
 
 

 

 

Processbeskrivning 

Följsam 
En bänk för privata hallmiljöer 
 

Författare: Ellinor Bondesson 
Handledare: Martin Schibli 
Examinator: Lars Dafnäs 
Termin: VT 17 
Ämne: Produktdesign 
Nivå: Kandidat examen 
Kurskod: 2DI30E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med projektet har varit att designa en sittmöbel med en kombination av 
skoförvaring för privata hallmiljöer. Det finns ett begränsat utrymme för förvaring och 
sittyta i en hallmiljö vilket gör att det är viktigt att möbeln har ett lämpligt mått för att den 
ska passa in i olika hushåll. Min ambition för sittmöbeln är lång livslängd med bra 
hållfasthet för att den ska kunna användas i generationer. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Under min designutbildning har jag blivit mer intresserad av möbeldesign. Det som 
intresserar mig är material och konstruktion i möbler. Därför var det ett självklart val att 
jag skulle designa en möbel i mitt examensarbete. Jag har samarbetat med det 
småländska möbelföretaget Essem design. För Essem design fick jag i uppdrag att ta 
fram en sits eller en skoförvaring för hallmiljöer. 
 
1.2 Problemformulering 
Det finns ett begränsat utrymme för förvaring och sittyta i en hallmiljö. Detaljer som 
dörrar, kontakter och lister tar mycket yta. Det har därför varit viktigt att möbeln ska ha 
ett lämpligt mått för att den ska få plats i olika hallmiljöer. 
 
1.3 Syfte 
Syftet har varit att designa en sittmöbel med en kombination av skoförvaring. Möbeln 
skulle ha ett mått som är lämpligt för privata hallmiljöer, vilket skulle leda till att fler 
hushåll skulle få plats med möbeln hemma i sin hallmiljö. 
 
1.4 Samarbete 
Jag tog kontakt med företaget Essem design som är ett företag som tillverkar 
funktionella möbler för både privata och offentliga hallmiljöer. Jag sökte ett samarbete 
med företaget på grund av att jag tyckte att de hade ett intressant produktsortiment och 
att de har sin produktion i Småland vilket jag ansåg var en fördel då jag kunde följa 
deras produktion. Efter en första telefonintervju ordnade vi ett möte på företaget i 
Anderstorp och då blev det klart att produktionsansvarige Robert Bladh skulle bli min 
handledare. Bladh förklarade att Essem design har två olika marknadsgrupper, en 
offentlig marknad där de levererar produkter till företag och nybyggen samt en privat 
marknad där butiker är återförsäljare åt konsumenter. På första mötet var Bladh tydlig 
med att poängtera att företaget vill utveckla sitt produktsortiment för den privata 
konsumenten1. Jag fick i uppdrag att designa en sittmöbel eller en skoförvaring för 
hallmiljöer. Möbeln skulle helst vara fristående och inte väggfast. Jag fick inte några 
strikta ramar utan jag arbetade fritt och fick kontinuerligt feedback från Essem Design.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2016-12-16 
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1.5 Avgränsningar 
Jag valde att avgränsa mig i mitt arbete och göra en möbel för privata hallmiljöer till 
hemmet på grund av att Bladh var tydlig med att företaget vill utveckla 
produktsortimentet för den privata marknaden2. Jag bedömde att det fanns störst 
utvecklingsmöjligheter kring detta produktsortiment där jag kunde bidra med nya idéer. 
 
1.6 Hållbarhet 
Hallmöbeln skulle vara hållfast vilket gör att den ska kunna användas i flera år. Jag 
tänkte mig ett trämaterial som med åren skulle åldras på ett vackert sätt så att möbeln 
ska kunna användas i generationer. Användaren ska inte behöva köpa en ny möbel 
vilket gynnar skog och miljö.  
 
1.7 Tillvägagångssätt 
Jag gjorde en research kring olika hallmiljöer för att få en överblick på mått och detaljer 
och en fördjupning kring Essem design och deras historia kring företaget. Jag valde att 
visualisera genom att göra modeller, skisser, tester och CAD ritningar. Inspiration och 
fakta har jag hämtat från litteratur, butiker, internet och hembesök.  
 
1.8 Metoder 
Designmetoder som jag har tillämpat mig av i min designprocess är användare och 
kontext för att få en bättre förståelse kring behov och kontext i vald miljö. I min 
skissprocess har jag valt att göra en ITK och moodboard som innehåller bilder och 
stödord för att visualisera form och känsla i min produkt. Jag har gjort brainstorm i 
grupp med klasskompisar för att få nya idéer och infallsvinklar. I designprocessen har 
jag gjort pappersmodeller för att jag lättare ska kunna uppskatta den verkliga formen 
och lämpliga mått. För att ta reda på fakta och djupare förståelse kring material och 
produktion har jag intervjuat personer som har bättre kunskap kring ämnet än mig. Jag 
har gjort tester för att bedöma om idéer, konstruktion och funktion fungerar. Under 
projektet har jag kontinuerligt skrivit workbook för att få en bättre överblick på 
designprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
2 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2016-12-16 
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2 Research 
 
2.1 Essem Design 
 
Essem design beskriver på sin hemsida att de tillverkar och marknadsför funktionell och 
kvalitativ interiör för privata och offentliga hallmiljöer. Företaget ser sig själv som 
miljövänliga då de jobbar efter en miljöpolicy och all aluminium som används är 
återvunnen. Sortimentet består av klassiska hyllor, skoställ, klädhängare och krokar i 
olika former. Essem Design har egen produktion i Anderstorp där de tillverka deras 
bästsäljande serie Nostalgi och Classic 3. Företaget har en bra geografisk position 
produktionsmässigt, verksamheten ligger i mitten av Småland i närheten av Lammhult, 
Värnamo, Vaggeryd och Gnosjö som även kallas för Sveriges designmecka.4 Detta 
medför att Essem design har ett nära samarbete med närliggande industrier som kan 
hantera andra arbetsprocesser och material som behövs för att producera övriga 
produkter.  
 
 

 
Bild 1, Hatthylla Classic5       Bild 2, Nostalgi6 

 

 
Bild 3, krokar från företagets produktsortiment7 
 
 
 
 
____________________________ 
3Essem design. (u,å). Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/  
4 Jarnewing, J. (u,å). Formsäkra traditioner. Smålandstid, hämtad 2017-03-22 från: 
https://smalandstid.se/artikel/formsakra-traditioner 
5 Bild 1, (u,å) Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/produkter/hyllor/ 
6 Bild 2, (u,å). Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/produkter/hyllor/  
7 Bild 3, (u,å). Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/produkter/krokar/ 
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Företagets rötter går ända tillbaka till 1930-talets småländska industri. Gunnar Bolin 
föddes 1919 i småländska Anderstorp. Han startade Skoglunds metallgjuteri och kom år 
1937 på idén att göra en hatthylla av nedsmält aluminium. Med envishet och god känsla 
för form tog han fram hatt-och skohyllorna Nostalgi och Classic som idag är klassiker i 
svensk möbelhistoria.8 Under flera årtionden skulle Skoglunds metallgjuteri i 
Anderstorp bli förknippade med enkel och funktionell hallinteriör.9 
 

Sten-Roger Bladh som tidigare var kvalitetsansvarig tog år 2002 över rättigheterna till 
produkterna genom en avkoppling från gjuteriet. Essem design har blivit ett 
familjeföretag där Sten-Roger Bladh fortfarande driver företaget tillsammans med sina 
barn Robert och Frida Bladh. De har fortfarande en stor strävan om nya produkter med 
bra funktion och hållbarhet.10  
 
Företaget sysselsätter idag tretton anställda. Produkterna tillverkas i Anderstorp i 
Småland där Essem design samarbetar med företag i närområdet vilket gynnar samhället 
kring Anderstorp och leder till kortare transportsträckor och mindre miljöutsläpp.11 
Företaget är certifierade och godkända utan anmärkningar av företaget Qvalify12. 
 
 

Vi tycker att funktion och karaktär är lika viktiga när det kommer till interiör. 
Vårt sortiment består av såväl funktionella hatthyllor från 30-talet till 
karaktäristiska krokar från dagens framstående formgivare. För miljöns skull 
och för samhällets skull så sker all produktion i Småland.13 

 

 
Jag anser att Essem design följer sin affärsidé och verksamhetspolicy genom att 
tillverka produkter med kvalité och funktion. Min syn som designer är att det är 
produkter med bra hållfasthet som kan användas i generationer. Min bedömning av 
företagets produktsortiment är att de använder material i aluminium och trä som björk, 
ek och bok. De har flera färgkombinationer för varje produkt som dem visualisera i 
olika miljöer på deras hemsida.14 Jag anser att det är viktigt att ha en bra kunskap om 
företagets produktsortiment när jag ska göra ett urval av material. Jag ville skapa ett 
uttryck i möbeln som hör ihop med Essem design och deras produktsortiment.  
 
____________________________ 
8 Essem design. (u,å). Verksamhetspolicy. Hämtad 2017-03-22 från: 
http://www.essem.se/sv/foretaget/verksamhetspolicy/ 
9 Svenssons i Lammhult. (u,å). Gunnar Bolin. Hämtad 2017-03-22 från: 
https://www.svenssons.se/formgivare/Gunnar-
Bolin#/filter/#__s=des=Gunnar+Bolin&__ob=p_null,n_null,pr_null&__pn=1&__pz=24 
10 Essem design.(u,å). Historien om Essem design. Hämtad 2017-03-22 från: 
http://www.essem.se/sv/foretaget/historia/ 
11 Essem design.(u,å). Historien om Essem design. Hämtad 2017-03-22 från: 
http://www.essem.se/sv/foretaget/historia/ 
12 Essem design. (u,å). Om företaget. Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/foretaget/om-
foretaget/  
13 Essem design. (u,å). Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/ 
14 Essem design. (u,å). Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/  
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Det finns två punkter som jag har reflekterat över efter att jag har gjort en analys kring 
företaget. På företagets hemsida kan man konstatera att de bara använder sig av manliga 
designers13. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt då företaget vill utvecklas på den 
privata marknaden där den typiska konsumenten är en kvinna i åldern 25-45 år14.  

Den andra punkten jag har reflekterat över är att jag upplever att företaget inte vet hur 
de ska utvecklas på den privata konsumentsidan. Företaget har inga utbildade designers 
i företaget utan de använder sig av frilansare och andra produktionsföretag som har mer 
kompetens kring material och produktion. Essem design har från början varit tydliga 
med att de inte har lagt så mycket tid och energi på konsumentsidan och det beror på att 
de har mycket att göra på företaget15. 

 
2.2 Design management 
 

 

Bild 4. Designtrappan 18 
 
I en föreläsning om design management föreläste Elisabeth Engström om hur viktigt det 
är att företag tillämpa design management för att skapa en igenkänning och 
varumärkesbyggnad. Engström presenterade designtrappan som ett verktyg där man kan 
placera in företag ut efter hur mycket de tillämpar design.19 Ju högre upp på 
designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design i verksamheten. Om företag 
vill förbättra sitt designarbete så kan de utgå från vilken nivå på designtrappan dem 
befinner sig och sedan besluta sig för vilka mål och insatser de vill ta för att förbättra 
arbetet kring design i verksamheten.20 

 
 
____________________________ 
15 Essem design. (u,å). Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/ 
16 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2016-12-16 
17 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2016-12-16 
18 Bild 4, designtrappan. Hämtad 2017-04-09 från: http://svid.se/sv/Vad-ar-design/Designtrappan/ 
19 Engström, Elisabeth; Föreläsare design management, Linnéuniversitetet, 
föreläsning 2017-02-01.  
20 SVID. (u,å). Designtrappan. Hämtad 2017-04-09 från: http://svid.se/sv/Vad-ar-design/Designtrappan/ 
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Jag skulle placera Essem design på det fjärde steget i designtrappan. Vilket betyder att 
företaget har design som strategi: 
 

Företaget ser designmetodik som en central och styrande faktor i sin 
verksamhetsidé. Design är en självklar ledningsfråga med ett eget 
strategiskt värde.21  

Min motivering är att jag tycker att företaget har en tydlig identitet som skapar en 
igenkänningsfaktor, de tillämpar design så att det återspeglar sig i produkt, typsnitt, 
förpackning och logotyp. Jag kan personligen dra paralleller från företagets historia till 
arbetet kring design management där jag anser att företaget har låtit sig inspireras av det 
gamla metallgjuteriet när de har utformat sin grafiska design. Personligen gillar jag en 
gammaldags stil med en kombination av en modern touch. Till hjälp har företaget 
anlitat Perniclas Bedow som är art director och grafisk formgivare på designbyrån 
Bedow i Stockholm22. Han fick i uppdrag att göra logotyp, förpackningar, annonser, 
kataloger, produktblad och webbplats23. Jag tycker att Bedow har lyckats bevara en 
intressant och gammeldags stil från Skogslunds metallgjuteri. År 2015 vann Bedow ett 
silver för sin produktkatalog åt Essem design i European Design Awards24.  
 

 
Bild 5, produktkatalog25  Bild 6, produktbild26 

 
Bild 7, produktbild27    Bild 8, produktbild28 

 

 
____________________________ 
21 Bilaga 1, designtrappan  
22 Essem design. (u,å). Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/formgivare/perniclas-bedow/ 
23 Bedow. (u,å). Hämtad 2017-04-27 från: http://www.bedow.se/work/identity/essem-design-identity/ 
24 Europeandesign. (u,å). Hämtad 2017-04-27 från: https://europeandesign.org/submissions/essem-design/ 
25 Bild 5, produktkatalog. Hämtad 2017-04-27 från: https://europeandesign.org/submissions/essem-design/ 
26 Bild 6, produktbild. Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/ 
27 Bild 7, skohorn. Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/ 
28 Bild 8, förpackning. Hämtad 2017-04-27 från: http://www.essem.se/sv/ 
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2.3 Kontext 
 
Essem design använder sig av slogan ”Hej och hej då” och beskriver på sin hemsida: 

Hallen är rummets motsvarighet till orden hej och hej då. Det är hallen som 
hälsar dig välkommen och det är hallen som välkomnar dig åter. Hallen är 
således inte bara ett rum med en funktion utan också ett rum som kan göra 
intryck.29  
 

Jag anser att hallmiljön är ett första intryck när man kommer in i ett hem och jag 
instämmer med Essem design att entrén är ett rum som hälsar dig välkommen och som 
kan göra intryck. Hallmiljön är det första man möts av när man kommer in i ett hem 
därför anser jag att det är viktigt att min bänk genom form och funktion skapar ett 
positivt intryck. Jag vill att bänken ska väcka användarens intresse med sin formgivning 
samt se inbjudande ut för att användaren ska sitta och interagera med möbeln. Jag anser 
att bänkens omgivning och funktion är en viktig aspekt vid första mötet. 
  
Min ambition för möbeln är lång livslängd och därför har jag inte fokuserat på en 
specifik användare eller ålder utan jag vill att bänken ska passa in i flera hushåll för 
olika generationer. Uttrycksmässigt är det är svårt att avgöra över tid vad som krävs för 
att en produkt ska användas i generationer men jag har jobbat med en inställning om att 
lägga mycket energi och omsorg på material och formmöten för att skapa ett intressant 
uttryck till möbeln.  
 
I början av projektet valde jag ut en specifik hallmiljö för att det skulle bli lättare att 
sätta upp ramar i mitt projekt. Måtten i hallmiljön är 2400 millimeter högt, 2100 
millimeter brett och 2800 millimeter långt. Jag har valt att använda mig av metoden 
brainstorm30. Det innebär att man i grupp kommer fram till tillexempel olika behov som 
finns i en hallmiljö och dem punkter jag anser var viktigast och som jag har fokuserat på 
är sittyta, avlastningsyta och förvaring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 

29 Essem design. (u,å). Hämtad 2017-03-22 från: http://www.essem.se/sv/ 
30 Krippendorff, K. (2006). The semantic  turn – a new foundation for design, Taylor & Francis 
group,LLC. (s213) 
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Bild 9: Fotografi på hallmiljön31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
31 Bild 9, Fotografi på hallmiljön. Fotograf: Författaren 2017-02-05 
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2.4 Moodboard 
 

 

 
Bild 10: Moodboard32 

 
Jag har gjort en Moodboard för att visualisera formspråket och känslan till min möbel. 
Möbeln ska ge ett uttryck av att den är rejäl med bra hållfasthet utan att den ser för tung 
och klumpig ut. Jag har valt att ta inspiration från naturen och material som metallnät 
och synligt träslag.  
 
Till höger är en bild på hallmöbeln som jag gjorde i möbelkursen förra terminen som 
jag tillsammans med Essem design har jobbat med vid sidan om examensarbetet. Den 
möbeln har varit viktig för mig under det här projektet. Jag har strävat efter att möbeln i 
examensarbetet ska ha ett gemensamt uttryck med denna möbel genom att använda 
samma färg och material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
32 Bild 10, Moodboard. Fotograf: Författaren 2017-02-05 
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2.5 Planlösning 
 
I min research kring hallmiljöer har jag kontaktat Therese Martinsson som är 
byggnadsutformare på Liljewall arkitekter AB i Stockholm. Hon förklarade att det inte 
finns något standardmått för planlösningar på hallmiljöer på grund av att de flesta 
hallmiljöerna är olika.33 Liljewalls använder sig istället av Svensk standard, vilket 
innefattar standardmått på detaljer som dörrar, garderober, fönster etc. Svensk standard 
är ett standardverktyg som har utvecklats och kvalitetssäkrats genom SIS 
standardiseringsprocess.34 Jag har fått ta del av Svensk standard och ritningar på 
hallmiljöer från Liljewalls arkitekter. Jag har även besökt min bostadsägare Stefan 
Lihag på Lihags fastigheter i Kalmar och fått ta del av olika planlösningar på lägenheter 
han äger35. Med hjälp av ritningar och mina uträkningar har jag kommit fram till att den 
minsta gemensamma nämnaren för en hallmöbel är 800 millimeter lång och 350 
millimeter bred och det är mått som jag har valt att utgå ifrån under hela projektet. Jag 
har konstaterat att det är viktigt att göra en research kring den minsta gemensamma 
nämnaren för att möbeln ska kunna få plats i flera olika hallmiljöer.  
 

 
Bild 11: Planlösningar36 

 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
33 Martinsson, Therese; Byggnadsutformare Liljewall arkitekter AB. Telefonintervju 2017-01-25. 
34 Svensk standard institutet. (u,å). Standarder. Hämtad 2017-03-22 från: http://www.sis.se/innehall/om-
sis/SIS-erbjuder-dig1/Standarder/ 
35 Lihag, Stefan; Fastighetsägare Lihags fastigheter. Besök 2017-02-03 
36 Bild 11, planlösningar Lihags fastigheter. Hämtad 2017-02-03. 
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Research har varit en viktig del i min designprocess då den har haft en betydelse för 
projektets utveckling. En grundlig analys kring vad Essem Design anser om sig själva 
och vad jag som designer anser om företaget har gett mig en bättre överblick. Jag anser 
att det är viktigt att ha en kunskap om företagets mission, värderingar och 
produktsortiment för att få dem bästa förutsättningarna för att göra en bra slutprodukt. 
Jag har gjort en research kring företagets historia och arbetet kring design management 
som har gjort att jag har dragit paralleller från deras historia fram till dagens grafiska 
design. Vilket jag tycker är en viktig del att förstå hur företaget marknadsför sig mot 
kund. En research kring användare, kontext och planlösningar har varit relevant för att 
min bänk ska vara funktionell i hallmiljön hemma hos min användare.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

12 

3 Genomförande 
 
 
3.1 Skissprocess 
I början av skissprocessen valde jag att göra en ITK som är en designmetod som jag har 
använt för att visualisera form och känsla i min produkt.37 Min ITK innehåller både 
bilder och stödord för att det ska bli tydligt att jobba efter i min designprocess.38 Jag 
samtycker med författaren Birgerstam att bilder föder bilder, andras bilder får en själv 
att inspireras till att göra något.39  

Som ung är man väldigt beroende av förebilder när man ännu inte har någon riktig 
fördjupad egen erfarenhet att ösa ur, någon riktig bildvärld att falla tillbaka på, 
utan man experimentera åt väldigt många håll40 

Jag känner igen mig i texten att bilder föder bilder. När jag ska komma igång med 
skissprocessen brukar jag tillämpa denna metod. Jag tar inspiration från natur, bilder, 
och produkter för att komma fram till nya idéer. 
 
Jag har två huvudpunkter som jag har fokuserat på, för det första är hållfasthet viktig 
där konstruktion och kvalité är en viktig del för att möbeln ska kunna användas i 
generationer. Hållfasthet och kvalité är två viktiga punkter som Essem design strävar 
efter i sina produkter vilket jag anser är viktigt att tänka på då möbeln ska passa in i 
deras produktsortiment. För det andra är formspråket viktigt, möbeln ska ge ett rejält 
intryck med bra hållfasthet utan att den ska se för tung och klumpig ut för ett litet 
utrymme som en hallmiljö. Jag strävar efter att möbeln ska ge ett intressant och 
lättförståeligt intryck för användaren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
__________________________ 
37 Krippendorff, Klaus. (2006). The semantic  turn – a new foundation for design, Taylor & Francis 
group,LLC) (s161) 

38 Se bilaga 2, ITK 
39 Birgerstam, P. (2000). Skapande handling, Lund: Studentlitteratur.  
40 Birgerstam, P. (2000). Skapande handling, Lund: Studentlitteratur. ( s37) 
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I början av skissprocessen fokuserade jag på att ta fram en skoförvaring för att jag 
kände att det intresserade mig personligen. Jag har ett stort intresse för skor och har 
många par hemma vilket gör att jag kan använda mig av egna erfarenheter kring 
exponering och förvaring av skor. Jag hade gjort många skisser och kände att jag inte 
hade hittat något som jag tyckte var intressant så jag valde att göra en brainstorm 
tillsammans med två klasskompisar för att komma fram till nya former och funktioner. 
Det genererade nya idéer som multifunktionella möbler, som ledde till intressanta 
former 

 
Bild 12, skiss på bänk med förvaring41     Bild 13, skiss på bänk med belysning42 

 

Bild 14, skiss på skoförvaring43  

 

 

 

 
 
 
 

__________________________ 
41 Bild 12, egen skiss på bänk med förvaring 

42 Bild 13, egen skiss på bänk med förvaring 

43 Bild 14, egen skiss på skoförvaring 
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Bild 12: Skiss på bänk med förvaring  
För att jag inte skulle fokusera för mycket på skoförvaring så valde jag att göra en bänk 
med förvaring under sitsen. I skissen finns det skor under sitsen men det funkar lika bra 
med ytterkläder eller mjukisdjur för sovrum. Sitsen har ett genomsynligt metallnät som 
ska förmedla en känsla av lätt och luftig.  
 

Bild 13: Skiss på bänk med belysning 
Samma idé som första skissen men att jag har ändrat formspråket och adderat belysning 
under sittytan för att skapa en mysig känsla i hallmiljön. 
 
Bild 14: Skiss på en skoförvaring med inspiration från ett arkivskåp.  
En multifunktionell möbel där användaren ska kunna öppna och skjuta undan skor för 
att få en bättre överblick över skorna.  
   
Från dessa skisser väljer jag att ta med mig material som metallnät då jag tycker att det 
är ett lämpligt material för en hallmiljö. Jag anser att produkten inte upplevs lika stor 
och tung med detta material och det är en fördel i en hallmiljö då jag upplever att många 
hallmiljöer är trånga.  
 
För att få nya synvinklar och idéer kring min kontext så tog jag kontakt med Ivar Jung 
som är kursansvarig för programmet inredning och butikskommunikation på 
Linnéuniversitet i Kalmar. Jung har både erfarenhet och kunskap om kontext, färg och 
ljus vilket ge mig nya aspekter i mitt arbete44. Han ställde frågan om det var intressant 
att göra skoförvaringen som en del i ett system eller om det skulle gå att addera fler 
enheter eller funktioner som kan öppnar upp mot offentlig miljö. Jung ansåg att jag 
skulle testa att utgå från andra kontexter som butik, moské eller förskola för att få nya 
infallsvinklar. Jag tog upp belysning som funktion och han gav mig olika idéer som att 
skifta från dold förvaring till att exponera skor med semitransparenta material. Jung 
ansåg att jag skulle ta inspiration från utställningsmontrar och vitrinskåp.45 Vid det här 
stadiet kände jag fortfarande att jag inte hade kommit fram till någon idé som jag 
verkligen gillade och därför beslöt jag mig för att använda min feedback från Jung och 
börja jobba mer kring andra kontexter och funktioner. Jag kände att jag fokuserade för 
mycket på hallmiljöer när jag skissade och därför kändes det bra att koppla bort det för 
ett tag.  

 

 

 

____________________________ 
44 Linnéuniversitetet. (u,å) Jung, Ivar; Kursansvarig inredning och butikskommunikation  
Linnéuniversitetet, Hämtad 2017-03-22 från: https://lnu.se/personal/ivar.jung/ 
45 Mailkontakt med Ivar Jung 2017-03-07 
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Bild 15, skiss med inspiration från vitrinskåp46 Bild 16, Skoförvaring med metallnät47 
 

   

Bild 17, skiss på skoförvaring för sovrum48 

 
Jag tog fram dessa skisser utan att behöva känna mig begränsad till mått och hallmiljö. 
Jag tycker fortfarande att metallnät är ett intressant material att jobba med när det 
kommer till funktion och formspråk vilket gör att jag föredrar skissen i bild 16. 
Metallnätet på sidorna ger ett luftigt intryck som gör att jag kan använda hyllplan i ett 
massivt material som aluminium eller trä.  
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
46 Bild 15, egen skiss med inspiration från vitrinskåp 
47 Bild 16, egen skiss på skoförvaring med metallnät 
48 Bild 17, egen skiss på skoförvaring för sovrum 
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3.2 Konceptskisser 

Det var i det här stadiet jag tog fram fyra olika koncept till Essem design. Som designer 
känner jag att det är viktigt att ta fram koncept som jag personligen kan representera och 
stå för. Men jag tycker också det är viktigt att lyssna på sin uppdragsgivare och kunna ta 
emot kritik för att komma fram till en produkt som både jag och företaget kan stå för. 
Syftet med konceptpresentationen var att jag tillsammans med Essem design skulle 
begränsa arbetet och välja ut ett koncept att jobba vidare med. I framtagningen av 
koncepten utgick jag från andra miljöer för att inte begränsa mig till hallmiljöer. Jag 
valde även att göra två av koncepten väggfasta trots att företaget i början av projektet 
bad om en fristående möbel. Jag valde att inte utesluta funktionen utan istället 
presentera dessa koncept med en bra konceptförklaring där jag lyfte upp konceptens 
fördelar. 

   
Bild 18, koncept 1 väggfast och justerbar skoexponering49  
 

Koncept 1:  
Ett väggfast koncept med inspiration från en verkstadstavla som hänger i en gammal 
verkstad utanför Kalmar. Material i perforerad plåt med justerbara komponenter för 
justering efter behov. 

   
 
Bild 19, koncept 2 modulsystem med både bänk och skoförvaring50 

 

 
________________________ 
49 Bild 18, egen skiss koncept 1 
50 Bild 19, egen skiss koncept 2 
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Koncept 2:  
En vidareutveckling av mina första skisser där jag har valt att jobba vidare med 
metallnät och göra ett modulsystem av en skoförvaring och en bänk.  

 

Bild 20, koncept 3 bänk51  

Koncept 3:  
Jag har hämtat inspiration från utemöbler för att jobba med andra former och material. 
Jag har tänkt mig material i bockad plåt med träribbor som kan åldras på ett vackert sätt 
genom åren. Med en massiv bockad plåt kan man få en känsla av att bänken är tung 
vilket jag vill undvika. Därför har jag använt mig av ribbor med ett avstånd mellan varje 
ribba för att skapa en luftig känsla. 

 

Bild 21, koncept 4 väggfast skoexponering52 

Koncept 4: 
Konceptet är framtaget efter inspiration från skoexponeringar i butik. Metallskivorna 
som skorna är placerade på är avtagbara. Material i fyrkantiga metallrör där den 
nedersta är ihålig för upphängning av stövlar. 
 
 
 
 
________________________ 
51 Bild 20, egen skiss koncept 3  
52 Bild 21, egen skiss koncept 4  
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Av dessa koncept föredrog jag koncept 1 då jag tyckte att det var en intressant idé att 
man kan använda olika komponenter för att skapa ett eget uttryck. Jag kände att det 
fanns utvecklingsmöjligheter kring detta koncept. Jag kunde välja att göra den väggfast 
eller utveckla konceptet för att den skulle bli fristående. Ett fristående alternativ skulle 
ta större plats då det behövs ben eller underrede. Jag tror att det hade varit lämpligt att 
ha en fristående i en större hall eller i ett sovrum. Användaren kan skapa ett eget uttryck 
efter stil och behov vilket jag tyckte var en intressant idé. 
 
Jag presenterade koncepten för min handledare Robert Bladh över en lunch i Vaggeryd. 
Bladh gillade koncept 1 trots att det är väggfast men ansåg att koncept 3 var mest 
intressant för företaget. Vi diskutera kring olika möjligheter och funktioner till koncept 
3 som att addera en hylla under sitsen för skor eller förvaring. Bladh gillade formen på 
tidningsstället men tyckte att jag kunde vidareutveckla formen för att skapa mer 
utrymme för förvaring. Vi diskuterade även kring riktningen på ribborna och att höja 
avlastningsytan för att förtydliga för användaren att det inte är en sittyta. Bladh ansåg att 
bänken kan användas både i privata och offentliga hallmiljöer vilket är positivt. I 
offentliga miljöer skulle man kunna skapa ett intressant mönster och uttryck med hjälp 
av flera bänkar i olika riktningar. Efter en bra diskussion med feedback från Bladh 
kunde vi konstatera att jag skulle jobba vidare med bänken i koncept 3.53  
 
Fram till nu har jag varit väldigt inställd på att göra en skoförvaring i mitt 
examensarbete men efter mitt möte med Bladh uppstod ett avgörande moment, vi tog en 
annan riktning i processen och bestämde oss istället för att jobba vidare med en bänk för 
privata hallmiljöer. Innan jag presentera idéer på möte eller redovisningar har jag oftast 
ett favoritkoncept. Jag har en bild framför sig om hur mitt koncept kan utvecklas och 
man brinner för sin idé. Så när det inte blir som man har tänkt sig och att man är mer 
intresserad av att jobba vidare med sitt favoritkoncept uppstår en besvikelse. Men jag 
anser att det är viktigt att kunna släppa sitt favoritkoncept och jobba vidare med det 
valda konceptet och lägga ner mycket tid på det så att både jag och uppdragsgivaren blir 
nöjda. Jag bruka också tänka att jag kan lägga mitt favoritkoncept åt sidan och jobba 
vidare med det vid ett senare tillfälle. Jag anser att jag som designer vill vara öppen för 
förändringar och kompromisser. Det är viktigt för mig att försöka ha en bra relation med 
min uppdragsgivare och känna att vi båda är nöjda med resultatet i slutet av projektet. 

 

 

 

 

____________________________ 
53 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2017-03-21 
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3.3 Besök på Larssons plåtslageri 
 
För att jag skulle få en bättre överblick kring metallplåt och dess egenskaper kontaktade 
jag Erik Bondesson som är plåtslagare på Larssons plåtslageri i Torsås. ( Min kusin bör 
nämnas) Jag mötte upp Bondesson för att diskutera konstruktionen kring bänken som 
jag och Essem Design valde att jobba vidare med. Bondesson sa att jag skulle behöva 
göra tester kring metallplåten men antog att jag skulle behöva en 3 millimeters 
metallplåt, vilket är för grovt för maskinerna på Larssons plåtslageri. Bondesson 
förklarade att om jag ska använda mig av aluminium som är ett lätt material måste jag 
ha grövre tjocklek på metallen för att bänken ska få en bra hållfasthet. Metallplåt är 
starkare än aluminium vilket inte kräver lika grov tjocklek men som också är dyrare och 
tyngre.54 Jag tycker att det både är för och nackdelar med metallens egenskaper. I 
offentliga miljöer kan det vara en fördel om bänken är tung så att människor inte flyttar 
på bänken och i privata miljöer är det en nackdel om bänken är tung om användaren vill 
möblera om. 

 
Mitt syfte med mötet var att få svar på om det skulle funka att bocka metallen efter mina 
skisser, få tips om konstruktion, samt vilken tjocklek på metallen som är lämplig. 
Tyvärr kunde inte Larssons plåtslageri hjälpa mig att bocka tester i 3 millimeters 
metallplåt men dem förklarade att jag skulle vara tvungen att göra metalldelarna i två 
delar för att en bockningsmaskin ska kunna göra radierna som behövs för att skapa 
formen på bänken. Jag tycker att mötet med Bondesson gav mig bra information om 
både konstruktion och metallens tjocklek och egenskaper. Jag kan konstatera att jag 
behöver göra fullskaliga modeller och tester kring metallplåt i olika tjocklekar för att 
komma fram till mått och konstruktion med bra hållfasthet.  
 
 
 
3.4 Pappersmodell 
 

 
Bild 22, fotografi pappersmodell55 
 
 
 
____________________________ 
54 Bondesson, Erik; plåtslagare Larssons plåtslageri. Intervju 2017-03-24. 
55 Bild 22, Fotografi på pappersmodell. Fotograf: Författaren 2017-03-29 
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Jag anser att det är väldigt svårt att uppskatta den verkliga formen om man inte gör en 
tredimensionell modell. Med hjälp av min pappersmodell i skala 1:1 kan jag lättare 
avgöra om jag har använt lämpliga mått till bänken. Efter att jag gjort min 
pappersmodell kunde jag konstatera att avlastningsytan var för stor. Användaren ska 
inte sitta på avlastningsytan då jag som designer bedömer att konstruktionen för den 
delen inte håller för det trycket. Det finns en referens som jag har valt att utgå ifrån när 
det handlar om hur användaren uppfattar min möbel. När man har utformat en möbel för 
att skapa mening för andra så är det viktigt att man har tänkt på designers förståelse av 
artefakten och designers förståelse för olika användares förståelse av artefakten56. Jag 
anser att det är svårt att veta vad användaren tänker och hur den kommer att interagera 
med min bänk. När det kommer till användarens förståelse kring min bänk tror jag det 
kan uppstå viss tvivel hos användaren om man kan sitta på avlastningsytan. Därför tog 
jag ett beslut att jag skulle vidareutveckla formen så att det bli mer lättförståeligt för 
användaren. 

3.5 CAD-modeller 

Det här är en vidareutveckling av bänken där jag har visualiserat i 3D-programmet 
CAD. Jag har valt att behålla material som bockad metall och träribbor i samtliga 
koncept och har istället adderat nya former och funktioner. 

Koncept A:   

 

Bild 23, koncept A57 

Jämfört med grundidén har jag valt att placera ribborna i en annan riktning vilket gör att 
det inte blir lika stor påfrestning på metallen när användaren sitter på bänken. Ribborna 
hjälper till att stärka upp så att metallen vid sitsen inte ska svikta. Jag har tagit fram en 
avlastningsyta som inte ser lika inbjudande ut att sitta på för att det ska bli mer tydligt 
för användaren att det inte är en sittyta.  
 
____________________________ 
56 Krippendorff, Klaus. (S66). 2006; The semantic  turn – a new foundation for design, Taylor & Francis 
group,LLC) 
57 Bild 23, egen skiss koncept A 
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Min tanke är att användaren ska lägga nycklar, mobil och post på avlastningsytan. Efter 
flera diskussioner kring avlastningsytan så är jag inte lika säker på om man använder en 
avlastningsyta när den är så låg som 470mm från golvet. En möjlighet är att höja upp 
avlastningsytan så att den blir mer tillgänglig för användaren eller utesluta funktionen. 

Koncept B:  

 

Bild 24, koncept B 58 
 
I det här konceptet har jag förhöjt avlastningsytan för att den ska bli mer tillgänglig och 
tydlig för användaren. Jag anser att helheten och proportionerna på bänken inte blir lika 
bra när bänken har olika höjder. Därför tar jag ett beslut att bänken ska ha en 
genomgående höjd på 470mm.   
 
 
Koncept C: 

 

Bild 25, koncept C 59 

 
Istället för en avlastningsyta ska användaren kunna hänga kläder, skohorn eller ett 
hundkoppel på hängaren som är formad som en halvmåne. Jag har även adderat en hylla 
mellan metalldelarna för att skapa större förvaringsutrymme. 
 
 
____________________________ 
58 Bild 24, egen skiss koncept B 
59 Bild 25, egen skiss koncept C 
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Koncept D: 

 

Bild 26, koncept 4 60 

1  2   3.   

Bild 27, metalldelar till koncept D 61 

Koncept D består av tre metalldelar. Del 1 och 2 är likadana och fästs omlott för att 
skapa ett ben och del 3 är ett fäste som binder samman ribborna vid 90 graders vinkeln. 
Med dessa tre delar så kan man skapa mindre förpackningar för frakt. Jag har placerat 
ribborna i horisontell riktning vilket gör att det blir en större sittyta och bänken får en 
bättre hållfasthet. Jag har även adderat en ny funktion, ett paraplyställ.   
 
Av dessa fyra koncept som är en vidareutveckling av min bänk så anser jag att koncept 
D är mest intressant. Jag gillar formspråket och detaljerna i bänken. Bänken har ett 
hyllplan där det får rum tre par skor eller förvaring av ytterkläder som mössor, vantar 
och halsdukar. Jag har valt att fortsätta använda metallnät, till hyllplanet. Det ihåliga 
nätet gör att blöta skor och ytterkläder torka lättare. Smuts faller ner på golvet vilket gör 
det lätt att dammsuga upp. Jag har delat itu vissa ribbor för att skapa hålrum för 
paraplyer. Använder man inte paraply så blir det en fin detalj som gör att man kan se 
igenom till den bockade metallen. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
60 Bild 26, egen skiss koncept D  
61 Bild 27, egen skiss metalldelar till koncept D  
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3.6 Materialtester 

    

Bild 28, test för paraply62  Bild 29, test ribbor63 

  

Bild 30, test sits64  

Jag valde att undersöka metallplåt i olika tjocklekar för att se hur styvt materialet 
kändes. Jag testade konstruktionen till grundidén och använde mig av en metalldel på 
två ribbor för att se hur styv metalldelen blev vid sittytan. Metallen sviktade och jag 
kunde konstatera att det inte var tillräckligt hållfast. Om jag ska använda ribbor i vågrätt 
riktning skulle jag behöva en betydligt grövre tjocklek på metallen eller komma fram till 
en annan lösning till konstruktionen. Jag har gjort tester för att komma fram till ett 
lämpligt avstånd mellan ribborna för att det ska kunna funka att placera paraplyer i 
koncept fyra. 

Efter flera försök att lösa konstruktionen till grundidén förklarade jag för Essem Design 
att jag inte hade kommit fram till en tillräckligt bra hållfasthet för att ribborna skulle 
kunna placeras i horisontell riktning. Jag förklarade att om användaren sätter sig på 
bänken kan inte ribborna ta emot all press vilket gör att metallen utsätts för ett stort 
tryck.  

 
____________________________ 
62 Bild 28, fotografi test paraply. Fotograf: Författaren 2017-04-06 

63 Bild 29, fotografi test ribbor. Fotograf: Författaren 2017-04-06 
64 Bild 30, fotografi test sits. Fotograf: Författaren 2017-04-06  
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Det skulle innebära att jag hade behövt använda en grövre massiv metalldel 
genomgående i hela bänken vilket skulle leda till högre materialkostnader och tyngre 
vikt. 

 
Bild 31, Grundidén65 

Min tanke var att jag och Bladh gemensamt skulle välja ett koncept att jobba vidare med 
och eventuellt använda vissa funktioner från övriga koncept. Jag ansåg att det var mest 
intressant att jobba vidare med koncept 4 därför att jag hade kommit fram till en lämplig 
konstruktion som undviker höga materialkostnader samtidigt som jag gillade 
formspråket och detaljerna i bänken.  

Bladh återkopplade på mailet och förklarade att han fortfarande ansåg att grundidén var 
mest intressant men att han även gillade det fjärde konceptet66. Jag anser att Bladhs 
åsikter är viktiga i min designprocess. Jag personligen ville också bevisa att jag som 
designer kunde lösa konstruktionen. Därför valde jag att fortsätta försöka lösa 
konstruktionen till grundidén genom att ta hjälp av fler människor som har mer 
kompetens än mig.  

Jag valde att kontakta Tommy Lundgren som är delägare på företaget Konrads. Konrads 
är ett företag i Nybro som jobbar med avancerad plåtbearbetning67. Jag bokade ett möte 
med Konrads för att diskutera ritningar, konstruktioner och bockmöjligheter. Lundgren 
tyckte att det fjärde konceptet såg bra ut och att det inte skulle vara några problem att 
bocka komponenterna. Han rekommenderade att jag skulle använda tre millimeters 
metallplåt istället för aluminium då metallplåt skulle ge en bättre hållfasthet i bänken68. 

Vi diskuterade också grundidén och Lundgren hade två förslag på hur man skulle kunna 
lösa problemen men även dessa förslag slutade med dyra materialkostnader, fler 
komponenter, tyngre vikt och ett oönskat formspråk.  

 

 
 
____________________________ 
65 Bild 31, egen skiss grundidén  
66 Mailkontakt Robert Bladh 2017-04-11 
67 Konrads. (u,å). Om Konrads. Hämtad 2017-04-14, från http://www.konrads.se 
68 Lundgren, Tommy; delägare Konrads. Intervju 12 mars 2017 
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Fördelen med mötet var att jag fick besked att Konrads kunde hjälpa mig att bocka 
metallen till min slutprodukt. Jag kände mig tacksam för att Lundgren hade tagit sig tid 
för mötet samt ville hjälpa mig med slutprodukten. Vi kom överens om att jag skulle 
höra av mig när jag var klar med ritningarna. När ett företag som Konrads som jobbar 
med avancerad plåtbearbetning inte kunde komma på någon lösning till konstruktionen 
för grundidén fick jag en känsla av att jag inte skulle kunna lösa problemet. 

Efter mötet med Konrads hade jag handledning med min handledare Göran Fafner. Jag 
förklarade hur jag kände kring koncepten, att jag helst hade velat lösa problemet kring 
grundidén och att jag personligen tyckte att det fjärde konceptet var mest intressant. Vi 
började diskutera kring konstruktionen till grundidén och kom fram till en möjlig 
lösning. Istället för att använda mig av en hel metallplåt skulle jag istället kunna 
använda mig av vinkelstång. Vinkelstång har en bra hållfasthet och skulle innebära att 
jag inte skulle behöva använda lika mycket metall i bänken vilket skulle leda till att 
bänken skulle få en lägre totalvikt69. Jag valde att visualisera lösningen i CAD för att se 
vad jag kunde komma fram till. Jag har lagt mycket tid på att försöka lösa 
konstruktionen till grundidén och kände att detta kunde vara en vändpunkt i mitt 
projekt.  

 

3.7 Konstruktion 

 

Bild 32, massiv metalldel70  Bild 33, Vinkeljärn71 

 

 

 

 

____________________________ 
69 Göran Fafner, handledning 2017-04-12 
70 Bild 32, egen skiss massiv metalldel 
71 Bild 33, egen skiss vinkeljärn 
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Jag utvecklade grundidén i CAD och istället för att använda mig av en massiv metalldel  
använde jag mig av vinkelstång till konstruktionen i standardmått 20x20x3millimeter 
med en vikt på 0,88 kilo per meter72. Jag gjorde flera olika förslag till hängare på 
kortsidan av bänken för att användaren tillexempel ska kunna hänga ett skohorn eller en 
väska.  

 

Bild 34, hängare73 

När jag hade visualiserat konstruktionen till grundidén och gjort flera förslag på hängare 
kontaktade jag Bladh på Essem Design. Vi tog ett gemensamt beslut att slutprodukten 
skulle bestå av vinkeljärn tillsammans med hängaren på tredje bilden. Bladh har hela 
tiden hållit fast vid grundidén och velat ha vågrätt placering på ribborna så därför valde 
vi att jobba vidare med vinkeljärn till konstruktionen. Hängare på bild tre ansåg vi var 
mest intressant då det är en fördel med en hängare på båda sidorna så att det inte blir en 
fram eller baksida på bänken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
72Ahlsell. (u,å) Hämtad 2017-05-03, från https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/stalror-och-delar/stang-
vinkelplattjarn-rostfritt/vinkeljarn-rostfria/1681344/ 
73 Bild 34, egen skiss hängare 
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3.8 Detaljarbete 
 

 

Bild 35, ben och fot74 

 
På bilden är mitt detaljarbete kring foten och metallen som skapar ena benet till bänken. 
På det första exemplet till vänster ser ni en smal träfot med en omlottkonstruktion som 
jag ansåg såg klumpig ut så jag vidareutvecklade till exemplet i mitten med en större fot 
där metallen möts på mitten. Det slutliga resultatet till höger har bättre form och-
materialmöten som jag tycker skapa en bättre helhet. 
 

 

Bild 36, ribbor kortsida75 

Jag har testat olika konstruktioner för ribbor på kortsidan. Det första exemplet till 
vänster har en ram runt ribborna, i mitten mer avskalad med bara en fot under och 
resultatet till höger har ribbor i horisontell riktning där varje ribba fästs direkt på 
vinkeljärnet.  
____________________________ 
74 Bild 35, egen skiss ben och fot 
75 Bild 36, egen skiss ribbor kortsida 
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Bild 37, stag76 

För att bänken skulle få en bra hållfasthet behövdes det stärkas upp med ytterligare en 
del i metallbenet. Jag testade med en hylla, men ansåg att ytan under hyllan försvann 
och jag stärkte upp med ribbor ovanifrån. Men eftersom att Essem Design och jag 
gemensamt bestämt att vi skulle ha en öppning vid benet så valde jag slutligen att 
använda stag mellan metallen som också skapar ett ställ för tillexempel paraplyer.      
 

 

Bild 38, test för mått mellan ribbor77 

Jag har gjort tester för att komma fram till ett lämpligt avstånd mellan stag och ribbor. 
Till en början var min tanke att det skulle vara lika stort mellanrum mellan varje ribba 
men det blev för stora avstånd vid bockningen så jag fick minska avstånden tills jag 
kände mig nöjd med uttrycket. 
 
____________________________ 
76 Bild 37, egen skiss stag 
77 Bild 38, fotografi tester för mått mellan ribbor och egen skiss. Fotograf: Författaren 2017-04-07 
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4 Resultat 
 

4.1 Resultat CAD 

 

 
 

 Bild 39, resultat CAD78 
 
Jag tycker att jag har kommit fram till ett resultat där bänken ge ett uttryck av att den är 
rejäl med bra hållfasthet utan att den ser för tung och klumpig ut för en hallmiljö. Jag 
har tänkt på miljön när jag har valt att använda mig av trämaterialet ask och 
svartlackerad metall som går att återvinna. Det är samma material som i möbeln som jag 
och Essem Design har jobbat med vid sidan om examensarbete. Jag har strävat efter att 
båda möblerna ska få ett gemensamt uttryck.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
78 Bild 39, egen skiss CAD 
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4.2 Resultat slutprodukt 

 
 
Bild 40, slutprodukt i vald miljö79 

 

 
 
____________________________ 
79 Bild 40, fotografi slutprodukt i vald miljö. Fotograf: Författaren 2017-05-15 
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Bild 41, slutprodukt i vald miljö 80 

På bild 40 och 41 ser ni slutprodukten placerad i min valda hallmiljö. Bänkens fördelar 
är att den har förvaringsutrymme för till exempel skor, ytterkläder och paraplyer vilket 
är passande i mindre utrymme som i en hallmiljö. Bänken har ingen fram eller baksida 
vilket gör att man kan placera den i olika riktningar. Möbeln består av massivt trä i ask 
som är ett slitstarkt och levande naturmaterial. Med rent trämaterial kan bänken åldras 
på ett vackert sätt med naturliga märken och spår från tillverkningen vilket skapa en 
unik karaktär. 

 
____________________________ 
80 Bild 41, fotografi slutprodukt i vald miljö. Fotograf: Författaren 2017-05-15 
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5 Analys 
 
Vill företaget utvecklas inom den privata konsumentsidan skulle en lösning kunna vara 
att anställa personal som är utbildad inom design. Det krävs mycket tid och arbete för 
att ta fram nya idéer och produkter som ska sälja på marknaden. Kan företaget utöka 
produktsortimentet för butiker och privata konsumenter skulle det kunna ge en 
möjlighet att utvecklas på konsumentsidan, som i sin tur gynnar företaget.  
 
Saknas kvinnor utgör detta en stor indikation på att det kan finnas skäl till eftertanke. 
Detta är ett förslag till reflektion inte någon bestämd formel för hur det bör ser ut. Men 
kanske är det bra även för företaget att till och från tänka efter om kön har någon 
betydelse för deras projekt81. I detta sammanhang använder sig företaget enbart av 
manliga formgivare. Företaget vill utvecklas på den privata marknaden där den typiska 
konsumenten är en kvinna i åldern 25-45 år82. Därför kan det finnas en anledning för 
Essem Design att använda sig av även kvinnliga formgivare för att utvecklas på den 
privata konsumentsidan. I en studie av kvinnliga företagare kunde de konstatera att 
deras mål, etik och värderingar enligt dem själva var annorlunda än deras manliga 
motsvarigheter83.  
 
Hade jag inte reflekterat över att de bara använder sig av manliga formgivare på 
företagets hemsida så hade jag förmodlingen aldrig noterat det. Jag har inte lagt märke 
till någon skillnad i varken företaget eller i produktsortimentet. Jag anser att det har 
varit en spännande utmaning att jag som kvinnlig designer har fått designa en hallmöbel 
åt Essem Design och det hade varit roligt om jag hade kunnat få vara med och bidra 
med nya idéer för att utöka produktsortimentet för den privata konsumentsidan. 
 
  
Problemformuleringen i projektet är att det finns ett begränsat utrymme för förvaring 
och sittyta i en hallmiljö. För att bänken ska kunna få plats i olika hushåll har jag därför 
undersökt olika planlösningar och räknat ut den minsta gemensamma nämnaren för en 
hallmöbel. Det har resulterat i att jag har kommit fram till ett lämpligt mått till bänken. 
Jag har även tänkt på förvaring och valt att göra en hylla för skor eller ytterkläder samt 
ett ställ för till exempelvis paraplyer.  
 
 
Produktdesign handlar för mig i stor utsträckning om en designprocess från idé till 
slutprodukt där kommunikation mellan produkt och användare är tydlig och som 
förstärker företagets identitet. Under min utbildning har intresset för material och 
konstruktion utvecklats. I min produktserie Följsam har jag strävat efter att skapa ett 
gemensamt uttryck med bra hållfasthet där möblerna kan med fördel kombineras med 
varann.  
__________________________ 
81 Alvesson, M., Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur.  
82 Bladh, Robert; produktansvarig Essem design. Möte 2017-03-21 
83 Alvesson, M., Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur.  
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6 Slutsats  
 
Mina mål med hallmöbeln har varit att den ska ge ett rejält och hållfast intryck men 
samtidigt inte se för tung och klumpig ut för en trång hallmiljö. En bra hållfasthet och 
kvalité har varit två viktiga punkter som jag har strävat efter för att möbeln ska kunna 
användas i generationer. Efter research och uträkningar har jag tagit fram ett lämpligt 
mått till möbeln så att den ska få rum i flera hushåll. Bänken är tillräckligt stabil och 
rejäl för att en tyngre person ska kunna sitta på den men även tillräckligt hållfast och 
säker ifall ett barn klättrar upp på skohyllan. Jag anser att jag har följt upp mina mål och 
samtidigt lyckats skapa ett visuellt formspråk och uttryck som stämmer överens med 
min moodboard. Möbeln som jag och Essem Design har jobbat med vid sidan om 
examensarbetet har ett gemensamt uttryck med bänken vilket har varit ett mål under 
projektet. 

Konstruktionen till bänken har varit en stor utmaning för mig. Jag har lagt ner mycket 
tid på intervjuer, research och visualisering för att lyckas lösa konstruktionen. Robert 
Bladh har hela tiden hållit fast vid grundidén med ribbor i horisontell riktning trots att 
jag har tagit fram flera olika koncept och funktioner. Därför känns det bra för mig att 
jag inte gav upp och istället löste konstruktionen för att kunna använda ribbor i 
horisontell riktning. 

Examensarbetet har pågått en längre tid än tidigare projekt vilket innebär att kraven har 
varit högre. Jag har lagt mycket tid på formspråk, formmöten och detaljarbete. Kring 
dessa områden har feedback från min handledare Bladh varit viktig för mig. Jag har haft 
en bra relation med Bladh och jag har besökt företaget i Anderstorp vid två tillfällen 
samt haft en kontinuerlig kontakt via mail och telefon. Jag känner mig väldigt tacksam 
att jag har fått samarbeta med Essem Design. Det har gett mig mer kunskap och 
erfarenhet om hur företaget jobbar med design. Jag känner mig nöjd över mitt 
slutresultat och tycker att jag har lyckats följa upp mina mål. 
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7 Reflektion 
 
Jag anser att min arbetsprocess har sett bra ut under examensarbetet. Jag har följt mitt 
tidsschema och jag har känt att jag har legat i fas vilket är viktigt för att undvika stress 
och skapa bra förutsättningar för ett bra slutresultat. 
 
Nu i efterhand kan jag konstatera att jag hade kunnat vidareutveckla konstruktionen för 
att slutresultatet skulle få plats i en platt förpackning. Det skulle resultera i lägre 
kostnader och mindre påverkan på miljön. I början av projektet var det ett mål att 
möbeln skulle få plats i en platt förpackning. Jag gjorde konstruktioner till bänken som 
skulle resultera i mindre förpackningar än slutresultatet. Men eftersom att Essem Design 
och jag var överens om att placera ribborna i horisontell riktning så antog jag att det inte 
fanns några andra lösningar än att svetsa ihop delarna för att få en tillräckligt bra 
hållfasthet i bänken. Därför tog jag och Essem Design ett gemensamt beslut om att 
bortse från platta förpackningar. Efter feedback från redovisningen av bänken kunde jag 
konstatera att jag hade kunnat använda mig av vinkeljärn i flera delar som man fäster 
fast med hörnbeslag och bultar. Det innebär att det finns flera utvecklingsmöjligheter 
kring bänken som hade resulterat i platt förpackning och monterbara komponenter som 
ger möjlighet till en justerbar hylla. Jag anser att min produktserie Följsam hade fått ett 
bättre samspel om bänken också var justerbar. Jag anser att namnvalet Följsam är 
lämpligt till min produktserie då ribborna skapar ett följsamt uttryck och bänken ska 
vara följsam livet ut. Jag tycker också att det är en styrka om man som designer är 
följsam och mån om sin samarbetspartner.  
 
Jag anser att det är viktigt att tänka på hållbarhet som designer. Jag har strävat efter att 
bänken ska kunna användas i generationer genom en hållfast konstruktion och slitstarkt 
material för att undvika en slit och släng konsumtion. Man ska kunna ta tillvara och 
göra ny råvara av materialet från bänken vilket jag anser är viktigt för ett hållbart 
samhälle.  
 
Under hela projektet har jag haft som avgränsning att inte fokusera på offentliga 
hallmiljöer. Nu i efterhand kan jag konstatera att bänken kan lyftas upp även till 
offentliga miljöer vilket är en bonus då jag inte har valt att fokusera på det under 
projektet.  
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