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FÖRORD 
Detta projekt har varit en rolig och spännande utmaning där mina kunskaper som 
industridesigner har testats. Jag har jobbat intensivt och jag hoppas att resultatet 
kommer tas väl emot av projektägaren. Jag vill även passa på att rikta ett stort 
tack till mina testpersoner, min kontaktperson Thommy Bindefeld, marknadschef 
för Svenskt Tenn samt Jan Lövgren, verkstadstekniker på Mittuniversitetet. 
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   -innehåll och aktiviteter, tidsplan

Kreativ fas  42-55 
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   -idegenerering fas 2
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   -idegenerering detaljer

   -materialval 

Verkställande fas    56-67 
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Research  & analysfas  10-41
     -svenskt tenns  identitet

     -marknadsundersökning

     -intervju med användarna

     -användartest

     -funktionsanalys

     -kravspecifikation

     -personas

I ett stressat samhälle där alla alltid är påväg någonstans krävs en viss struktur och planering.  
Hallen är det sista man passerar innan man lämnar hemmets lugna och trevliga tillvaro. Där krävs 
smarta lösningar som underlättar och förskönar. Trots detta finns det en avsaknad av smarta och 
framförallt exklusiva hallmöbler. Ofta får man kombinera flera möbler för att uppnå de funktioner 
man önskar ha innanför ytterdörren. 
 Projektet har syftats till att formge en möbel för Svenskt Tenn som ska vara specifikt an-
passad för hallutrymmet. Möbeln ska rikta sig till Svenskt Tenn kundgrupp, vilka är designintresse-
rade och väljer sin inredning med omsorg. 
 Denna rapport är resultatet av en designmetodisk process i tre faser, research & analysfas, 
kreativ fas samt verkställande fas. Efter marknadsundersökningar, användarintervjuer, aktivitetsa-
nalys och funktionsanalys samt användartester skissades ett antal formförslag fram. Några valdes 
ut att visas för målgruppen för att sedan utvärderas och förbättras. Det slutgiltiga resultatet valdes 
därefter ut och är baserat på resultatet från analysdelen och den kreativa delen. Förhoppningen är 
att företaget ska kunna ta inspiration från mitt slutresultat, samt att slutresultatet införlivas i företa-
gets produktutbud
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INLEDNING
Bakgrund

Svenskt Tenn

Projektet uppstod då Nathalie Svedlund upptäckte att Svenskt Tenn idag 
inte innehar någon möbel utformad för hallutrymmet med funktioner 
för det specifika utrymmet. Kontakt upprättades med Svenskt Tenn 
som var intresserade av ett samarbete. Utmaningen består i att skapa en 
hallmöbel som innehar anpassade funktioner för hallutrymmet och som 
harmonierar med Svenskt Tenns formspråk och kärnvärden. 

Företaget grundades 1924 av Estrid Ericsson. Svenskt Tenn ägs sedan 1975 av 
Kjell och Märta Beijers Stiftelse, som är en allmännyttig stiftelse under offent-
lig tillsyn. Stiftelsens syfte är att inom Sverige främja vetenskaplig forskning 
och undervisning främst inom områdena ekologi och medicin samt att lämna 
understöd till undervisning och utbildning inom ekonomiska, teknologiska och 
jordbrukstekniska områden. Stiftelse stödjer även fortlevnaden och bevarandet 
av kulturella och konstnärliga värden inom svensk heminredningstradition. 
 Svenskt Tenn har en butik på Strandvägen i Stockholm och huvud-
kontor på Linnégatan. Företaget har totalt ett 80-tal medarbetare, varav ca 55 
arbetar i butiken och ca 25 på huvudkontoret

Vision

Mål med projektet
-Min målsättning är att företaget skall ta resultatet, slutprodukten i pro-
duktion 
-Arbetet förväntas resultera i en presentationsmodell i skala 1:1, en skrift-
lig rapport, en slutpresentation. 

Visionen är att ta fram en produkt som är ergonomiskt riktig, innehar 
praktiska funktioner samt i sitt formspråk utstrålar Svenskt Tenn.

Målgrupp
Som möbel i Svenskt Tenns produktserie så riktar sig produkten främst 
till de som har ett intresse för inredning och design, men även för de 
som behöver en praktisk lösning för sin hall. Svenskt Tenns produkter 
finns tillgängliga i deras fysiska affär i Stockholm eller i deras webshop 
på hemsidan. 

Avgränsning
Efter analysfasen insåg jag att användarna krävde vissa saker av sin hallmöbel. 
Därför har jag valt att jobba med en möbel som innehar sittyta, förvaring av 
skor samt andra vanligt förekommande småting som finns i hallen. Jag har 
avgränsat mig från klädförvaring såsom jackor osv.  Jag har även avgränsat 
mig från tekniska lösningar såsom tex. belysning efter att ha 
kommit fram i analysen att det inte stämmer in med företagets identitet.

Medverkande
Uppdragsgivare: Svenskt Tenn 
Projektledare: Nathalie Svedlund 
Handledare: Per Sihlén
Kontaktperson: Thommy Bindefeld
Examinatorer: Mikael Marklund, Gunnar Anderung
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Strategi och val av rapport
I projektet har designmetodik använts för att uveckla och ta fram produkten. Inom designmetodiken har följande tre faser genomförts;

Fas 1. research & analys:
  - marknadsanalys
  - faktainsamling
  - användarstudier (aktivitetsanalys, behovsanalys, funktionsanalys)
  - kravspecifikation
  - användartester

Fas 2. kreativ fas:
 -workshop  
 -idegenerering

Fas 3. verkställande fas:
  - färdigställande av slutrapport
  - presentationsmodell
  - förberedelse av muntlig presentation
  - utställning av projekt och modell
 - utvärdering

Innehåll och aktiviteter 

Tidsplan

Projektet inledes med projektmetodik, kontakten mellan företag och projektledare leder till direktiv och en projektbeskrivning kan 
skrivas samt tidsplan kan planeras. 
Sedan påbörjas designmetodiken, vilken börjar med en omfattande research & analysfas. Där undersöks Svenskt Tenns identitet med 
allt vad de innebär, deras vision, stil, formgivning osv. Sedan besökts Stockholm furniture and lightfair för analys av trender. Därefter 
gör intervjuer med användarna samt att flera marknadsundersökningar utförs. Detta för att se vad det finns för utbud av produkten 
idag, funktionslösningar samt trender inom inredning just nu. När detta är genomförts kan en kravspecifikation för produkten skapas. 
Målgrupperna och deras behov målas upp med hjälp av personas, vilka skapas utifrån inkommen information. Användartest av sitt-
höjdutförs för att användarnas behov styrker det.

Sedan tar den kreativa fasen vid, den består av workshop, idegenerering i form av skissning. Av ett stort antal ideskisser vals tre kon-
cept ut som visas för ett antal användare ur målgruppen, för att stämma av med deras känslor. Efter insamlad information vals ett 
koncept ut för vidareutveckling och förbättring. 
Projektets sista fas är verkställandefasen. Den består av fysiskt modell och digitalt modellering, färdigställande av skriftlig rapport samt  
att en muntlig presentation av det utförda arbetet.

Projektet utförs från 31 januari 2014 till 21 maj 2014. För mer detaljerad tidsplan se bilaga..
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 RESEARCH & ANAL YSF AS
Projektet inleds med att en research och analysfas påbörjas. Researchen består till största del av 
att identifiera Svenskt Tenn - vad står de för, vilka visioner har de, vilket estetiskt uttryck det har, 
hur de tänker kring kvalitet och material. Tre olika marknadsundersökningar utförs samt intervjuer 
med användarna. Den insamlade informationen analyserades sedan och gav grund för det fortsat-
ta arbetet. Analys av intervjuer ger även stöd till en kravspecifikation som baseras på användarnas 
krav och önskemål. Intervjuerna gav också underlag för att skapa fyra personas, där användarnas 
egna senarion var basen. Under denna fas genomfördes även användartester på funktion som 
möbeln önskats inneha. Slutlgien gjordes även två moodboards med inspiration från Svenskt Tenn, 
användarna samt möbelns funktioner. 
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SVENSKT TENNS IDENTITET

RESEARCH & ANALYSFAS
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Stil 

Vision

Svenskt Tenns stil präklas kraftigt av Josef Franks mänskliga moder-
nism och Estrid Ericsons konstnärlighet, vilket utgör fundamentet 
för Svenskt Tenns inredningsfilosofi. Färgglatt och mönstrat, inklude-
rade både högt och lågt och gjorde oförskräckta lån från allehanda 
kulturer och tider. Själva kallade de den för ”Accidentism” eller ”De 
lyckliga tillfälligheternas filosofi.” 

Svenskt Tenn är en ständigt föränderlig scen - helt i Estrid Ericsons 
anda. Affärsidén är ”att föra Estrid Ericsons och Josef Franks anda 
vidare i modern tappning.” Samt att främja det svenska hantverket. 
Man kan säga att deras vision är att vara ”ständigt aktuella”. År 1958 
skrev Josef Frank i tidskriften Form: 
”Det spelar ingen roll om man blandar gammalt och nytt, blandar 
möbelstilar, färger och mönster. Saker som man tycker om kommer 
ändå av sig själva smälta samman till en lugn enhet. Hemmet behö-
ver inte vara i detalj planerat, inte utstuderat, bara sammanfogat av 
delar som dess innevånare trivs med och älskar.”

Material Kvalitet
Svenskt Tenns produkter är alltid tillverkade av gedigna och 
exklusiva material. Träslagen står i centrum för produkten. Detta 
märks tydligt då materialet omnämns i produktnamnet. De lägger 
stor vikt vid att deras möbler skall vara oändliga och klara flera 
generationers bruk. Man kan även säga att träerna som oftast 
utgör en färgskala där alla skiftar i en snarlik färg, där sedan de-
taljer i utforming läggs till, samt även textlier och mässing. Det är 
sällan trät är behandlat med en heltäckande färg. 

”Svenskt Tenns mål är att stödja och utveckla svenskt kvalitetshantverk. 
Bolagets ägare Kjell och Märta Beijers Stiftelse samt Svenskt Tenns styrel-
se har gett uttryckliga order om att aldrig tumma på kvaliteten. ”Made in 
Sweden” har alltid varit och kommer alltid att vara ett honnörsbegrepp på 
Svenskt Tenn. Tillverkningen av i princip hela Svenskt Tenns kollektion sker 
i Sverige. Och om vi någon gång gör ett undantag handlar det antingen om 
att kvalitativa leverantörer inte existerar eller att tillverkningskapaciteten 
inte finns.” Svenskt Tenn är även KUNGLIG HOVLEVERANTÖR -Kronprins 
Gustaf Adolf var en designintresserad man. Det var hans vurm för moder-
na tennföremål som ledde till att Svenskt Tenn redan 1928 fick sitt första 
hovleverantörsbrev

”Låt aldrig hemmet bli färdigt. Slå aldrig fast 
möbleringen, arrangera ständigt om och håll 
på så sätt hemmet levande.” 
                              - Estrid Ericson

RESEARCH & ANALYSFAS text och information hämtad från http://www.svenskttenn.se/
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Vitrinskåp 2069 Mahogany

Skåp 522 Tyg Mahogany Skåp 881 Vavonnarot

Fåtölj 568

RESEARCH & ANALYSFAS

Formgivningen 
Svenskt tenns produkter har genomgående en lekfull design. Trots detta 
framstår deras möbler som väldigt klassiska och tidlösa. Form och färg 
blandas med funktion och får på så sätt flera subfunktioner. Såsom prak-
tiska ändamål samt rent estetska. En möbel från Svenskt Tenn är inte bara 
en möbel utan även ett smycke i hemmet. Det är tydligt att ”accidentis-
men” fått råda fritt på så sätt skapat nytänkande kreationer. De färgstär-
ka textilierna har ofta en framträdande roll tillsammans med trässlagen. 
Djärva mönster återfinns både i textilierna men även i träslagens ådringar. 
Tittar man på konstruktionen av möblerna så är den också ett lekfullt in-
slag i designen. Olika förband blandas och på ett skickligt lekfullt sätt sluter 
olika symmetriska och osymmetriska kombinationer upp i formgivningen 

Pall 1063 Körsbär

Karmstol 969 Maghogany

RESEARCH & ANALYSFAS
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RESEARCH
Stockholm Furniture & lightfair 2014   
2014-02-05 besöktes Stockholm Furniture and lightfair på Stockholmsmässan. Detta för att göra en analys 
av vilka trender som står för dörren samt att få inspiration till formgivningen av hallmöbeln. Besöket gav 
värdeful insikt i hur marknaden för möbler ser ut just idag och säsongerna framöver. Under möbelmässan 
var det tydligt att trenden just nu är att låta materialet i ta fokus. Den opersonliga stil som varit så tydlig de 
senaste åren håller nu på att försvinna. Att blanda nytt med gammalt är på kartan. Färgskalan innehåller 
mycket matta pasteller som gärna kan kombineras med en gråskala. Det är fortsatt populärt med metall som 
material, där guld och mässing är det som glimmar mest. Framförallt är det metall i kombination med andra 
material, som underredet på bord och stolar eller i detaljer på möbler och fast inredning. Ett av de mest 
intressanta materialen är vit marmor men man ser en ökning i popularitet bland alla stenmaterial. Det gröna 
får gärna ta stor plats i rummet och gränsen för var som är ute och inne suddas försiktigt ut.  Hemmen 
möbleras med produkter som passar både ute och inne, och det är en hel del nya möbler som bara är till för 
att ställa blommor och växter på. 

RESEARCH & ANALYSFAS
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MARKNADSUNDERSÖKNING
För att få en bild av vad som finns på marknaden idag, utfördes tre olika marknadsundersökningar. En där liknande möb-
ler jämfördes, alla företagen valdes noga ut för att de skulle vara jämförbara med Svenskt Tenn. Företagen som jämförs 
har liknande identiteter, priser på sina produkter, samma designmedvetna målgrupp samt att materialen står i fokus hos 
deras produkter. Det som blev tydligt är att när det kommer till liknande produkter så är utbudet idag relativt tunt. Det 
finns en brist på exklusiva möbler som är specificerade för hallen, såsom skohyllor, bänkar och allmän hallförvaring. Vill 
man ha en praktisk hallmöbel behöver man i många fall vara påhittig och se önskade funktioner i möbler som kanske är 
uttalade för andra ändamål än att stå i hallen. Utöver denna så gjordes ytterligare en marknadsundersökning för lösningar 
på förvaring av småsaker. Samt en tredje marknadsundersökning där trenden idag undersöktes. Underlaget för trendana-
lysen inhämtades på Stockholm furniture and light fair 2014. Vidare visas ett urval av insamlat material under de olika 
marknadsundersökningarna

RESEARCH & ANALYSFAS
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MARKNADSUNDERSÖKNING

1. Fogia skåp  (pris saknas)

2. KANT sideboard 10  000:-

3. Stolab byrå 12500:-

4. Fogia sittpall (pris saknas)

       -liknande produkter 

2.

3.

4.

1.

RESEARCH & ANALYSFAS

5. A2 skåp 15 200kr

6. MAVIS skänk 13 000kr

7. A2 hylla 14 500kr

8. HAY sideboard (pris saknas)

5.

6.

7.

8.

RESEARCH & ANALYSFAS
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-trend
MARKNADSUNDERSÖKNING

1. Grafiskt tryck

2. växter

3. marmorbricka

4. Bolia, lampa 2899kr

5.mässingsskålar

6.A2 serveringsvagn

7. Bukowskis market sideboard

1.

5.

4.

2

6.
7.
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-småförvaring

MARKNADSUNDERSÖKNING

1

6

3.

4

2

1.  Rummet, förvaringsbox akryl 

2. IKEA, lådindelning

3. Ballingslöv, lådinredning

4. GAD byrå,

5. Feber, alternativ förvaringsmöbel

6. Olssen Gerthel, skrin

5
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3.

Trenden idag innehåller mycket grafiska tryck vilket man ser återkommande i tyger, mönster, 
tapeter, och även konsten. Man ser även mycket matta pasteller som gärna får kombineras med 
gråa nyanser och naturmaterial.  Naturen och växligheten tar plats i hemmet, ute får gärna vara 
inne och gröna kvistar i vaser är ett populärt inslag. Sten och framförallt då marmor är popu-
lärt att ta in i möbler och andra detaljer. Mässing framför andra metaller är en önskvärd detalj. 
Vintage ökar, nu ska hemmet bli personligt igen efter en lång tid av skandinaviskt avskalat och 
opersonligt, nu vill man blanda nytt med gammalt. 

3



28 29”Ställer ifrån väska och lägger 
mobil & nycklar på byrån. Tar 
upp ev post från golvet.Tar 
av mig skorna, sparkar undan 
de skor som står i vägen. 

-kvinna 37år

RESEARCH & ANALYSFAS

INTERVJU VIA ENKÄT
För att få insikt i och förstå användarnas erfarenheter, problem, behov och önskemål så utfördes ett stort 
antal enkätintervjuer. Där de som svarade var i åldrarna 20-65år gamla. I intervjun fick personerna svara 
på hur deras hallvanor ser ut. Frågor såsom vad de gör i hallen, vad de förvarar i hallen, hur senariot 
innan avresa hemifrån ser ut, hur senariot ser ut när de kommer innanför dörren igen samt att de även 
frågades vilka problem de idag stöter på hemma i sin hall. Intressant var även hur stor skohylla veder-
börande hade hemma, hur många som nyttjade hallen i hushållet, samt hur många par skor per person 
som stod framme och hur många av dessa som användes kontinuerligt. Utav enkäten framkom det att 
de flesta vill ha någon typ av sittyta när de ska ta på sig sina skor. Kännedom om att det i snitt fanns 3 
par skor per person framme i hallen varav 2 par användes kontinuerligt. Vanligast bland de tillfrågade 
var att det bodde två personer/hem. En skohylla som uppfyller kraven som användarna har måste alltså 
inrymma minst 6par skor. En annan insikt var också att oavsett vad personerna förvarar i sin hall, så vill 
de ha ordning och reda på sina saker. Sista ”checken” på vad som ska med inför dagens bestyr sker inn-
an man går ut genom dörren, och inför den vill folk ha ordning. Så att inget viktigt glöms kvar hemma. 
Vid hemkomst vill man snabbt kunna sortera ut fickor, väskor osv på diverse saker såsom plånbok, post, 
passerkort, nycklar, mobiler, laddare, ipad, vantar, bilnycklar osv. Det önskas även en avställningsyta för 
till exempel matkassar och post. 

70% 
vill sitta ner och ta 

på sig skorna67% 
Vill ha vissa skor 

synliga, andra dolda3 par
skor per person 

står i snitt framme 
i hallen65%

anser att deras 
skohylla är för liten1m

lång är i snitt 
skohyllan i hemmen. 

RESEARCH & ANALYSFAS
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Under intervjuerna framkom det att större delen av användarna önskade en sittyta vid på och 
avtagning av sina skor. För att hitta en ultimat höjd på möbeln där användare av olika längd med 
lätthet kan sätta sig ner, resa sig upp, ta av och på sig sina skor utfördes användartest där höjd på 
möbel testades samt att avstånd mellan golvet och möbeln testades. Det var av stor vikt att testa 
hur mycket personen ville ha in fötterna under sig när denne skulle resa sig till stående position. 
Testerna dokumenterades under tiden som de utfördes. Intressant var att många personer inte 
ansåg sig ha några problem med att resa sig upp, men det var tydligt att de behövde hålla emot sig 
när de reste sig upp, vilket tyder på en viss ansträngning. Personerna som utförde användartestet 
var av spridda längder för att få ett tydligt utslag. Tre olika höjder testades, där den lägsta höjden 
var i klass med en vanlig köksstol i sitthöjd. 

       44cm

        8cm

        53cm

          10cm

        59,5cm
     

          18cm

RESEARCH & ANALYSFAS

2.

1.1 2
3

ANVÄNDAR TE ST

3.

BÄST I 
TEST
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För att hitta en bra höjd som var bekväm att sätta sig ner på och 
sedan sitta på så testades tre olika sitthöjder. Det som var tydligt var 
att den lägsta riggen (nr 1) uppfattades som alldeles för låg av de 
flesta av testpersonerna, detta trots att det är den vanligast före-
kommande stolhöjden i vardagen. De uppfattade en ansträngning i 
musklerna när de skulle sätta sig ner, flera ville nästan ta emot sig 
innan de kommit till sittande ställning. Den högsta testhöjden var 
däremot alldeles för hög för de testpersoner som var av kortare 
längd, de fick snarare klättra upp än sätta sig ner. Mellanhöjden var 
bekvämast att sätta sig ner på för alla testpersoner. Att sitta ner var 
också bekvämast i den höjden, då alla personerna, oavsett längd, 
ansåg att de hade bäst sittställning i den höjden vilket också innebar 
en bra benvinkel vilket i många fall påtalades av testpersonerna. 

Sitta
Att kunna resa sig lätt är viktigt vid en möbel som ska vara hjälpsam när 
man inte vill eller kan sätta sig ner på huk eller böja sig hela vägen ner till 
golvet i stående position. Därför behövs en ultimat höjd på möbeln för att 
användaren ska få ”hjälp” vid resning till stående från sittande. Tre olika 
höjder testades och den lägsta höjden (nr 1), var gemensamt för låg för 
användarna. De som inte själva påtalade att den kändes låg utan sa att den 
kändes bra, kunde man ändå tydligt se att de fck anstränga sig (se bild ovan. 
) och ta spjärn mot benen för att komma upp.  Visa drog parallellen till en 
träningsövning kallad squats. I den mellersta (nr 2) sitthöjden fick använda-
ren en bra höjd att utgå från, där flera upplevde att de fick ”hjälp” upp när 
de skulle resa sig. Viktigt var också att användaren fick in fötterna under sig 
lite för att lätt kunna resa sig.  Användarna hade problem att få in fötterna 
i rigg nr 1,  I  rigg nr 2 ansåg de flesta att avståndet mellan golv och rigg var 
tillräckligt för att de skulle få in föttena under sig. I rigg nr3 var användaren 
i pricip stående redan, därför var det här lättast att resa sig upp från då an-
vändarna bara gled ner från stolen, därför var höjd mellan golv och möbel 
oväsentligt i denna rigg.  

I samtliga höjder ombads användarna att knyta sina skor. Vilket med 
lätthet utfördes i de två lägre riggarna. I den högsta riggen ansåg an-
vändarna att de lika gärna kunde stå upp och knyta sina skor då de inte 
nådde ner från sittande på riggen. Intressant var även att alla användar-
na hade olika maner när de skulle knyta sina skor. Vissa ville sätta fram 
foten med skon som skulle knytas framför sig, andra ville ha benet i en 
rät vinkel för att lättast komma åt att knyta., dessa olika maner gjorde 
liten skillnad i resultatet, men var ändå god information att vinna. 

Resa sigKnyta skor
Vinnare av de sammantagna testerna blev testrigg nr. 2. Målet var att 
finna en rigg där ansträngningen var minimal vid alla moment som 
testades och detta tyckte användarna att nr 2 uppfyllde bäst. 

Produkten som ska skapas behöver alltså ha en sitthöjd på ca. 53cm 
och undertill bör det finnas ett mellanrum på ca 10cm för hälen att 
komma in under kroppen vid resning till stående position. 

Slutsats

RESEARCH & ANALYSFAS
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AKTIVITETSANALYS
Aktivitetsanalysens underlag kommer från användarintervjuer. Det var av stor vikt att först 
samla alla aktiviteteter för hela hallen, för att sedan kunna sortera ut aktiviteterna kring just 
den specifika hallmöbeln som ska tas fram. Det är tydligt att alla aktiviteter som äger rum i 
hallen är både ofta förekommande och viktiga. De som kanske inte förekommer hela tiden är 
också väldigt viktiga. Detta gäller även de aktiviteter som ringats in speciellt för möbeln. Det är 
alltså viktigt att alla dessa aktiviteter tas hänsyn till i designprocessen. Till höger syns en matris 
för hallmöbelns aktivitetsanalys. 

RESEARCH & ANALYSFAS

1.Se möbeln
2.Öppna/stänga förvaring
3.Sitta ner
4.Ta på/av sig skorna
5.Hitta skor
6.Ställa skor i skohyllan
7.Rengöra möbel
8.Sortera in i förvaring
9.Ställa ifrån sig matkassar 
10.Ta ut skor ur skoställ
11.Ställa ifrån sig väska
12.Städa runt
13.Lägga ifrån sig – 13.1 posten
                                        13.2 väska
                                         13.3 mobil 
                                         13.4 nycklar
                                         13.5 plånbok

14. Ta med saker-    14.1 posten
                                        14.2 väska
                                        14.3 mobil 
                                        14.4 nycklar
                                        14.5 plånbok
 
15. Hitta saker-         15.1 posten
                                         15.2 väska
                                         15.3 mobil 
                                         15.4 nycklar
                                         15.5 plånbok

OFTA

SÄLLAN

OVIKTIGT VIKTIGT

11.

9.

3.
6.

7.

8.
4.

15.

13.

14.

2.

5.

1.
10.

12.

RESEARCH & ANALYSFAS
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FUNKTIONSANALYS 

Möjliggöra    förvaring                                HF
Uppbära    yta      N
Tilltala     öga      N 
Äga     kvalitetskänsla    N
Uttrycka     tillhörighet     N     Svenskt Tenn 
Uttrycka     estetisk     N     Svenskt Tenn
Tåla     rengöring     N 
Klara     miljökrav     N
Tåla     klimat      N     fukt
Motstå     åverkan     N   
Äga      livslängd     N
Underlätta    påklädning        Ö
Erbjuda     komfort     Ö
Underlätta    flöde      Ö     I hallen
Underlätta     städning     Ö

Funktion         Klass    Anmärkning

RESEARCH & ANALYSFAS

KRAVSPECIFIKATION

Produkten ska:

-Medge förvaring av skor 

-Passa in i produktsortimentet

-Erbjuda sittyta

-Äga livslängd

-Produkten ska vara av gediget material 

Produkten bör:

RESEARCH & ANALYSFAS

-Tåla förhållanden i användarmiljön (fukt)

-Rymma minst 6 par skor 

-Underlätta påtagning av skor 

-Inrymma förvaring av nycklar 

-Inrymma förvaring av diverse små att.  

-Fungera som avställningsyta 
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PERSONAS

RESEARCH & ANALYSFAS

Fyra personas har skapats för att beskriva Svenskt Tenns kundgrupp, vilken kan kategoriseras 
till fyra kundgrupper. Personas har även för avsikt att påvisa behoven som användarna har av 
en möbel i hallutrymmet. Information om kundgrupperna har tillhandahållits av Svenskt Tenn.

Birgitta Norr, 50

Tillhör den varumärkesmedvetna delen av Svenskt Tenns kundgrupp. Hon handlar möbler och inredning på Svenskt 
Tenn för att hon anser att det signalerar att hon handlat från rätt märke. Hon gillar extra mycket när det syns att 
det är från Svenskt tenn. Detta gäller även henes övriga liv. Hennes kläder har också tydliga varumärkersavsändare.  
Birgitta älskar att spela golf, men hon hatar att ha sina golfskor synliga i hallen, hon vill bara visa upp sina finaste skor 
och gärna dölja resten. 

Carl Lager, 67

Carl har alltid handlat på Svenskt Tenn. Hela hans hem består i stort sett av möbler från Svenskt Tenn. Han har alltid 
handlat där, anser att produkterna har hög kvalitet och att han investerar för framtida generationer.  ”den förvaltande”  
Carl har dåliga knän och måste alltid sitta ner när han tar på och av sina skor. Han vill att alla skor i hemmet ska ha en 
plats i skohyllan så att han inte riskerar att snubbla på dom.. 

Maria Lund, 32

Maria är designkunnig och ligger alltid i framkant när det kommer till både design och inredning. Hon köper produk-
ter på Svenskt Tenn som hon blandar upp med annan design. Hon värnar om det unika i Svenskt Tenn och ser en 
långsiktighet i produkterna hon köper där.  Maria är alltid på språng, tusen saker som ska med hemifrån och tusen 
saker som ska in genom dörren när hon kommer hem. Hon önskar att det fanns ett bra ställa att samla och sortera alla 
småprylar direkt innanför dörren, gärna överskådligt. 

Erik Bååth 37

Erik har en stort intresse i det kulturella, han värnar om Svenskt Tenns kulturarv och det historiska perspektivet. Han 
har stor kunskap om design och inredning och väljer därför Svens Tenn. Erik är nybliven tvåbarnsfar som sköter 
handling och hämtning på dagis. När han kliver innanför dörren vill han ställa ifrån sig matkassar, sätta barnen på nå-
gon yta så han kan assistera med skohjälp, för att sedan sortera undan alla skor och saker.
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material & möten

form & funktion

MOODBOARD
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KREATIV  F AS
När research och analysfasen stod färdig, kunde den kreativa fasen påbörjas. Den 
kreativa fasen har bestått av workshop, ideskissning i två faser, en avstämning med 
användarna för att få en riktning på vilken typ av möbel som önskades. Utmaningen låg 
i att hitta en tilltalande estetisk form, som uppfyller användarnas krav och önskemål på 
produkten samtidigt som den utstrålar Svenskt Tenns estetik. 

KREATIV FAS



44 45

En workshop hölls för att diskutera form och förvaringslösningar. Hur får man en bra 
och tillgänglig förvaring av skor och småsaker? Vilka möjligheter finns det att göra för-
varingen på? Lådor, skjutdörran, hörnskåp, dokumentskåp osv. Workshopen har sedan 
varit en inspirationskälla i den fortsatta kreativa processen.  

WORKSHOP

KREATIV FASKREATIV FAS
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IDEGENERERING DEL 1
utformning och funktion

KREATIV FAS KREATIV FAS
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KONCEPT
- test mot användaren

Efter idegenereringen valdes tre koncept ut att visas för ett antal ur målgruppen. De tre koncepten valdes ut för att få en rikt-
ning på vilken typ av möbel som önskades av konsumenten. Koncepten hade alla tre olika riktningar som spretade åt olika håll, 
såsom olika sitthöjder,, helt dold förvaring, helt öppen förvaring, delvis dold förvaring, ett av koncepten hade en mer uttalad sit-
tyta än de andra två osv. Personerna som tillfrågades ombads fritt kommentera vad de tyckte och vilken möbel de själva hade 
valt och varflör. De fick även rangordna de tre koncepten efter tycke. 

Vald riktning

Kom fram till
Efter avstämningen med målgruppen var det tydligt att en möbel med delvis dold förvaring var något som önskades. 
Många gillade en möbel med flera användningsområden och ansåg att man med ”öppna” ytor i möbeln lättare kunde göra 
den till sin egen. Det är trendigt idag att personifiera sitt hem, vilket även bekräftades under avstämningen. Konceptförslag 
nr 1 var alltså den som var populärast i målgruppen.

Med vetskap om vad som målgruppen gillade och inte gillade kunde jag fortsätta min idegenerering och fortsätta skissa 
på förslag i den riktningen, dvs förbättra och vidareutveckla mina grundidéer. En möbel med möjlighet att både dölja 
och visa upp det som skulle förvaras däri. Skåpsluckor var dock inte något som önskades då detta skulle innebära att 
hemmet krävde en stor hall. 

” Lådor passar min personlighet bäst” 
       - Kvinna, 44år

KREATIV FAS
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IDEGENERERING DEL 2. 
utveckling och förbättring

 
VALD

 FORM
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IDEGENERERING 
När ett slutgiltigt designbeslut angående formen på möbeln tagits, hade en idé 
om mässingsdetaljer väckts. Därför var det nödvändigt att ha ytterligare en 
skissartad idegenerering men med fokus på detaljer. En tanke om att fräsa in 
mässingsstänger i lådfronterna som ett dekorativt och unikt inslag. Varpåjag 
påbörjade en ideprocess kring vilket mönster som skulle fräsas in.  Jag ville att 
mönstret skulle ge en unik känsla till möbeln samtidigt som den skulle vara möj-
lig att kombinera tillsammans med de möbler som redan finns i hemmet. 

SLUTKONCEPT
Efter de båda skissfaserna togs ett designbeslut angående 
formen på möbeln. Den slutgiltiga ideskissen hade ett hand-
tag på sidan av sittytan. Detta handtag har sedan diskuterats 
och utvärderats. Tanken med handtaget var att ge funktion 
som stöd till när användaren skulle resa sig upp på möbeln 
men också för att få en balans rent estetiskt i möbeln.  Efter 
en noggrann utvärdering av detta handtag beslutades dock 
att det inte tillförde tillräckligt mycket funktion som estetiskt 
inslag och att det även, eventuellt skulle påverka möbelns 
livslägd då kraften på handtaget skulle bli väldigt hög, vilket 
inte hade varit något problem om den hade kunnat garante-
rats komma rakt uppifrån, men ioch med att det finns risk att 
kraften från användaren även skulle kunna komma till viss 
del från sidan så skulle möbeln sida riskera att knäckas.  Vilket 
skulle resultera i ett estetiskt element som utstrålar funktion 
men ej håller för detta vilket skulle tala mot varandra. Dessut-
om finns redan funktionen som handtaget hade för avsikt att 
ha i den högre avlastningsytan ovan sittytan. Fördel med att 
inte ha handtag på sidan är också att möbeln blir mer fri, man 
kan sitta på sidan av möbeln och ta på sig skorna och kanske 
till och med att man kan få plats två när situationen kräver så. 
Tanken är att möbeln utan handtag ska ge en mer fri känsla i 
rummet. 

VALT
 KONCEPT

VALD
DETALJ
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I Svenskt Tenns produkter tummar man aldrig på kvalitet eller material. Materialet har som oftast huvudrollen i utseendet på 
produkten och därför är det av stor vikt att välja ett material som kan stå upp för Svenskt Tenns estetiska uttryck. Det ställs 
hårda krav på kvalitet och känsla. Deras möbler byggs för att hålla länge, generation efter generation. Produkterna utstrålar 
en exklusiv känsla. Listas materialen som används i deras produkter så får men en tydlig bild och även färgskala för vad som 
gälller när det kommer till träslagen. Samtidigt som produkten också skall hålla Svenskt Tenns standard så ska den även vara 
tilltalanade enligt dagens trender. Valet föll till slut på körsbär. Körsbär används ofta i produkterna hos Svenskt Tenn och är 
ett vackert rött och tåligt träslag. I lådfronterna kommer mässingsdetaljer att fräsas in som ett dekorativt inslag. Beslag och 
stänger för skohylla kommer också att vara i mässing just för att det spelar vackert mot körsbären men också för att metaller 
är trendledande just nu och starkast lysande av dessa är mässing. Med rätt behandling kommer den slutgiltiga produkten att 
hålla generation efter generation. Möbeln kommer sedan att lackas för ett mörkare ton och för hållbarhet och fuktskydd. 

Materialval

KREATIV FAS
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VERKSTÄLLANDE FAS

VERKSTÄLLANDE FAS

Den sista och avslutande fasen innehåller resultat, modellbygge i både fysisk och digital 
form. Resultatet beskrivs och efterföljs av en utvärdering och även en återkoppling med 
användarna. 
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RESULTAT

VERKSTÄLLANDE FAS

Målet med projektet var att skapa en hallmöbel med ett flertal funktioner som skulle underlätta användarens 
tillvaro i hallen samtidigt som den skulle passa in i Svenskt Tenns produktsortiment. Funktioner såsom sittyta, 
skoförvaring och övrig förvaring samt avlastningsyta önskades av användarna. Resultatet är en produkt som 
erbjuder detta till användaren. 
 Resultatet är en byrålösning kombinerad med skoförvaring. Möbeln är 120cm lång, och har en sittyta 
med en sitthöjd på 53cm. Sittytans djup är 40cm och bredden är 70cm och är tänkt för att en person i taget 
skall kunna sitta där och knyta sina skor, samt att den ska fungera som en avställningsyta för tillexempel matkas-
sar där höjden inte är allför ansträngande att lyfta upp saker på.  Översta delen på byrån fungerar som en extra 
avställningsyta alternativt en plats för mer dekorativa ändamål. Det är även möjligt att ta stöd mot denna när 
man ska resa sig upp till stående position efter att ha brukat sittytan. I det nedersta hyllplanet finns en infälld 
skohylla med mässingsstänger med öppning ner mot golvet vilket är nödvändigt när blöta skor direkt ska in i 
förvaring. Hyllan ovanför denna är tänkt för skor den med, men kan naturligtvis användas för andra ändamål 
också. Det finns fem lådor på möbeln som bildar en byråenhet tillsammans med de öppna hyllorna. Den övers-
ta lådan i möbeln är en grund låda med plats för saker som ska vara lätttillgängliga och överskådliga. Lådan har 
gjorts utan fack för att ge möjlighet till användaren att anpassa innehållet efter sina behov. Kanske någon vill ha 
smycken där. Någon annan en ipad. Tanken var först att göra en indelning av lådan med flera fack men efter 
analys kom slutsatsen att det skulle kunna begränsa användningen och användaren skulle inte kunna ha just sina 
viktigaste föremål på denna plats. I den breda lådan ges plats för ytterligare förvaring av skor, här placeras med 
fördel de skor som man vill stoppa undan men det finns även möjlighet att lägga sina högre skor här. Man kan 
naturligtvis förvara vad man vill även i denna låda, vilket är anledningen till dess simpla inredning. Detta efter-
som det framkom i analysfasen att användarna behövde kunna anpassa möbeln efter sina olika behov. Eftersom 
det ofta saknas möjlighet för förvaring av skovård i närhet av de faktiska skorna har detta nu åtgärdats, lådan 
längst ner på byrån är extra djup och rymmer alla typer av skovårdsprodukter. Materialet för möbeln är körsbär, 
ett vackert rött träslag med hög tålighet. De streckade detaljerna är fyrkantsstång i mässing som är frästs in i 
lådfronternas yta. 
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VERKSTÄLLANDE FAS

Förvaring
Fem lådor har inrättats i möbeln. 
Den översta bjuder på en grund 
förvaring med god översikt och 
tillgänglighet. 

Skohylla  
infälld i möbeln botten med
mässingsstänger att ställa
sina skor på. Tål fukt

Öppen hylla
synlig förvaring för skor och annat som som 
ska vara tillgängligt 

Mässing 
Samtliga detaljer såsom 
handtag, skohylla samt 
lådknoppar är av mässing. 

Sittyta/avlastningsyta
Sittyta som även erbjuder en praktisk yta för att att lasta av 
väskor såväl som matkassar. 
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FYSISK MODELL
Fysisk modell är byggd i körsbärsfanér. Dels för att hålla nere kostnaden för material då trä med stora årsringar var önsk-
värt och lättare att få tag på i fanér, men även för att fanérat mdf inte slår sig lika lätt som en gedigen körsbärsskiva skulle 
göra.  Modellen är byggd i skala 1:1. 
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Checklista skakrav

-Medge förvaring av skor 

-Passa in i produktsortimentet

-Erbjuda sittyta

-Äga livslängd

-Produkten ska vara av gediget material 

Checklista börkrav

-Tåla förhållanden i användarmiljön (fukt)

-Rymma minst 6 par skor 

-Underlätta påtagning av skor 

-Inrymma förvaring av nycklar 

-Inrymma förvaring av diverse små att.  

-Fungera som avställningsyta 

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

Slutåterkoppling med målgrupp

Slutsats
Målet med projektet var att skapa en hallmöbel som 
löste funktionerna att sitta, förvara skor samt annan 
småförvaring som finns i hallen. Eftersom Svenskt 
Tenn är ett företag som är unikt både i form av form-
givningen, kvalitén, hantverket och företagets ägan-
deform,  så krävdes något extra för att möbeln skulle 
passa in i deras sortiment. Detta var en väldigt rolig 
utmaning och jag kände stor motivation redan innan 
projektet. Slutresultatet är en möbel som löser alla 
önskade funktioner, samtidigt som den har ett klassiskt 
och tidlöst utseende med inslag av lekfullhet, mönstret 
är tänkt att det ska göra möbeln unik och spännande, 
samtidigt som den går att kombinera med andra härliga 
ting som finns i användarens hushåll. Jag är nöjd med 
hur projektet har gått och hur slutresultatet föll ut. 

När möbeln stod klar visades resultatet upp för några personer ur målgrup-
pen, Detta för att det var intressant att höra vad de tyckte och tänkte om 
resultatet. De var alla väldigt nöjda med resultatet och positivt överraskade 
av produktens slutgiltiga utseende. De kände att deras problem och önske-
mål hade blivit löste och var väldigt nöjda med utseendet på produkten.  En 
person sa, ”Perfekt, nu behöver jag inte gå in i köket för att sitta på kökssto-
larna när jag ska ta av och på mig skorna” . En annan person utbrast glatt, 
”åh!  Här kan jag lägga ner mina högre stövlar i lådan, de får alltid stå i gar-
deroben annars eftersom det ser så tråkigt ut när man lägger dem i skohyl-
lan”. Samtliga personer påtalade att de gillade den grunda och överskådliga 
topplådan och att den skulle hjälpa till att hålla ordning i hallen - i alla fall en 
liten stund.
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KÄLLHÄNVISNING för bilder

sida 7   http://www.svenskttenn.se/
sida 10  http://www.svenskttenn.se/
sida 13  http://www.svenskttenn.se/
sida 14  http://www.svenskttenn.se/
sida 16  http://www.svenskttenn.se/
sida 18  http://www.svenskttenn.se/
sida 20  http://www.svenskttenn.se/
sida 24   nr1 http://www.fogia.se/portfolio/item/skap-2/ 
 nr2 http://www.a2designers.se/angleshelf.html 
 nr3 http://www.rummet.se/serena-byra-med-farskinn-p-5539-c-10385.aspx           
 nr4 http://www.fogia.se/portfolio/item/rise-footrest/ 
sida 25     nr5 http://www.a2designers.se/collect2012.html
 nr6 http://www.mavis.se/sv/produkter/byraer/abisko-skank/
 nr7 http://www.kant.se/slope-120-sideboard-ek
 nr8 http://hay.dk/files/thumb-2-New-Order-01_2014-2-28_9-52-25.jpg
 
sida 26    nr1  http://www.nordicdesigncollective.com/media/catalog/product/cache/1/image/400x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/i/m/img-3166-Qm0UmW.jpeg
 n2 
 nr3 http://media.tumblr.com/tumblr_meaomihbsK1r63j7g.jpg
 nr4 http://www.bolia.com/sv-se/sortiment/belysning/vaegglampor/20-066-01_3553513
 nr5 http://www.olssongerthel.se/produkt/ballerina-skal
 nr6 http://www.anasanga.se/shop/33790/art90/h4275/20944275-origpic-cb2613.jpg

De bilder som inte anges här är tagna av mig. 

sida 27     nr1 http://www.rum21.se/sv/artiklar/acrylic-forvaring.html 
 nr2 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90251975/ 
 nr3 http://www.ballingslov.se/badrum/badrumstillbehor/ladinredning/ladinredning-lag 
 nr4 http://md2.peekaboo.se/www.gad.se/hogklint.pab
 nr5 http://feber.se/hem/art/43675/tjusig_frvaringsmbel_frn_svens/
 nr6 http://www.olssongerthel.se/produkt/lux-skrin
sida 39   ”Birgitta” http://www.wiserwomen.org/index.php?id=721
 ”Carl” http://www.nnvk.se/events/aktuella-event
 ”Maria” http://www.nordialaw.com/sv/medarbetare/karolina
 ”Erik” http://glammom.se/blogg/?page=14&tag=0&y=0&m=0
sida 40   nr2 http://www.svenskttenn.se/sv-se/product/ga10005/ljusstake-vanskapsknuten-massing.aspx
 nr3 ittala
 nr4 http://www.svenskttenn.se/
sida 41   nr1 http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=teak%2Bsideboard&ctid=CT3220468&searchsource=53&dimensions=large&start=0&pos=0
 nr2 http://sanktolofs.blogspot.se/2013/04/arets-mobel-2013-har-utsetts.html
 nr3 http://feber.se/hem/tag/f%C3%B6rvaring
sida 55   http://www.svenskttenn.se/

Fortsättning källhänvisning för bilder
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BILAGA 1
Tidsplan
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BILAGA 2
Enkätundersökning

BILAGA 2
enkätintervuer- svar
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BILAGA 3
konceptsvar




