltalande ska
vi använda oss av ljustråd. Den ska leda besökaren upp- och nedför trappan.
Ljustråden ska monteras på varje trappsteg och lysa rött. Ljustråden kan
seriekopplas till en kontakt med tillhörande adapter. Den lyser i 360° runt om och
kan lysa upp till flera kilometer om så önskas. Ljustråden innehåller inga
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glödlampor och klarar därför skakningar och tryck. Den kan även formas till linjer,
kurvor och runt hörn.

Undervåning
På undervåningen finns restaurangens kök, servering, bar, rökrum och scen.
Serveringen på restaurangen är väldigt långsmal och det är lågt i tak. Vår
bearbetning syftar till att rummet ska upplevas större och ljusare.

Planritning - Undervåning

Serveringen kommer att finnas i anslutning till köket. Det kommer att finnas bord
med platser för mindre sällskap. För att utgå från vår enkätundersökning angående
vår primära målgrupps önskemål om möbleringen på restauranger, kommer
barbord med tillhörande stolar placeras längs den högra väggen. Detta för att
uppfylla studenternas önskemål om en grupperad men öppen möblering. Genom
att använda barbord i möbleringen kommer rummet även att upplevas större och
kännas luftigare eftersom de inte tar upp så stort utrymme. En spegelvägg kommer
att följa hela den högra väggen för att rummets kortsida ska uppfattas bredare.
Fördelen med att använda speglar i rum är att de påverkar uppfattningen av
rummets yta. Beskådaren får då en illusion av att rummet är större än vad det
egentligen är. Runda matbord kommer att placeras längs den vänstra väggen och
separeras från det övriga rummet med hjälp av rumsavskiljare. De kommer att
placeras runt matborden men vara öppna åt köket för att underlätta servitörens
arbete. Avskärmningen ska vara brandsäkra och bestå av fransdraperier i guld.
Fransdraperier är lätta att omplaceras och släpper igenom ljus. I och med
avskärmningen skapas det rumsligheter runt matborden och besökaren får en
känsla av intimitet. Det skapar också ett visst rörelsemönster bland besökarna och
som samtidigt hjälper dem att särskilja de olika funktionerna i rummet.
Avskärmningen följer de runda bordens form och formas som en våg. Vågformen
har även används vid utformningen av scenen i det andra rummet. De runda
matborden är främst tillägnade matgästerna på restaurangen. Hängande armaturer
över borden kommer att användas för belysning av matplatserna. I lokalen finns
det i nuläget reklamskyltar för alkohol, det anser vi distraherar mer än det tillför.
Vi menar även att de reklamskyltar som finns på Down Town inte stämmer
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överens med det helhetskoncept som vi har utformat. Därför har vi valt att ta bort
de flesta av skyltarna för att inredningen i lokalen ska samspela med helheten.

Servering

Servering – Barbord och spegelvägg

Servering – Avskärmning runt matborden
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Umgängeshörna
För att få in mer av loungekonceptet kommer det att finnas en så kallad
umgängeshörna. Den kommer att vara alldeles till höger om baren. Enligt vår
enkätundersökning vill studenterna använda sin restaurang bland annat som en
mötesplats, vilket också är vår uppdragsgivares önskemål. Därför är syftet med
umgängeshörnan att besökarna ska kunna umgås och använda rummet som en
mötesplats. Här ska besökaren också få en känsla av romantik och värme. En vit
medaljongtapet kommer att bekläda umgängeshörnans väggar. Vi har utvecklat ett
formförslag till en soffa som kommer att följa rummets tre väggar. Den skall
tillverkas i spånskiva och beklädas med rött, flamsäkert och slitstarkt tyg. På
ovansidan mellan spånskivan och tyg kommer det att finnas en tunn madrass av
brandsäkert skumgummi, detta för att göra soffan bekvämare. Kuddar i olika
mönster ska placeras längs hela soffan. För att ge rummet ett mjukare intryck.
Umgängeshörnan kommer endast att belysas av stämningsljus såsom spotlights.
Baren i rummet har fått en ny utformning. Den ska vara rundad och placeras i
anslutning till resten av baren och myshörnans ena vägg. Bartendern kan då ha
uppsikt över både serveringsdelen och scenrummet samtidigt. Ut- och ingången till
baren ska vara en svängdörr målad i guld.

Umgängeshörna
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Bar
Utrymmet för bar och en mer öppen mötesplats är tillägnade ytan på
undervåningens kortsida. Där finns det en bar med fullständiga alkoholrättigheter
som framförallt ska brukas under kvällstid. Vi anser att baren är väl placerad i
lokalen och kommer därför att finnas på samma plats som tidigare. Den är placerad
mellan serveringsdelen och scenrummet vilket hjälper bartendern att ha uppsikt
över restaurangen. Vi vill också göra vissa förändringar på bardisken för att den ska
smälta in i konceptets helhet. Bardiskens ovansida kommer att dekoreras med
ljustråd (se bild nedan). I och med det fungerar ljustråden som en ”röd tråd” genom
hela inredningskonceptet. Barutrymmet kommer även att utvidgas då det för
nuvarande är väldigt trångt bakom baren. Därför har vi valt att utnyttja utrymmet
mellan rökrummet och baren till att förlänga bardisken. I utrymmet kommer det att
finnas plats för bland annat en kylanläggning. Kylanläggningen skall döljas av ett
fransdraperi. På väggen bakom baren ska det placeras en spegelvägg. På väggen
kommer ett hyllplan för flaskor att vara monterad. Anledningen till att vi valt att
placera en spegel bakom hyllorna är för att framhäva sortimentet och för att göra
en illusion av att flaskorna är dubbelt så många. Hyllplanen ska bestå av glas och
belysas underifrån för att framhäva flaskorna ytterligare. För att göra lokalen mer
effektfull ska pelarna och taket ovanför bardisken utsmyckas med utskurna
spegelskärvor. De kommer att monteras som mosaik med svart fogmassa. Vi anser
att det kommer att upplevas effektfullt tillsammans med belysningen i lokalen som
speglas i skärvorna. Väggen mittemot baren skall målas i svart skoltavelfärg. På
väggen finns det möjlighet för restaurangpersonal att informera om till exempel
kommande musikarrangemang. Men väggens funktion är mestadels till för
bargästerna då de kan använda väggen som klotterplank. Vi har även funderat på
om det i baren borde finnas en kaffebar som serverar kaffe med något enkelt
tilltugg. Anledningen till en kaffebar är att vi tror att det skulle locka fler studenter
att använda Down Town som en mötesplats.

Bardisken

Barutrymme

Ljustråd - Bardisk

23

Rökrum
Rökrummet kommer att finnas kvar precis som tidigare, med förutsättning att
ventilationen förbättras. Om vi skulle välja att inte ha rökrummet kvar skulle
besökarna antingen röka inne i lokalen, vilket är förbjudet enligt lag, eller så skulle
de stå utanför entrén. Om besökarna under kvällstid befinner sig utanför entrén
anser vi det kan bli ett störningsmoment för de närliggande bostäderna. Vår tanke
är att besökaren ska få en utomhuskänsla i rökrummet. Därför kommer en
stjärnhimmel gjord av fiberoptik placeras i taket för belysning av rummet.
Väggarna ska vara svarta för att återspegla en känsla av natt. Rökrummet kommer
endast att vara möblerad med ståbord. Anledningen till detta är för att besökarna
inte ska vistas där någon längre tid.

Rökrum

Scenrum
Eftersom att scenrummet är stort och långsmalt har vi valt att göra ännu en
myshörna av soffor för att fungera som en avskärmning och som samtidigt bildar
en rumslighet. Sofforna ska placeras i den första delen av scenrummet. I
anknytning till sofforna kommer ett fransdraperi i guld placeras för att förtydliga
avskärmningen. Fransdraperierna är rörliga och går att dra ihop för att få en
tydligare gräns mellan rumsligheterna. Draperierna kan för att få en mer samlad
rumslighet i lokalen vara ihopdragna då scenrummet inte används. Vi har ett förslag
på en ny utformning av scenen i rummet. Scenkanten kommer att vara aning
rundad, likt en våg (se illustration s.25). Genom att använda en mjuk form till
scenen, vill vi skapa kontraster i det annars hårda och rektangulära rummet.
Scenkantens form ska förtydligas genom markering av ljustråd. Ljustråden ska vara
i samma röda färg som återkommer på bardisken och trappstegen. Ljustråden
kommer att skapa mer säkerhet för både artister och åskådare samtidigt som den är
estetiskt tilltalande. Scenen och tillhörande väggar ska vara svarta. Niklas
Blomqvist, delägare av klubben Crazy Nights på Harry B James i Stockholm
(070518, muntligkälla), menar att väggen bakom scenen bör vara mörk. Detta för
att en mörk vägg absorberar mer av belysningen än en ljus vägg. Artisten kommer
då att synas bättre i förhållande till den mörka väggen.
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”Ljusa ytor såsom en vitvägg absorberar ca 30 procent av ljuset som träffar den och
reflekterar då ca 70 procent. Medan väggar och golv i mörka färger absorberar ca 85-95
procent av ljuset och reflekterar sedan 5-15 procent. Allra minst reflekteras ljuset om
materialet är matt och svart.” (Belysning inomhus, 1990).

När det inte är uppträdande på restaurangen kan scenen användas som en sitthörna
där besökarna kan umgås. På grund av höjdskillnaden vid scenen kommer
utrymmet att upplevas som en rumslighet. På scenen ska det placeras två vinröda
sit-on-it kuddar med måtten 180 x 140 cm. Det ska även finnas sju stycken
barbord utplacerade längs väggarna i scenrummet. Borden blir monterade på väggen
och kan fällas ner för att inte ta upp onödigt utrymme när det är uppträdande. I
anslutning till barborden ska väggarna, från bordsskiva till tak, prydas av
spegelskärvor. Spegelskärvorna finns som tidigare nämnts vid pelarna intill baren.
Då skärvorna återkommer på båda platserna fungerar de som en anknytning mellan
baren och scenrummet. Spegelskärvorna utmärker också barborden i det stora
rummet då de också bidrar till att fånga besökarens uppmärksamhet. Golvet ska
vara rött och kommer att formas till en vägledare likt en slingrande stig. Den börjar
vid soffavskärmningen och leder besökaren fram till scenen. På båda sidorna av
golvmarkeringen ska golvet vara i en ljusgrå, nästan vit ton. Eftersom besökarna
bär ytterskor skulle det vita golvet framhäva smutsen mer än en tonad vit färg.
Golvet är avsett att smälta in tillsammans med den vita väggen och framhäva
golvmarkeringen.

Scenrum - Umgängeshörna

Illustration av vågformad scen
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Scenrum - Barbord

Scenrum - Rumsavskärmning
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Skyltar och menylösning
Vidare har vi utformat ett layoutförslag till restaurangens menyer och skyltar som
samspelar med inredningskonceptet (se bilaga 4). Här har vi tagit hänsyn till
läslighet och läsbarhet som är centrala begrepp inom informationsdesign.
Layoutförslaget är ett utkast och bör genomgå en utprovning för att nå bäst
resultat. Vi anser att ett utkast i det här skedet är tillräckligt då vår uppdragsgivare
inte har direkta behov av ett nytt menyförslag.
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Diskussion och slutsats
Syftet med vårt examensarbetet har varit att utforma ett inredningsförslag till
restaurangen Down Town i Eskilstuna. Förslaget har anpassats till den primära
målgruppen studenter i åldersgruppen 18 – 35, på Mälardalens högskola i
Eskilstuna. Vår uppdragsgivare har en vision om att restaurangen i framtiden ska
bli en naturlig mötesplats, där studenter till förmånliga priser kan äta lunch och
umgås. Utifrån en enkätundersökning, intervju med uppdragsgivaren, resultatet av
rums analysen, inspirationsresan och litteraturstudier har vi arbetat fram ett
helhetskoncept anpassat till målgruppen.
För att få svar på vad studenter har för behov och hur de upplever sin nuvarande
lunchrestaurang har vi utfört en enkätundersökning. Resultaten av undersökningen
visar på att studenterna främst använder lunchrestauranger för att äta men också
som en mötesplats. Därför har vi under utformandet av inredningskonceptet lagt
stor tyngd på mötesplatsfunktioner på restaurangen. Vi förknippar mötesplats
med samlingsplats, där man kan umgås, fika eller äta mat. På restaurangen finns det
försäljning av mat och dryck, men utbudet av kaffe och bakverk anser vi inte är
tillräckligt. Därför tycker vi att vår uppdragsgivare ska lägga mer tyngd på detta då
det skulle tillgodose studenternas önskemål om en mötesplats. Studenterna kan då
gå till Down Town efter skolan och umgås över en kopp kaffe. Vi tror att Down
Town har stor potential att bli en naturlig mötesplats för studenter då det finns
många studentlägenheter i Nyfors. Enkätundersökningen syftar på att närheten till
restaurangen kan påverka val av lunchrestaurang. Vi har gjort det bästa utifrån de
föresättningar som finns i lokalen och anpassat inredningen efter studenternas
behov. Men vi kan inte försäkra oss om att inredningskonceptet kommer generera
till att restaurangen besöks av fler gäster på dagtid. Eftersom restaurangen har
många trogna besökare under musikarrangemangen, kanske det är få som
förknippar Down Town som en mötesplats på dagtid. När vi har arbetat fram
inredningskonceptet till restaurangen har det varit av stor vikt att tänka på hur den
kommer att uppfattas. Vi anser att varje människa skapar sin egen upplevelse och
att den är något som engagerar eller berör individen på ett personligt sätt. En
positiv upplevelse stärker relationen till en specifik plats. Vi har arbetat med att
besökaren ska få den positiva upplevelsen, inte bara genom möblerna och
produkterna, utan av helheten i lokalen. Vi anser att ljudets inverkan på människan
är en ganska stor del av upplevelsen. Därför har vi valt att inte fokusera så mycket
kring detta, då vi anser att påverkan av ljud kan utvecklas i en egen uppsats. Vi har
också diskuterat vad som gör att en inredning känns enhetlig. Det vi har kommit
fram till är att det inte bara är produkterna i sig utan uppfattningen av möblerna
tillsammans som bildar en helhet. Vi har gjort det vi har kunnat för att optimera
förutsättningarna för Down Town som studentlunchrestaurang. Nu är resten av
arbetet upp till Mohammads fortsatta arbete med utbud på restaurangen,
marknadsföring och underhåll.
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I sammanställningen av enkätundersökningen har vi visat resultaten i cirkeldiagram.
Eftersom skillnaden mellan männens och kvinnornas svarsalternativ inte skiljer sig
påtagligt ifrån varandra har vi valt att inte visa dessa. Förutom i ett diagram då
svaren mellan kvinnor och män skiljde sig betydligt mer än de övriga resultaten.
Studenterna vill ha en grupperad men öppen möblering. Det har vi löst genom
grupperade sittplatser som avgränsas med hjälp av rumsavskiljare i olika
formlösningar. Vi har funderat på om det finns nackdelar med att ha en avskärmad
och grupperad möblering i lokalen. Om det är få besökare på restaurangen kan det
bidra till att besökarna blir för avskärmade och utspridda i lokalen? Studenterna
anser även att dagsljus är en viktig ljuskälla på restauranger. Down Town´s
undervåning ligger som tidigare nämnts i en källarlokal och har inga fönster. Detta
innebär att inget dagsljus kommer in i lokalen. Därför har vi arbetat särskilt mycket
med ljussättningen i lokalen. Vi hoppas då att uppfylla målgruppens behov och
önskemål angående belysningen. Även om målgruppen har valt neutrala färger i
undersökningen anser vi, med vår kompetens som stöd, att det behövs en
komplementfärg mot de neutrala färgerna. Vilket resulterade i vårt val av
komplementfärg, då rött bryter av mot det svarta och vita. Det mesta i inredningen
ska vara vitt, men för att införa mer värme i lokalen har vi använt en varm röd färg
som ska skapa konstraster till den övriga inredningen. Vi anser att det skulle vara
bra att göra en utprovning på vårt inredningsförslag innan det verkställs. Detta för
att vi inte vet hur studenterna upplever vårt inredningskoncept.
I exmensarbetets första skede så var vi positivt inställda till att göra förslag på en
uteservering. Eftersom förutsättningarna för uteserveringen ändrades valde vi att
lämna denna punkt, men vi ämnar bearbeta den mer. Uteserveringen är viktig för
det första intryck besökaren och förbipasserande får av restaurangen, därför menar
vi även att ett förslag på en uteservering kräver mer tid och bearbetning.
Restaurangen är i behov av en ny skylt och menylösning. Därför har vi utformat
ett utkast på ett layoutförslag för skyltarna och ska fungera som en mall. För att
skyltlösningen ska samspela med inredningskonceptet har vi utnyttjat färgerna
vitt, svart och rött. Under utveckling av skyltlösningen har vi tagit hänsyn till
läslighet och läsbarhet för bästa förståelse. Vi anser att det behöver göras en
utprovning på skylt- och menyförslaget för att den ska uppnå bäst läsbarhet och
förståelse.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjufrågor
Första mötet med vår uppdragsgivare den 27 februari







Vad har restaurangen för öppettider?
Har du några speciella arrangemang eller tillställningar?
Vilken är restaurangens nuvarande målgrupp? Önskar du förändra den?
Vad vill du ha för inriktning angående inredningskoncept på restaurangen?
Har du någon speciell förhoppning på hur Down Town ska uppfattas av
blivande kunder och besökare?
Har restaurangen några nödutgångar? Var finns dessa?

Andra mötet den 23 mars










Restaurangens namn Down Town, vart kommer det ifrån och varför valde
du det?
Har du behov av kontor/förvaringsutrymmen någonstans i lokalen?
Brukar det bildas kö till toaletterna?
Har restaurangen behov av alla toaletterna?
Varför har du TV-apparater i serverings delen på Down Town?
Finns det något syfte med att ha så många reklamskyltar runt baren?
Hur stort utrymme behövs framför scenen vid uppträdande?
Hur många sittplatser är du i behov av/vill du ha på dagtid respektive
kvällstid?
Hur stort utrymme anser du behövs framför baren?
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Bilaga 2: Rumslig analys
Funktioner, behov och syfte












Vilken är helhetsupplevelsen i lokalen?
Hur används rummen?
Vad fungerar bra?
Vad kan förbättras?
Vad kan reduceras?
Målgrupp – önskad målgrupp?
Framgår verksamhetens syfte?
Finns det behov av att anpassa lokalen till ytterligare aktiviteter?
Säkerhet och underhåll?
Storlek – Hur många personer får vistas i lokalen?
Kontext – Hur ser den angränsande omgivningen ut?

Form och material





Hur ser väggar, tak, golv och pelare ut?
Finns det några fönster?
Färgsättning?
Vad finns det för möbler i lokalen? Hur fungerar möbleringen?

Belysning:




Var är det som mörkast?
Var vill man känna sig trygg?
Hur ska man använda rummet? – Behövs speciell belysning på vissa
platser?

Analys utförd vi besök på Down Town, den 19 april – 07.
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Bilaga 3 Enkätundersökning
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Bilaga 4: Utkast till layoutförslag för skylt och menylösning

Layoutförslag - Gråskala

Layoutförslag – Färgskala
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Bilaga 5: Renderade bilder från ArchiCad

Entré – Vindfång

Toaletter

Garderobsutrymme

Servering sedd från trappan

Servering – Avskärmning

Servering - Avskärmning

Servering – Spegelvägg och Barbord

Servering sedd från köket
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Trappa

Ingång till bar och umgängeshörna

Umgängeshörna

Bardisk

Barutrymme

Umgängeshörna intill scenrum - Sluten

Umgängeshörna – Öppen

Scenrum sedd från umgängeshörna
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Scenrum – Barbord

Scenrum sedd från scen

Umgängeshörna sedd från scenrum

Rökrum
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