
 

Synliga sammansättningar 
 

- Ett arbete om människors uppfattning om synliga 

sammansättningar i möbler. 

 

Tony Olsson 
MÖBELSNICKERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carl Malmsten - Furniture Studies 
 

REG NR ISRN: LIU-IEI-TEK-G—10/00202-SE.  
 
 

 



2 

 

Förord 
Jag vill tacka Anna som följt mitt arbete på nära håll där hon med stort intresse och stort 

engagemang bidragit med synnerligen kloka synpunkter. Tack! 

 

Jag vill tacka min handledare Leif Burman som bidragit med hjälp och stöd på bästa sätt. 

Tack! 

 

Jag vill även tacka Johan Knutsson som med sin erfarenhet och sin kunskap bidragit med tips 

och idéer i utvecklandet av detta examensarbete. Tack!  
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Sammanfattning 
Att tillverka och konstruera föremål innebär ofta att olika delar måste sättas samman på ett 

eller annat sätt. Det finns en mångfald av konstruktionslösningar att välja mellan då en 

produkts olika delar ska sammanfogas, många av dessa konstruktionslösningar har utvecklats 

under lång tid och har således anor långt tillbaka i tiden. De olika sammansättningstyper som 

står oss till buds att välja mellan är antingen av synlig eller av dold typ. 

 

Det är här min undersökning tar sin början. Jag försöker i denna rapport söka svar på om, och 

i så fall hur, en synlig sammansättning påverkar helhetsintrycket hos en möbel, för 

konsumenten. Om man med sammansättningsmetoden kan skapa ett högre intresse för 

möbeln och med denna förmedla känslor om hantverk, kvalité och estetik.  

 

För att få svar på dessa frågor har jag valt att tillverka tre identiska produkter men med den 

skillnaden att de sammanfogats på olika sätt, varav en med en synlig sammansättning. Jag har 

sedan visat upp dessa produkter för en grupp konsumenter som har fått besvara en enkät i 

vilken jag formulerat frågor kring detta ämne, om synliga sammansättningar.  

 

Utifrån denna undersökning kan jag utläsa att en möbel med synliga sammansättningar lockar 

konsumenten på olika sätt beroende på om konsumenten är man, kvinna och vilken ålder den 

svarande är. Resultaten av undersökningen presenteras och analyseras för att skingra dimman 

och blotta svaren i denna frågeställning om en synlig sammansättnings betydelse för en 

produkts helhetsintryck.     

 

Summary  
To manufacture and construct an object often means that different parts must be assembled in 

one way or another. There is a diversity of design solutions to choose from when a product's 

different parts to be assembled together, many of these design solutions have been developed 

for a long time and have therefore chic far back in time.  

The different types available to choose between are either visible or hidden type. 

 

This is where my survey begins. I try in this report, if and how, visual compositions affect the 

overall impression of a piece of furniture, for the consumer. If the assembly method can create 

a higher interest for the piece of furniture, that convey feelings of craftsmanship, quality and 

aesthetics. 

 

To get answers to these questions, I have chosen to produce three identical products but with 

the difference that they are combined in various ways, including one with a visible 

composition. I have shown these products for a group of consumers who have received a 

reply to a questionnaire in which I formulated questions on this subject, about visible 

assemblies.  

 

Based on this study, I can deduce that a piece of furniture with visible assemblies attracts 

consumers differently depending on whether the consumer is man or woman and the age of 

the respondent. The results of the survey are presented and analyzed in order to dispel the fog 

and expose the answers in this issue on a visible assembly with a product's overall impression.  
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 

En möbels sammanfogning är viktig för dess hållfasthet och livslängd och kan utföras på 

många olika sätt. Dels kan tyngdpunkten på sammanfogningen läggas endast på att säkerställa 

konstruktionen och dels kan sammanfogningen och konstruktionen vara en del i möbelns 

helhet och formspråk. I de fall en konstruktion skall vara synlig medför detta ett mer 

omfattande arbete då sammanfogningen inte bara måste bära upp konstruktionen, utan också 

vara en väl utförd detalj och en del i möbelns hela uttryck.  

 

Mitt liv inom möbelsnickeri i allmänhet och synliga sammansättningar i synnerhet kan delas 

upp i två halvor, innan och efter Malmstens. Min möbelsnickrande period innan påbörjandet 

av mina studier på Carl Malmsten Furniture Studies, bestod i att jag med enkla handmaskiner 

i ett enkelt garage formgav och tillverkade mina alster. Varken min kunskap eller mina 

maskiner under denna period medgav några mer invecklade konstruktioner eller 

sammansättningsmetoder. Vad jag kan minnas så har jag aldrig tidigare tillverkat en möbel 

där sammansättningarna varit medvetet synliga och en medveten del i möbelns helhet och 

formspråk. 

 

När jag så en dag stod på Malmstensskolans golv och kunskapsfloden forsade över mig stod 

det klart för mig hur mycket det finns att lära sig inom detta yrke och detta område. Att 

formge och tillverka en kvalitetsmöbel kräver ett stort mått av kunskap och erfarenhet då det 

bland annat ska beslutas om konstruktionslösningar och sammansättningsmetoder. 

 

Jag har under mina tre läsår på Malmstens presenterats för ett antal olika 

sammansättningsmetoder och har ibland stått inför valet av att låta sammansättningen vara 

synlig eller att låta den vara dold. I de fall jag låtit den vara synlig har jag upptäckt att den 

tillfört möbeln något, ett mervärde, ett intressant inslag där man tydligt ser sammansättningen 

och konstruktionen.  

 

I denna upptäckt, om en synlig sammansättnings spänning, ligger grunden till mitt syfte och 

orsaken till mitt examensarbete. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är alltså att undersöka hur möbelkonsumenter värderar synliga 

sammansättningar och vilka känslor som konsumenten förknippar med dessa. I förlängningen 

syftar arbetet till att undersöka människors värdering av hantverk och deras attityder till 

kvalitet, materialbehandling, yrkesskicklighet och estetik.    

 

1.3 Frågeställningar  

Mina frågeställningar har justerats och förändrats en smula under arbetets gång. Det har varit 

en utmaning att hitta en formulering som fångar mina tankar. Jag kom till slut fram till att min 

frågeställning endast skulle beröra ämnet synliga sammansättningar och hur dessa uppfattas 

av möbelkonsumenten. På detta sätt kommer mitt ämnesval att i stora drag handla om 

människors smak och hur man uppfattar och tolkar en synlig sammansättning. Detta fick i sin 

tur styra formuleringen av mina frågeställningar.   
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• Kan synliga sammansättningar i en produkt bidra till att den blir tilldragande för 

konsumenten? 

 

• Om konsumenten väljer en produkt med synlig sammansättning, är det en känsla av 

hantverk eller produktens upplevda kvalitet eller kanske produktens estetiska framtoning som 

är avgörande för detta val? 

 

1.4 Avgränsningar 

• Tre typer av sammansättningar, varav en med synlig konstruktion. 

En del av mina förberedelser inför genomförandet av detta examensarbete var att välja ut de 

sammansättningsmetoder som jag ansåg kunde användas för att besvara min frågeställning. 

 

• En typ av produkt 

I min undersökning har jag valt att försöka besvara mina frågeställningar utifrån tre till 

utformningen identiska produkter. Det enda som skiljer produkterna åt är hur de är 

sammansatta.  

 

• En utställningsplats 

I mina förberedelser ingick även att utse en plats där jag kunde hitta personer i min målgrupp, 

möbelintresserade konsumenter. En del av denna målgrupp ansåg jag mig finna på 

”Bernardssons möbler” och denna butik fick utgöra den enda skådeplatsen för mina 

produkter.  

 

Dessa och ytterligare ett antal avgränsningar kommenteras längre fram i texten.    

 

1.5 Metod 

Min undersökning bygger i stora drag på ett antagande. Detta antagande grundar sig i att jag 

tror att en synlig sammansättning tilltalar konsumenten och ger denne en positiv känsla. För 

att pröva mitt antagande och för att få svar på mina frågeställningar så har jag metoder att 

tillgå som brukar sorteras under begreppen kvalitativa respektive kvantitativa metoder.  

 

1.5.1 Kvalitativ och/eller kvantitativ? 

Frågan om man ska göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning grundar sig i vad som är 

syftet med projektet. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är något förenklat 

att om man använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. Om jag sålunda använder ord som 

längre, fler och mer är jag inne på ett kvantitativt tänkande. Kvalitativt blir mitt tänkande om 

jag helt lyckas undvika den sortens jämförelser.  

 

Om jag vill kunna ange frekvenser skall jag göra en kvantitativ studie. Är jag intresserad av 

att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på det ena eller andra sättet 

skall jag göra en kvantitativ studie. Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, är en kvalitativ studie rimligt. Ofta kan de olika metoderna med framgång 

användas i kombination med varandra.
1
 

                                                           
1
 Trost J. (1994) Enkätboken, Studentliteratur AB 
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 Något förenklat: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man 

göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster 

så skall man göra en kvalitativ studie. Man kan här använda en metafor. Vill jag veta hur 

många blommor av skilda slag som finns på ängen skall jag gå ut och räkna dem (kvantitativ 

studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut skall 

jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation.
2
 

 

Den kvalitativa metoden ger mig en möjlighet till förståelse och den kvantitativa till 

beräkningsbarhet och generaliseringar. Jag har valt att avgränsa mitt arbete i rapporten till den 

kvantitativa metoden, då jag gärna vill ha en överblick över konsumentens uppfattning om 

synliga sammansättningar. En djupare förståelse av varför, är intressant men jag frågar inte 

efter bakomliggande orsaker eller söker en förståelse för varför konsumenten upplever en 

produkt på ett visst sätt i min frågeställning även om detta är intressanta frågor att diskutera. 

 

Den kvantitativa metod som jag har valt att använda mig av ger, som jag nämnt tidigare, 

möjlighet till beräkning. Jag har för att besvara min frågeställning använt mig av en enkät som 

mina deltagare besvarat. 

 

1.5.2 Vad är en enkät och hur gör man en enkät? 3 

Vi har en ganska stor källa av möjligheter när det gäller att samla in data om och från 

människor. En del av dem är så kallade registerdata och dem samlar vi in utan att den enskilde 

är med i arbetet. Man får helt enkelt uppgifter från ett eller flera register. Man kan också 

samla in data genom personliga intervjuer eller genom telefonintervjuer. En enkät liknar de 

personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att den som svarar på frågorna 

själv noterar sina svar, och att någon intervjuare inte finns med i bilden.  

Själva termen enkät kommer från franskans, enguete, som ordagrant betyder rundfråga. Med 

tiden har det svenska språkbruket lett till att termen enkät kommit att betyda just frågor som 

besvaras med den svarandes egen hand. En enkät är ett mätinstrument med vilket man mäter 

människors beteende, åsikter och känslor. 

 

Frågorna 

I frågeformulär kan man ställa en hel del frågor som brukar kallas sakfrågor eller frågor som 

behandlar faktiska förhållanden, i motsats till frågor om tycke och smak eller attityder. Frågan 

om den svarande är man eller kvinna är en klassisk sakfråga. En annan klassisk sakfråga är 

frågan om hur gammal den svarande är. 

Attityd eller åsiktsfrågor kan man ställa på två sätt. Det ena sättet går ut på att man i 

frågeformuläret ber den svarande ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken 

utsträckning han eller hon instämmer. Det andra sättet är att ställa frågor som besvaras 

jakande eller nekande. I skapandet av enkäten ska man ta ställning till om denna ska innehålla 

öppna eller icke öppna frågor.  

 

Öppna frågor är icke-strukturerade, d.v.s. frågorna är ej försedda med svarsalternativ, utan 

den svarande ombedes att själv formulera sitt svar. Öppna frågor har nackdelar såsom att 

många människor har en ovilja att lägga den tiden det tar att själv formulera sina svar och att 

även den efterföljande bearbetningen av enkäten blir tidsödande och svår. 

                                                           
2 Trost J. (1994) Enkätboken, Studentlitteratur AB 
3
 Följande orientering om enkäten som metod bygger på: Trost J. (1994) Enkätboken, Studentlitteratur AB 
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Icke öppna frågor är således försedda med svarsalternativ, vilka den svarande ombeds att 

kryssa i.  

 

Frågeformuläret 

När alla frågorna är formulerade skall man sätta samman formuläret så det ser attraktivt ut. 

Vad som är attraktivt får man bedöma från fall till fall. Det är viktigt att frågorna inte kommer 

huller om buller utan att de kommer i någon inbördes ordning. Många anser att 

bakgrundsfrågorna, de man kallar demografiska uppgifter, skall komma sist i formuläret. Med 

bakgrundsfrågor brukar man avse frågor om utbildning, kön, ålder, yrke m.m. Det argument 

som vanligen används i detta sammanhang är att dessa frågor är så tråkiga att de skulle 

minska motivationen att alls besvara formuläret om dessa frågor kommer först. 

 

Tydligt syfte 

Det är viktigt att ha syftet med studien klart för sig innan man påbörjar arbetet att konstruera 

sin enkät. Ett klart syfte gör framtagningen av enkäten lättare och undersökningen tydligare. 

Att genomföra en enkät är en process och det tar tid från idé till färdigt resultat. 

 

Population och urval 

Den första frågan man ställer sig då man funderar över population och urval är vilken del av 

befolkningen man har i åtanke för sin studie, vilken befolkningsgrupp man vill kunna uttala 

sig om. Att försöka få ett representativt urval beträffande t.ex. ålder, kön och nationalitet. 

Frågan om hur stort urvalet skall vara är relevant men omöjlig att besvara på ett helt 

tillfredsställande sätt. En tumregel är att ju större urval desto större sannolikhet att det är 

representativt för populationen. Men praktiska omständigheter såsom kostnader och tid gör att 

man vanligen måste göra ett urval 

 

Svaren som man får i sin enkät, påverkas naturligtvis av vilka som deltar i studien. Om alla är 

lika gamla, bor i samma bostadsområde och umgås i samma krets av vänner så är det troligt 

att många av deltagarna har ungefär samma referensram av livet och kanske likartad smak och 

inställning till många frågor. 

 

Datainsamlingen 

Rör det sig om ett större antal enkäter kan det vara klokt att upprätta någon form av system. 

Ett bra sätt är att alltid ge varje formulär ett löpnummer. Det innebär att man ger den som 

svarat ett slags identitetsnummer. Varje fråga eller uppgift är en variabel, dvs. den kan anta ett 

antal värden, t.ex. frågan om ålder eller kön. 

I utformandet av en enkät är det bra om man redan i formulerandet av frågorna har med i 

beräkningarna hur man ska sammanställa och bearbeta den data som framkommer av 

undersökningen. Som hjälp är det bra att ha ett passande datorprogram där data kan matas in 

och diagram över variablerna bifogas. 

 

1.5.3 Produkterna 

I och med att jag har valt att i min rapport försöka mäta hur människor uppfattar och känner 

inför en sammansättning beslutade jag mig för att tillverka någon typ av 

sammansättningsprov, där testgruppen kunde få prova och känna på materialet och 

sammansättningen. Detta prov bestod till en början av att endast tillverka ett antal hörn som 

jag sammanfogade på olika sätt och sedan låta testgruppen bedöma dessa. Nackdelen med 

denna metod ansåg jag vara att om provexemplen endast är ett antal provhörn och inte en 

möbel, är det svårt att bedöma om den tänkta möbeln får ett mervärde utav 
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sammansättningsmetoden. Jag beslutade att mina provexemplar måste vara någon form av 

möbel för att på bästa sätt ge svaren på mina frågeställningar. 

 

De tre produkter som jag har tillverkat till studien är till sin form lika förutom att de är 

sammansatta på olika sätt och endast en är sammansatt med en synlig sammansättning. 

Formgivningen är enkel med sin kubistiska form och där mötet mellan sits och sidostycken 

ger en tydlig yta för sammansättningen att komma fram och möjligtvis påverka 

helhetsintrycket av produkten. 
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2. Historisk bakgrund och teoretiskt perspektiv 

2.1 Hantverk och sammansättningar ur ett historiskt perspektiv.  

I alla byggprojekt som mänskligheten tagit sig för så har problemet att sätta samman två olika 

delar krävt en lösning. Dessa lösningar har utvecklats genom århundraden och idag ser vi en 

mångfald av konstruktionslösningar som står oss till förfogande när vi ska låta materialen 

mötas och låsa samman i varandra.  

 

Att kanske ta i beaktande vid analysering av dessa sammansättningsmetoder är att vid tillfället 

för deras uppkomst var limmerna, om det fanns några, kanske inte av samma höga kvalité 

som i dag utan konstruktionslösningen var ofta av självlåsande typ.  

 

I dag kan många av de sammansättningsmetoder som vi har tillgång till, med anor långt 

tillbaka i tiden kanske endast fylla ett dekorativt syfte och ge en antydan om hantverkets 

kvalité. I dag, med hjälp av högkvalitativa limmer och modern teknik, kan vi förmodligen 

lösa sammansättningen på ett enklare sätt men förlorar då, i mitt tycke, mervärdet bestående 

av hantverk och kvalité.  

 

En historisk tillbakablick om hantverkets roll i modern tid 
4
 

Den industriella revolutionen började utvecklas i mitten av 1700-talet i England och innebar 

stora förändringar av social, ekonomisk och teknologisk art för befolkningen.  

 

Vid denna tid bodde en majoritet av befolkningen på landsbygden och livnärde sig till stor del 

av jordbruk. I och med industrialismen förändrades jordbruket, marker slogs ihop till större 

enheter som i sin tur ledde till att många blev arbetslösa. Samtidigt utvecklades industrier i 

städerna och många sökte sig mot städerna för att få arbete och försörja sig. 

 

Industrialiseringen bidrog till att arbetet effektiviserades och fler varor kunde produceras på 

kortare tid. Detta skedde även inom design och hantverksområdet.  

 

I samband med att masstillverkningen utvecklades fylldes marknaden av varor, vilka enligt 

vissa grupper av bl.a. esteter och arkitekter, hade låg hantverksmässig kvalité och av dessa 

grupper ansågs vara dekorerade i syfte att dölja felaktigheter i tillverkningen. Man ansåg att 

denna utveckling var ohållbar då detta kunde leda till att allmänhetens smak och känsla för 

kvalité försämrades och förvreds. De ansåg att allmänheten på något sätt måste läras 

uppskatta god kvalité och god smak. 

 

En man som kritiserade den i hans tycke bristande designen inom masstillverkningen var Sir 

Henry Cole (1808-1882). Cole menade att konst och skönhet skulle vara viktiga ingredienser i 

den industriella produktionen. Han grundade en läroanstalt i syfte att utbilda professionella 

formgivare som skulle bidra till att genomföra detta. Cole började dessutom ge ut en tidsskrift 

i ämnet. Tidsskriften hette ”Journal of Design and Manufacture” och utkom 1849-52. Cole 

och kretsen kring honom kallades ”The Design Reformers”. 

 

En annan rörelse som även denna ville motverka maskinproduktionens i deras tycke, hot mot 

kvalitén och designen var Arts and Craft-rörelsen. Förgrundsfiguren till Arts and Craft, och på 

vems filosofi rörelsen stödde sig, var John Ruskin. För Ruskin var naturnärheten och närheten 

                                                           
4
 Följande orientering om 1800-talets estetiska rörelse bygger i huvudsak på: Wihma S(2003) Designhistoria: en introduktion, Stockholm 

Raster 
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till hantverket viktigt i produktionen. Han ansåg även att det var av stor vikt att materialet var 

av bra kvalité och att det bearbetades på dess egna villkor. I maskinproduktionen kunde detta 

tappas bort, enligt Ruskin, då det i detta fall var kvantitet som var viktigast. 

 

Ytterligare en viktig person inom Arts and Craft-rörelsen var William Morris (1834-1896). 

Morris inspirerades av Ruskins tankar i stora drag. Även om Morris inte var emot 

maskinproduktion i samma utsträckning som Ruskin var han övertygad om att tekniken ofta 

ledde till att människan tvingades att bli en förlängning av maskinen. Detta kunde, enligt 

Morris, i många fall leda till att hantverkaren tappade känslan för sitt hantverk och sin 

skapandeprocess. 

 

Art and Craft-rörelsens budskap spred sig under 1880 och 1890-talen och fick undergrupper, 

så kallade gillen, som förmedlade rörelsens budskap. Dessa gillen var till exempel, Mac 

Murdos Century Guild, Lethabys och Cranes Art Worker´s Guild. Arts and Craft-rörelsen 

hävdade att konsten tillhörde alla och dess målsättning var att den dagliga miljön för 

människan skulle förbättras och förses med, enligt rörelsen, genuina och vackra produkter. 

Arts and Craft-rörelsens filosofi att förena konst och design gav genomslag i både USA och i 

övriga Europa. Dess arbete formade riktningar såsom art nouveau och Wiener Wärkstätte. 

 

Författaren Oscar Wilde (1854-1900) var en av förgrundsfigurerna för ännu en riktning inom 

designhistorien, ”The Aesthetic Movement”. Denna rörelse uppstod i slutet av 1800-talet och 

uttryckte i likhet med Arts and Craft också en oro för försämringen av människors känsla för 

produktkvalité och smak.  

För Arts and Craft- rörelsen var tillverkningsmetoden viktig. Wilde däremot hävdade, att om 

ett föremål kunde skänka människorna glädje och välbehag var inte tillvägagångssättet på hur 

föremålet framställdes av central betydelse.    

 

I Sverige bildades Svenska Slöjdföreningen 1845 som en motvikt till det att det 

industrialiserade samhället började ta form även här. En annan orsak till föreningens bildande 

var att värna om den svenska hantverkskickligheten då skråupplösningen var ett faktum. 

Förgrundsfigur och grundare till denna förening var Nils Månsson Mandelgren.  

   

 

Efter föreläsningar i stilhistoria 2 (med bland annat Åke 

Livstedt och Maria Perers) har jag förstått att en viktig 

ingrediens under den industriella revolutionen, för att inom 

möbelproduktionen bevisa produktens kvalité och hantverk 

var att låta sammansättningarna vara synliga. Vissa har 

benämnt dessa som ”ärliga möbler” och de var en motvikt till 

denna massproduktionens tid av undermåliga produkter. Vad 

jag förstår så var Arts and Crafts i England och USA och 

dess motsvarighet i Sverige, Svenska Slöjdföreningen, 

förespråkare för detta tankesätt, att låta hantverket komma 

fram i form av väl utförda, ofta synliga sammansättningar i 

möbler och inredning. Detta tankesätt, tror jag, på många sätt 

lever kvar i vårt moderna samhälle av idag. Då en väl utförd 

synlig sammansättning kanske talar till betraktaren och 

skvallrar om hantverk och kvalité. Detta kan vi även se i de 

moderna inredningsfirmorna som i sin reklam ofta fokuserar och vill visa sitt hantverk i form 

av närbilder på synliga sammansättningar i sina konstruktionslösningar. 

Figur 1: Stol av Gustav Stickley från 1901  

inspirerad av Arts And Crafts filosofi. 
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2.2 Olika typer av sammansättningar. 

2.2.1 Traditionella sammansättningsmetoder. 

Då mina frågeställningar berör synliga sammansättningar och hur dessa uppfattas av 

konsumenten samlade jag ett urval av de vanligaste typerna av sammansättningsmetoder för 

att i ett senare skede välja ut tre av dessa till min undersökning. 

 

En sammanfogning måste vara så stark att den tål de påfrestningar den utsätts för.  

Tillvägagångssätten på hur man kan sätta samman ingående delar i möbler och 

inredningsdetaljer begränsas i stort av snickarens egen fantasi. Dock så måste den 

grundläggande tanken i konstruerandet av en sammansättning vara hållbarhet. En orsak till 

varför konstruktionslösningar i möbler och inredning utformats på dessa klassiska sätt är för 

att skapa stora limytor för limmet att verka på. Ju större och längre limyta ju hållbarare 

sammansättning. Här följer ett urval av de vanligaste sammansättningarna i träkonstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Halvt-i-halvt 

Svalstjärt 

Fals 

Rak hörnfog 

Gerad hörnfog 

Notning 

Figur 3: halvt-i halvt 

Figur 5: svalstjärt 

Figur 7: fals 

Figur 2: Rak hörnfog 

Figur 4: Gerad hörnfog  

Figur 6: not 
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2.2.2 Experimentella sammansättningsmetoder. 

Om de sammansättningsmetoder jag redogjort för tidigare, kan sägas tillhöra den traditionella 

sorten så kan de sammansättningar jag ska behandla i detta stycke sägas tillhöra de 

otraditionella, eller den experimentella sorten. Då utvecklingen inom maskiner och verktyg 

gjort stora framsteg, speciellt datorstyrda sådana, har även utvecklingen av hur en 

sammansättning kan utföras tagit flera steg framåt. 

 

I mitt letande efter olika typer av synliga sammansättningar stötte jag på projekt som 

snuddade vid mitt examensarbete, och som jag presenterar nedan. Människorna bakom dessa 

projekt verkade arbeta efter visionen om att en möbels sammansättning kan tillföra något mer 

till möbeln än att endast ge styrka till konstruktionen. 

 

Här följer några exempel på experimentella sammansättningar. 

 

    
Figur 8: experimentella sammansättningar 1 

Jochen Gros - 50 digital Wood joints 

 

Detta är ett urval ur ett projekt av professor Joshen Gros och designern Friedrich Sulzer där 

syftet var att utveckla sätten att sammanfoga trä på. Resultatet är ett 50-tal olika digitala 

lösningar för CNC-teknik, där syftet är att skapa en vacker och hållbar sammansättning, enligt 

Jochen Gros.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://flexiblestream.org/Digital-Wood-Joints-001.php 
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Nathan Wierink – Joints 

 

Tidigare gjordes alla sammansättningar för hand och utfördes därför oftast på ett enkelt sätt. 

Med dagens datorstyrda maskiner kan sammansättningarna göras mycket snabbare, mer 

komplicerade och mer exakt och dessutom på detta vis göras så väl vackra som funktionella, 

enligt Nathan. Detta är ett projekt där syftet är att skapa en möbel där sammansättningarna ger 

ett subtilt inslag av glädje till möbeln. Resultatet är detta skrivbord gjort helt med CNC-

teknik, med sammansättningarna som dekorativa element. Skrivbordet är utformat för att visa 

dessa och ge dem en framträdande plats. Detta är ett exempel på hur sammansättningarna i en 

möbel kan utformas som ett dekorativt element, enligt Nathan Wierink. 
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.dezeen.com/2008/10/27/joints-by-nathan-wierink/ 

Figur 9: experimentella sammansättningar 2 
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2.3 Klassiska produkter med synliga sammansättningar. 

Jag har valt att visa upp två klassiska stolar av Hans Wegner, vilka är konstruerade med 

synliga sammansättningar. I dessa exempel är det enligt min uppfattning sammansättningarna 

som ger stolen en del av de karaktärsdrag den besitter. Sammansättningen känns konstruerad 

för att synas och för att vara en del i möbelns helhet och formspråk.  

 

 

 
Figur 10: The Chair – Hans Wegner 

Hans Wegner – The Chair 

Sammansättningen mellan koppstycke och armstöd ger denna stol ett karaktärsdrag och bidrar 

även till en stark konstruktion p.g.a. den stora limyta som denna sammanfogning skapar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11: Cow Horn Chair – Hans Wegner 

Hans Wegner – Cow Horn Chair 

Sammansättningen i koppstycket är här väldigt framträdande och en betydande detalj i hela 

stolens uttryck och bidrar till en stark sammansättning. 
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2.4 En fråga om tycke och smak 

I denna rapport undersöker jag vad människor känner inför en produkt. Jag frågar efter vad 

det var som styrde deras val och därför är det enligt min uppfattning lämpligt att ta med ett 

avsnitt som behandlar detta ämne, om tycke och smak. Varför uppfattar vi vissa saker som 

estetiskt tilltalande och vackra?  

 

Vad är estetik? 
7
 

Hur ser något ut som är estetiskt tilltalande? Estetiska värderingar är något som vi ganska ofta 

talar om. Nästan alla har sina bestämda åsikter om vad som är vackert eller fult. Ändå är det 

väldigt få, om ens någon, som faktiskt kan definiera vad det är som gör något vackert. Ofta 

hör man beskrivningar som handlar om positiva upplevelser knutna till något som man sett 

tidigare. Vad som är vackert är relativt och kanske beroende av i vilken miljö man växer upp. 

 

Känslorna är mer eller mindre väsentliga när det gäller identifieringen av något vackert. De är 

av olika karaktär, skiljer sig från den ene betraktaren till den andre och förhåller sig mer eller 

mindre fritt till objektet, även om det kanske finns gränser för vad som ”passar in” när det 

gäller ett begrepp som skönhet. Det betyder att variationen i skönhetsupplevelser är stor, såväl 

kulturellt som individuellt. Om någon sa sig uppfatta en ”kökkenmödding” (avfallshög) som 

vacker skulle man kanske ha anledning att fråga sig om bedömaren förstått vad ordet ”vacker” 

betyder. Dock så kan vissa anse sig se det vackra i förruttnelsen och detta kan visa att 

omfånget för begreppet skönhet kan vidgas avsevärt. Andra bedömare har en extremt bred 

användning av skönhetsbegreppen och använder dessa inte enbart beträffande naturfenomen, 

konstverk och kläder utan också om exempelvis en basebollspelares rörelser, flammor i en 

brasa eller schacköppningar.  

 

Är det i grunden lika former av skönhet som åberopas då en museibesökare faller i trans inför 

en Monetmålning samtidigt som en fotbollssupporter hojtar ”Vackert!” efter att ha sett en 

spelare utföra en våldsam men effektiv glidtackling?  

 

Immanuel Kant (1724-1804 Professor och filosof) menade, om jag tolkar honom rätt, att för 

att något skulle kunna vara vackert måste det vara av naturen och inte konstruerat. ”Det 

intresse vi har inför skönheten kräver ständigt att den är av naturen, och det försvinner 

omedelbart om man märker att man är bedragen och att det handlar om konst; då kan inte ens 

smaken finna något skönt, eller synen något attraktivt.” 

 

Det gyllene snittet 
8
 

En utveckling av Kants tänkande kan kanske vara fenomenet, det gyllene snittet som är en 

fråga om hur vi uppfattar harmoni i ett objekt och proportioner, varför vi uppfattar vissa saker 

som vackra är den om proportionernas betydelse för helhetsuppfattningen. Scott Olsen 

beskriver i boken ”Det gyllene snittet – naturens största hemlighet” fenomenet.  

 

Finns det ett matematiskt samband i det att en liten justering i ett objekts delar bidrar till att 

den uppfattas som mer harmonisk och mer tilltalande? Vad är det som påverkar detta och hur 

kan man tillämpa denna harmonilära i en produkt? 

 

Gyllene snittet är också känt som fi eller phi, det gyllene medelvärdet. Man kan definiera det 

som en linje delad i två olika delar så att förhållandet mellan den kortare delen och den längre 

                                                           
7
 Följande orientering om estetiska värderingar bygger på: Anderberg T 2009 Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas 

8
 Följande orientering om Gyllene snittet bygger på: Olsen S (2006) Gyllene snittet – Naturens största hemlighet, Schibsted Förlagen 
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delen är samma som förhållandet mellan den längre delen och helheten. Gyllene snittet dyker 

upp över överallt i naturen, i vatten, DNA, proportioner för fiskar och fjärilar och antalet 

tänder vi har. Det dyker även upp inom musik, arkitektur, filosofi och matematik. 

 

 Det gyllene snittet har en historia som sträcker sig lång tillbaka i tiden ända till det forna 

Egypten. Enligt traditionen var det Leonardo da Vinci som myntade begreppet ”sectio aurea” 

eller det gyllene snittet. Dock så är det först i Pure Elementary Mathematics av Martin Ohm 

1835 som uttrycket uppträder i tryck. Detta gyllene förhållande och dessa naturliga 

proportioner har mänskligheten försökt tolka och använda för sina byggnadsverk i syfte att 

kopiera denna ordning. 

 

I vår vardag idag omges vi av föremål som många är formgivna utifrån det gyllene snittet. Det 

kanske vanligaste föremålet som vi kommer i kontakt med dagligen och som har proportioner 

utifrån det gyllene snittet är ett vanligt A-4 ark. Andra föremål med snittets proportioner är 

böcker, kreditkort och cyklar, alla med målet att skapa mått och proportioner som vi 

uppskattar och finner behagliga. 

  

Ett annat sätt att se på tycke och smak är utifrån ett samhälls och sociologiskt perspektiv som 

här får representeras av Pierre Bourdieu. 

 

Pierre Bourdieus (1930-2002 sociolog, kulturantropolog, medieteoretiker) 
9
 

Bourdieus var skeptiskt till tanken om skönhetens förekomst i eller hos objekten. Han menade 

att skönhet är en social och kulturell konstruktion.  Enligt Bourdieus syn finns skönheten inte 

i objektet i sig eller ens i relationen mellan objektet och bedömaren. Den finns endast som en 

social norm vilken internaliseras av bedömarna och sedan projiceras in i objektet. 

Vanemässigt uppstår därmed småningom en koppling som gör att bedömarna tror att 

skönheten finns hos objektet. Skönheten är alltså socialt skapad och upprätthålls för att 

behålla den rang som man uppnått eller eftersträvar. 

 

Enligt Bourdieu – som inte talar om skönhetssinne men väl om smak – är de 

skönhetshierarkier som uppställts av bland andra Kant, felaktiga och avspeglar bara 

överklassens motvilja mot allt som är förknippat med underklassens sysselsättningar och 

preferenser. Skönhet är bara ett sätt att avgränsa ett område för att säkerställa en smakhierarki 

som också underklassen underordnar sig, exempelvis genom att säga ”det är nog vackert men 

det överstiger nog min horisont”.  

 

Visserligen kan vi känna uppskattning inför objektet, men det finns ingen egentlig skillnad 

mellan det som vi uppskattar för att det har en god funktion, och det vi uppskattar för att det 

fröjdar ögat. Enligt Bourdieu formar vi vår smak för att smälta in i den samhällsklass i vilken 

vi befinner oss – eller önskar befinna oss. Någon ”ren” estetisk smak finns alltså inte. Den är 

väsentligen skapad och anpassad.     

 

Sammanfattningsvis tycker jag mig kunna se att Immanuel Kants teori och teorin om det 

gyllene snittets syn på skönhet samt Bourdieus uppfattning skiljer sig i huvudsak genom att 

Kant uppfattar skönheten som om den finns i objektet i sig, Bourdieu menar att upplevelsen 

av skönhet ligger hos betraktaren, i en social konstruktion och är en upplevelse som påverkas 

av individens kulturella och sociala omgivning.  

                                                           
9
 Följande orientering om estetiska värderingar bygger på: Anderberg T 2009 Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas 
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Vi uppfattar, enligt ovanstående resonemang, ett objekt som vackert när det har god funktion, 

när det motsvarar gyllene snittet eller när vi känner igen oss i det. 

 

Dessa aspekter är viktiga att minnas när vi nu ska se hur människor bedömt de tre produkterna 

i denna studie. 

   

3. Genomförande av studien 

3.1 Framtagning och tillverkning av produkterna 

3.1.1 Formgivning  
För att besvara min frågeställning om hur en synlig sammansättning påverkar människors syn 

på en produkt och vilka känslor som kan tänkas väckas av denna, ansåg jag att formgivningen 

av mina testprodukter måste utformas på ett sätt som erbjuder de bästa förutsättningarna att få 

svar på frågorna.     

 

Tydlig, enkel och återhållsam formgivning.  

Produkten i sig ska endast vara ett objekt där sammansättningen placeras. Jag valde att 

tillverka dessa produkter utifrån en enkel kubistisk form bestående av tre ytor. I sin 

formgivning är produkterna utifrån min synvinkel nog att betrakta som pallar, men kan även 

användas som avlastningsbord eller liknande.  

 

Måtten på mina produkter är 400*400*400 mm, dessa mått har ingen speciell grund förutom 

att det är lämpliga proportioner till både sittmöbler och avlastningsbord. På den horisontella 

ytan valde jag att fräsa ur en cirkel samt att på de vertikala ytorna fräsa ett urtag i 

anläggningsytan mot golvet, vilket jag tycker på ett enkelt sätt betonar att jag har för avsikt att 

produkterna ska vara inredningsdetaljer. Detta tror jag gör det lättare för konsumenten att 

avgöra sammansättningens roll i en möbels helhetsintryck. 

 

Tydliga ytor för sammansättningen.  

Det långa materialmötet mellan vertikala och horisontala ytor ger sammansättningen 

möjlighet att dominera och vara tongivande för produkten. Man kan, enligt mig, tydligt se den 

skillnad som den synliga sammansättningen bidrar till att ge till produkten.  

I mitt arbete med att gestalta produkterna valde jag att först testa proportionerna i 

ritprogrammet ”Solid Works”. Denna digitala prototyp var det enda visuella förarbete jag 

gjorde för att skapa en känsla av hur mina produkter skulle kunna gestaltas.  

 

 

 

  

 

 

 

Figur 12: Solid Work 
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3.1.2 Ritningsarbete 

Jag tog fram ett enkelt ritningsunderlag för produkterna i Autocad, där jag angav huvudmåtten 

för produkten och även måtten för tappar och sinkor för sinkförbandet. Jag gjorde även en 

tillhörande arbetsplanering för att få en uppskattning om hur lång tid färdigställandet av 

produkterna skulle ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Materialval 

Materialet i mina produkter är uteslutande massiv björk. Jag beslutade mig för detta material 

då jag ville att produkterna skulle ha ett ljust uttryck samt där ändträets mörkare ton vid 

ytbehandling leder till att sammansättningen träder fram på ett tydligt sätt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Auto Cad 

Figur 14: material 
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3.1.4 Val av sammansättningar 

 

Jag har valt att låta min undersökning besvaras genom tre olika typer av sammansättningar. 

Urvalet av sammansättningsmetoder följer nedan. 

 

Produkt A – Genomsinkning (Svalstjärtsmetoden) 

Utifrån min frågeställning där jag frågar mig, om en synlig 

sammansättning bidrar till att en produkt blir mer tilldragande 

för möbelkonsumenten, har jag valt att låta endast en av mina 

produkter sammanfogas med en synlig sammansättning. Med 

synlig sammansättning menar jag i detta fall att tapparna i 

konstruktionen är synliga. Den synliga sammansättningen lät 

jag gestaltas i form av en traditionellt handsinkad 

konstruktion, en sammansättning där denna på ett markant sätt 

skiljer sig från de andra två, både till utseende och till 

hållbarhet.  

 

Ur hållbarhet betraktad är denna sammansättning starkare än de andra två p.g.a. sin 

utformning som dels är självlåsande och dels har en lång kontaktyta för limmet. En 

sammansättningstyp som tack vare sin utformning tydligt ger möbeln karaktär. Denna 

sammansättning är den enda som är synlig och den som egentligen ska besvara min 

frågeställning.  

 

 

 

 

Produkt B – Gerad hörnfog 

Denna konstruktion är av dold art tack vare att 

sammansättningen är utförd med dolda lamellkex vid 

limningen. Här är sammansättningsytorna ändträ mot ändträ 

med materialen sågade i 45 graders vinkel mot varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt C – Rak hörnfog 
Denna konstruktion är kanske den till utförandet enklaste och 

den kanske vanligaste typen. Här är sammansättningen utförd 

med ändträ mot längsträ och förstärkt med lamellkex vid 

limningen. Denna sammansättning anser jag även denna vara 

av dold typ då tapparna (lamellkexen) i det här fallet är dolda. 

Här kan också nämnas att en stumlimning som denna inte alls 

har samma hållfasthet som den sinkade konstruktionen. 

 

 

 

Figur 15: svalstjärt 

Figur 17: Rak hörnfog 

Figur 16: gerad hörnfog 
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3.1.5  Svalstjärtsmetoden 

Jag kommer i min redovisning av arbetsprocessen endast att beröra framtagandet av 

produkten med den synliga sammansättningen. Jag utelämnar helt beskrivande 

arbetsprocesser av de övriga två sammansättningstyperna, då jag anser att dessa specifika 

arbetsprocesser inte är av vikt för mitt arbete.  

 

Jag valde att tillverka den produkt som skulle ha synlig sammansättning efter metoden, 

genomsinkning med svalstjärt. Denna metod har utarbetats och förfinats under lång tid och 

härstammar från en tid då limmerna kanske inte hade samma kvalité som idag. Det primära 

syftet vid dess uppkomst med tanke på konstruktionen var att den skulle vara självlåsande och 

att limmet, i den mån det fanns något, hade en sekundär betydelse. I dagens snickeri kan nog 

sägas att denna typ av sammansättning oftast förekommer i det syftet att man vill visa på 

hantverksskicklighet, kvalité och tradition, speciellt om den är gjord för hand. 

 

 De maskinparker och de limkvalitéer vi har till vårt förfogande idag erbjuder möjlighet till 

sammansättningslösningar som kanske är mindre tidsödande och mindre kostsamma och trots 

detta ändå uppfyller samma eller högre hållfasthet. Dock så är metoden ändå vanlig idag i 

exklusivare kök och inredning och är då nästan uteslutande maskinellt gjord. Tilläggas bör att 

en kombination av denna sammansättningsmetod och dagens effektiva limmer resulterar i en 

limfog som blir mycket stark p.g.a. dess långa limyta.  

 

Svalstjärts-metoden kan utföras på tre grundläggande sätt beroende på om man vill visa 

sammansättningen eller inte.  Dessa är genomsinkning, halvförtäckt sinkning och dold 

sinkning. Vad som menas med dessa begrepp ges prov på nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: genomsinkning 

Figur 20: halvförtäckt 

Figur 19: helförtäckt 

1) Genomsinkning 

Detta sätt att sammanfoga bidrar till att ändträet blir synligt åt två 

håll.  
 

2) Halvförtäckt sinkning. 
Denna sammanfogning lämnar endast ändträ synligt åt ett håll. 

Lämplig till t.ex lådfonter där det kanske inte är önskvärt att visa 

ändträet framåt. 
 

3) Helförtäckt sinkning 
En sammansättning som av dessa tre nog är den ovanligaste i dagens 

snickeri. Här är hela sinkförbandet dolt i den hoplimmade produkten. 

Syftet med denna sammansättning är endast att uppfylla en 

konstruktionsmässigt hållbar produkt och inte att visa hantverket.  
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3.1.6  Sinkningens proportioner och fördelning 

Innan man påbörjar det praktiska arbetet med att såga och stämma ut sina sinkor och sina 

tappar ska man mäta ut sinkfördelningen (avståndet mellan sinkorna) och bestämma 

sinkningens proportioner (sinkornas form).  

 

 

 

Sinkningens proportioner: 

Den största sneddningen för genomsinkning är 1:6 i mjukt 

virke, 1:8 i hårt virke. Detta beror på att cellerna i mjukt 

virke pressas ihop lättare och behöver därför sneddas mer. 

Alltför stora sneddningar (t.ex. 1:6) ger dåliga sinktappar 

och svaga hörn med korta fibrer. Om sneddningen är för 

liten (t.ex. 1:8) blir sinkarna ineffektiva därför att de kan 

dras ifrån varandra.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinkningens fördelning: 

Från kanten på sinkstyckets båda ändar markeras ett 

avstånd som är lika med tappstyckets halva tjocklek. Det 

ska vara 6 mm öppning mellan alla sinkar, på så sätt får 

man sinkarnas bredd.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Beazley M (1980) Stora snickarboken, ICA bokförlag. s106 
11

 Beazley M (1980) Stora snickarboken, ICA bokförlag. s106 

 

Figur 21: sinkningens proportioner 

Figur 22: sinkningens fördelning 
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3.1.7  Grundmaterialet till produkterna 

Grundmaterialet till produkterna består av nio stomdelar 

där tre avses för varje produkt. Jag valde att tillverka 

grundmaterialet till produkterna i massiv björk. Materialet 

jag hade att tillgå var två björkplankor och jag valde att 

försöka plocka ut materialet med genomgående stående 

årsringar för att få så lika utseende på produkterna som 

möjligt.   

 

 

3.1.8  Påritning och sågning 

 

Då jag tidigare endast tillverkat ett antal lådor där denna 

sammansättning ingått och som vid dessa tillfällen enbart 

bestått i ett fåtal sinkor och tappar var detta projekt en 

liten utmaning för mig.  

 

Eftersom avsikten med mina produkter var att få 

deltagarna att fokusera på sammansättningen krävde det 

att denna var väl utförd för att tåla kritiskt granskande 

blickar.  

 

 

Jag påbörjade uppmätningen av sinkfördelningen, detta gjordes med tyngdpunkt på att 

försöka få en tilltalande uppdelning och mönster. Vid bestämning av sinkningens proportioner 

tog jag beslutet att göra dessa i proportionerna 1:6 av den anledningen att björk kanske inte 

kan räknas som hårt material och således inte kräver proportionen 1:8. 

 

Till detta arbetsmoment tillverkade jag en mall för att underlätta vid ursågning av sinkor och 

tappar. Dock så kan man, om man har mängder med sinkor att såga, lägga ner ytterligare 

arbete på denna mall, och kanske göra den mer greppvänlig och lättare att fästa på 

arbetsstycket. Vid ursågning av tappar och sinkor är det av stor vikt att bestämma på vilken 

sida av sträcket man ska såga. Detta på grund av att sågbladet i sig avverkar en liten men  

betydande del i materialet vilken är, vid sammanfogningen, väldigt avslöjande om sågning på 

”fel” sida om sträcket utförts.          

       

 

 

 

 

 

Figur 23: grundmaterial 

Figur 24: påritning och sågning 
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Figur 27: sinkor 

3.1.9  Urtagning av tappar och sinkor 

Jag började arbetet med att stämma ur tapparna i tappstycket, anledningen till detta är att när 

tapparna ska ritas av och föras över till sinkstycket ges utrymme för pennspetsen till 

avritningen. Efter att jag huggit ut tapparna i tappstycket använde jag detta som mall och 

ritade av tapparna till sinkstycket för att få en avbild av dessa och således en avbild av 

sinkornas placering och form. Därefter arbetade jag fram sinkorna ur sinkstycket och hade 

således en sammanfogning där sinkorna mötte tapparna med ett, för mig, godkänt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.10 Limning och pressning 

Då denna produkt innehöll 12 sinkor per sida ansåg 

jag att limningen var ett kritiskt moment. Därför 

limmade jag en sida i taget vilket innebar att det 

gavs lite extra tid till att utföra en mer kontrollerad 

limning. På pressmallarna fäste jag korkmaterial för 

att sinkor och tappar skulle tillåtas att pressas ut i 

mallen en aning.  

 

 

 

 

Tappstycke 

Figur 25: tappar 

Figur 26: tappstycke/sinkstycke 

Sinkstycke 

Figur 28: limning och pressning 
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3.1.11 De färdiga produkterna 

De färdiga produkterna uppfyllde mina förväntningar i stora drag. Jag tycker att jag fick 

ungefär de uttryck jag ville ha, med en återhållsam formgivning där den synliga 

sammansättningen får möjlighet att träda fram och ge produkten karaktär.  

Jag valde att ytbehandla produkterna med hårdvaxolja vilket förstärkte sammansättningarna 

ytterligare då oljan sögs upp i ändträet. Detta var ett välkommet inslag då det var 

sammansättningarna jag ville presentera och som jag också baserade min undersökning på.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Färdiga produkter 



27 

 

3.2 Enkät och testplats. 

3.2.1  Min enkät 

Vid påbörjandet av detta arbete insåg jag inte att utformningen av enkäten skulle vara så 

invecklat och så tidsödande. Jag har under arbetets gång justerat min enkät för att den i 

möjligaste mån ska besvara mina frågeställningar. Den enkät som jag till slut beslutade mig 

för att använda är resultatet av ett tiotal enkäter som jag efterhand och efter vissa prov-tester, 

kortat ned och omformulerat. 

 

Avsikten med layouten på min enkät var att den, om möjligt endast skulle bestå av en sida. 

Detta för att den skulle bli överskådlig och för att man inte skulle känna att det kommer att ta 

för lång tid att besvara den. Jag har avslutat enkäten med orden ”Tack för din medverkan” i 

stora bokstäver då jag ville att den svarande skulle se detta vid första anblicken och förstå att 

frågeformuläret är förhållandevis kort. Detta tror jag bidrar till att den svarande orkar lägga 

mer tid på de få frågorna som enkäten innehåller och på så vis blir det mer tyngd i 

undersökningen. 

 

Frågorna 

Avsikten med frågorna har under hela arbetets gång varit att hålla dessa så korta och tydliga 

som möjligt. Jag har under mina förstudier i ämnet förstått att detta är viktigt.  

 

Jag har även konstruerat mina svarsalternativ som ”icke öppna”, vilket innebär att den 

svarande ges fasta svarsalternativ där passande svar kryssas i. Anledningen till detta är att jag 

inte vill besvära den svarande med att tvingas formulera sig i text, vilket många anser vara 

svårt. En annan anledning till detta är att jag eftersträvar en översyn och en beräkningsbarhet. 

 

Min enkät innehåller 3 frågor förutom sakfrågorna om ålder och kön. Jag har valt att lägga 

denna ålder/kön-fråga längst ner i formuläret då jag anser att jag vill gå direkt på enkätens 

huvudsakliga innehåll. 

 

Frågorna i enkäten handlar i stora drag om tycke och smak och syftar till att få den svarande 

att besvara frågorna utifrån sina personliga erfarenheter och preferenser. En svårighet i 

utformandet av sådana frågor är att ett påstående eller en fråga kan innehålla och föra med sig 

olika känslor och värderingar för de personer som tillfrågas. Vilken betydelse lägger du i 

ordet hantverk? Betydelsen kan vara olika för olika personer.  

 

Här följer en kort redogörelse för valet av mina frågor. 

 

Fråga 1: 

 

 

 

 

 

 

Denna fråga är en grundläggande introduktion till enkäten. Vid en situation där den svarande 

presenteras inför tre produkter där det enda som skiljer dessa produkter åt är hur de är 

sammansatta är det intressant att få reda på om denne observerar skillnaden eller om det kan 

1) Ser du någon skillnad mellan produkterna? (förutom träets individuella skillnader) 

 Nej 

 Ja  
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uppfattas som att produkterna är likadana. Jag har även påpekat att träets individuella 

skillnader inte ska tas med i den totala bedömningen av produkterna.  

Denna fråga besvarar således om den svarande uppfattar någon skillnad mellan produkterna. 

 

Fråga 2: 

 

 

 

 

 
 

Denna fråga handlar om tycke och smak och syftar till att be den svarande att välja en av 

produkterna som tilltalar denne mest.  

 

 

Fråga 3: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Här har jag bett den svarande att analysera sitt val och kryssa i det alternativ som denne anser 

vara det mest avgörande för varför han eller hon tilltalades av produkten. 

 

Jag har jag valt att presentera ett antal svarsförslag som jag tror att sammansättningarna skulle 

kunna förmedla. Dessa förslag utgår från min frågeställning om hur människor uppfattar och 

tolkar synliga sammansättningar, och är de begrepp jag prövar mot varandra. En svårighet är 

att dessa begrepp kan ha en benägenhet att ha olika innebörd beroende av vilka personer som 

tillfrågas, något som har en positiv klang för den ene kanske inte har det för den andre osv.  

 

Svarsförslag 1) En känsla av hantverk 

Detta påstående tror jag ungefär har samma innebörd för det stora flertalet av deltagarna. För 

att ytterligare förtydliga vad jag tror detta ord, hantverk, bär med sig har jag gett exempel med 

ord som ex skicklighet, handens närvaro.   

 

Svarsförslag 2) En känsla av kvalité 

Detta begrepp kan tyckas vara närbesläktat med föregående men jag tror ändå att ordet 

kvalité, vid närmare eftertanke bär med sig en annan innebörd än vad ordet hantverk gör. Det 

är dessutom spännande att se vilket begrepp som dominerar om en person som väljer en 

2) Om du måste välja en av produkterna, vilken skulle du då välja? 

 A 

 B 

 C 
 

3) Varför? 

 

• Välj det alternativ som motsvarar den känsla som påverkade ditt val starkast. 

 

1)    En känsla av hantverk             (Till exempel: skicklighet, handens närvaro, hantverkstradition) 

 

2)    En känsla av kvalité                (Till exempel: hållbar, stabil, varaktig, exklusiv) 

 

3)    En estetiskt tilltalande känsla   (Till exempel: snygg, genuin, stilig) 

 

4)    Annat ……………………………………………………….......................................... 
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möbel med synlig sammansättning måste välja mellan dess två alternativ. Om man väljer en 

möbel utifrån kvalitén kanske detta inte behöver betyda att samma person associerar detta 

med hanverk, utan vill endast ha den för att den t.ex. är hållbar.  

 

Svarsförslag 3) En estetisk tilltalande känsla 

Detta förslag har kanske ett bredare register än föregående och fångar upp de känslor som 

talar till betraktarens estetiska sida. Den person som väljer detta alternativ kanske endast 

tycker att produkten eller föremålet är vackert och värderar detta som avgörande för valet. 

 

Svarsförslag 4) Annat 

Här har jag valt att lägga in ett fritt utrymme där den svarande vid behov kan formulera sina 

känslor för produkten.  

 

3.2.2  Deltagare och testplats. 

Deltagare 

Den målgrupp som jag hade som syfte att undersöka var ”möbelintresserade konsumenter”. 

  

Testplats och uppställning av produkterna 

Jag valde att låta min undersökning och mina produkter presenteras på ett större 

möbelvaruhus. Jag valde detta möbelvaruhus pga. att jag ansåg att det kunde förse min 

undersökning med de ”möbelintresserade konsumenter” som jag eftersökte. Butiksytan är på 

5500 kvadratmeter och möbelvaruhuset heter Berhardssons möbler. Då detta möbelvaruhus 

saluför Malmstensmöbler och även har inrett med en Malmstens-monter valde jag att 

presentera mina produkter i denna då detta kändes väldigt passande. 

 

Jag funderade länge på hur jag skulle presentera mina produkter. Jag undrade om den 

inbördes ordningen mellan produkterna var viktig på något sätt.  

 

En bidragande orsak till att ett objekt tilltalar en person mer än någon annan kan vara för att 

det presenteras på olika sätt. Om objektet presenteras i dagsljus och utan störande ljudkällor 

eller i grådis och motorbuller kan ha stor påverkan på hur objektet uppfattas.  Även 

individuella faktorer såsom ålder och sinnelag är bidragande orsaker till att objekt uppfattas 

på olika sätt. För att presentera produkterna på bästa sätt tillverkade jag ett podium som jag 

målade vitt där jag placerade produkterna för att i möjligaste mån avskärma från omgivande 

miljö. 
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4. Sammanställning och analys av testresultat 

Min undersökning ägde rum under 3 dagar i juli då värmen steg till närmast tropisk nivå. Jag 

(och mina deltagare) härdade tappert ut och jag avslutade min undersökning när 

deltagarantalet nått 50 till antalet. Jag summerar då deltagarna i min undersökning till 26 män 

och 24 kvinnor. Denna könsfördelning måste sägas vara tillfredställande och ett resultat av att 

de flesta av mina svarande representerades av par, av kvinna och man, på jakt efter möbler.   

 

Åldersmässigt var spridningen till belåtenhet då de flesta av mina kategorier finns 

representerade i undersökningen. Dock så är den nedre ålderskategorin, under 19 år tunt 

representerad då endast 2 svarande deltagit och båda var män. 

 

 
Figur 30: Deltagarfördelning - Ålder/Kön 

 

I följande redovisning av min enkät har jag valt att gruppera min deltagare i kön och 

ålderskategorier för att försöka se mönster i svarsspridningen.  

 

Jag redogör för utfallet av varje fråga i form av ett stapeldiagram där antal anges och i 

förekommande fall också ett cirkeldiagram där den procentuella fördelningen redovisas. Alla 

frågor analyseras i korthet.  
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4.1 Fråga 1 

 

 

4.1.1 Resultat och analys 

 

Kvinnor – Män – Alla åldrar 

 
Figur 31: Fråga 1 - Kvinnor/Män/Alla åldrar 

 

Se figur 31: Alla deltagare i studien har konstaterat att det är en skillnad mellan produkterna 

och att denna skillnad är hur de är sammansatta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ser du någon skillnad mellan produkterna? (förutom träets individuella skillnader) 

 Nej 

 Ja  
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4.2 Fråga 2 

 

4.2.2 Resultat och analys 

 

Kvinnor/Män - Alla åldrar 

 
Figur 32: Fråga 2 - Kvinnor/Män/Alla åldrar 

Se figur 32: Resultat på fråga två visar att 56 % av mina deltagare valt produkt A, dvs. 

produkten med synlig sammansättning.  Det indikerar att en synlig sammansättning bidrar till 

att den blir mer tilldragande för konsumenten, vilket besvarar min frågeställning.  

 

Finns det någon skillnad mellan hur kvinnor och män har besvarat frågan? 

Se figur 33 och 34: När jag tittat på fördelningen mellan kvinnor och män så kan jag se en 

liten skillnad mellan könen i val av produkt. Hälften, 50 % av de deltagande kvinnorna har 

valt produkt A och bland männen har 62 % valt denna produkt. Studien visar en tendens till 

att männen föredrar synlig sammansättning något mer än de deltagande kvinnorna.  

Resultatet av studien visar att en synlig sammansättning kan göra en produkt mer tilldragande 

för en konsument, särskilt om konsumenten är en man.  

 

Kvinnor – Alla åldrar 

 
Figur 33: Fråga 2 - Kvinnor/Alla åldrar 

2) Om du måste välja en av produkterna, vilken skulle du då välja? 

 A 

 B 

 C 
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Män – Alla åldrar 

 
Figur 34: Fråga 2 - Män/Alla åldrar 

 

Finns det skillnader mellan mina deltagarens preferens som kan härledas till ålder?  

Se figur 35,36 och 37: För att förtydliga resultaten har jag räknat om ålderfördelningen i %. 

Nämnas bör att deltagarantalet är litet, 50 personer har deltagit i studien vilket gör det svårt att 

dra några generella slutsatser. Resultatet kan dock vara spännande att titta på i alla fall.  

 

Vi har sedan tidigare sett att en majoritet, 56 % av deltagarna har valt produkt A, synlig 

sammansättning. När vi tittar på variablen ålder så framgår att det även är en övervikt av valet 

av produkt A inom alla ålderintervaller, utom i gruppen under 19 år som representeras av två 

personer. Den grupp som mest uttalat föredrar produkt A är gruppen över 55 år som 

motsvarar 34 % av deltagarna. Av dessa föredrog 59% synlig sammansättning.    

 

Vi har tidigare sett att en synlig sammansättning kan bidra till att en produkt blir mer 

tilldragande för en konsument, särskilt om denna konsument är man. Frågan är om han bör 

vara i en viss ålder? 

 

 

Kvinnor/Män - Åldersfördelat 

 
Figur 35: Fråga 2 - Kvinnor/Män/Åldersfördelat 
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Kvinnor - Åldersfördelat 

 
Figur 36: Fråga 2 - Kvinnor/Åldersfördelat 

 

Män - Åldersfördelat 

 
Figur 37: Fråga 2 - Män/Åldersfördelat 

  

Se figur 35, 36 och 37: 

Bland åldergruppen 19 år och yngre har ingen deltagare valt produkt A. I studien är alla 

deltagande i denna åldergrupp män.  

 

I åldergruppen 20 – 34 år är fördelningen näst intill identisk, det går inte att utläsa en skillnad 

mellan könen.  

 

I gruppen 35 – 44 år så väljer 80 % av männen produkt A, mot 40 % av kvinnorna. 

 

I gruppen 45- 54 år väljer 67 % av kvinnorna och 50 % av männen produkt A. 

 

Den största åldersgruppen i studien utgörs av deltagare över 55 år. Denna grupp utgör 34 % 

av deltagarna. Män utgör 59 % och kvinnorna 41 % inom ålderskategorin. 

 

59 % av deltagarna inom denna ålderskategori har valt produkt A. 70 % av männen och 43% 

av kvinnorna.  

 

För att besvara tidigare ställda fråga om konsumenten, förutom att vara man även bör vara i 

en viss ålder så bör du enligt resultatet av denna studie vara mellan 35-44 eller 55 och äldre 

för att verkligen uppskatta en synlig sammansättning.     
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4.3 Fråga 3 – Produkt A 

 
 

4.3.1 Resultat och analys – Produkt A 

Se figur 38: Under fråga 3 har jag uppmanat mina deltagare att ange ett alternativ av tre som 

varit avgörande för deras val av produkt. Jag har valt att fokusera på de deltagare som valt 

produkt A då hela denna undersöknings frågeställning lyder ”Om konsumenten väljer en 

produkt med synlig sammansättning, är det en känsla av hantverk eller produktens upplevda 

kvalitet eller kanske produktens estetiska framtoning som är avgörande för detta val?” 

Frågeställningen rör sålunda enbart de konsumenter som valt en produkt med synlig 

sammansättning.  

 

I studien har 28 deltagare valt produkt A. Av dessa 28 så har vi ett bortfall, varför resultatet 

beräknas utifrån 27 stycken svarande. 56 % av de svarande har angivit hantverk som 

avgörande för deras val av produkt A. 22 % har valt en känsla av kvalitet och resterande, 22 

% har valt alternativet estetiskt tilltalande. 

 

Det framstår som om den konsument som valt en produkt med synligsammansättning har som 

främsta orsak för sitt val en känsla av hantverk som produkten förmedlar. Vilket besvarar 

frågeställningen om angiven främsta orsak till konsumentens val.  
 

Kvinnor/Män - Alla åldrar 

 
Figur 38: Fråga 3 - Prod A - Kvinnor/Män/Alla åldrar 

 

Finns det en skillnad mellan kvinnor och män? 

Se figur 39 och 40: När man tittar på kvinnor alla åldrar så framgår att gruppen utgör 11 

personer, dvs. 41 % av de som valt produkt A. Av dessa har 73 % valt produkt A på grund av 

dess hantverk.  

 

Bland männen, som utgör 16 stycken dvs. 59 % av deltagarna, anger 44 % hantverk som 

avgörande skäl för sitt val. 

3) Varför? 

• Välj det alternativ som motsvarar den känsla som påverkade ditt val starkast. 

 

1)    En känsla av hantverk              (Till exempel: skicklighet, handens närvaro, hantverkstradition) 

2)    En känsla av kvalité                (Till exempel: hållbar, stabil, varaktig, exklusiv) 

3)    En estetiskt tilltalande känsla   (Till exempel: snygg, genuin, stilig) 

4)    Annat ……………………………………………………….......................................... 
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Det framstår som om kvinnorna ser hantverk som avgörande för sitt val i större utsträckning 

än studiens deltagande män.   

   

Kvinnor/Alla åldrar 

 
Figur 39: Fråga 3 - Prod A - Kvinnor/Alla åldrar 

 

Män/Alla åldrar 

 
Figur 40: Fråga 3 - Prod A - Män/Alla åldrar 

 

Spelar åldern någon roll? 

Se figur 41, 42 och 43: I studien har 80 % av deltagarna i åldersintervallet 35 – 44 år valt 

hantverk som främsta skäl för sitt val. I denna grupp har ingen angett estetiskt tilltalande som 

främsta skäl.  

 

I gruppen 20 – 34 år är estetiskt tilltalande lika avgörande som hantverk. Bland kvinnor anser 

alla deltagande i gruppen 35–44 år och 55 och äldre att hantverket är avgörande för deras val.  

 

Av alla kvinnor som valt produkt A så är det enbar en person som angett kvalitet som främsta 

skäl för sitt val.  

 

Bland männen ser fördelningen något annorlunda ut. Männen utgör 16 stycken, det vill säga 

59 % av deltagarna som valt produkt A. 5 stycken av 16, det vill säga 31 % har valt kvalitet 

som avgörande för valet. Bland männen är begreppet kvalitet som avgörande för valet 

representerat i alla ålderkategorier, bland kvinnorna i enbart en kategori. Se figur 42 och 43. 
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Kvinnor/Män – Åldersfördelat  

 
Figur 41: Fråga 3 - Prod A - Kvinnor/Män/Åldersfördelat 

 

 

Kvinnor - Åldersfördelat           

 
Figur 42: Fråga 3 - Prod A - Kvinnor/Åldersfördelat 

 

 

Män - Åldersfördelat 

 
Figur 43: Fråga 3 - Prod A - Män/Åldersfördelat 
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4.4 Avslutande analys av testresultat. 

Jag kommer i detta avsnitt att försöka sammanfatta min syn på denna undersökning och hur 

jag uppfattar att denna har besvarat mina frågeställningar och uppfyllt mitt syfte. Nämnas bör 

att deltagarantalet är förhållandevist litet, 50 personer har deltagit i studien vilket gör det svårt 

att dra några generella slutsatser. Jag har i efterarbetet och under sammanställningen av 

testresultaten stött på problemet att avgöra när frågeställningen är besvarad. Studien indikerar 

att synliga sammansättningar kan göra en produkt tilltalande för en konsument och att detta 

framför allt verkar stämma i gruppen äldre män.  

 

Den del av frågeställningen som berör huruvida en synlig sammansättning i en produkt kan 

göra den mer tilldragande för konsumenten anser jag, enligt ovanstående resonemang, vara 

positivt besvarad då svarsresultatet i min enkät tyder på detta. Svaren på fråga 2, där 56 % av 

gruppen kvinnor/män/alla åldrar valt produkten med synliga sammansättningar, anser jag 

stödja denna slutsats. Även om man delar upp svarsresultaten i ålderskategorier ser man 

samma tendens, med vissa köns- och åldersindividuella skillnader.   

 

Nästa del i min frågeställning behandlar frågan om vad som är avgörande för valet av en 

produkt med synliga sammansättningar. Är det en känsla av hantverk som är avgörande eller 

är det kanske en fråga om upplevd kvalitet eller produktens estetiska framtoning som avgör?  

 

Med stöd av resultatet från min enkät kan jag utläsa en tydlig tendens åt alternativ 1, ”En 

känsla av hantverk” där 56 % av deltagarna valt att lägga sin röst. Även här baserar jag mitt 

svar på de resultat som framkommit genom gruppen, kvinnor/män/alla åldrar som således 

utgör alla deltagande i studien. Med stöd av diagrammen i figur 38 och 39, kan man dra 

slutsatsen att hantverket, förtydligat med hjälp av ord såsom handens närvaro och 

hantverkstradition, varit avgörande för deltagarnas val av produkten med synliga 

sammansättningar. 

 

I studien framkommer vissa skillnader mellan könen avseende vad som varit avgörande för 

konsumentens val. En känsla av hantverk har varit avgörande bland de i studien deltagande 

kvinnor som valt produkt A. Männen avviker från detta då deras avgörande kriterier för val av 

produkt utgörs till 44 % av begreppet hantverk och till 31 % av kvalitet. Något som inte alls 

är lika framtonat bland kvinnorna. Här har endast 9 % angett kvalitet som ett kriterium för sitt 

val. Om man fokuserar på hur de övriga kategorierna, en känsla av kvalité och estetiskt 

tilltalande och hur dessa val fördelat sig bland deltagarna kan man utifrån figur 37, 

kvinnor/män/alla åldrar, utläsa en jämn fördelning där 22 % ansåg kvalitén vara avgörande för 

sitt val medan 22 % ansåg att estetiken i sig, var anledningen till deras val.  

 

Som en avslutning i denna analys av framkomna fakta konfronterar jag mina frågeställningar 

mot framkomna svar. 

 

Frågeställningar: 

• Kan synliga sammansättningar i en produkt bidra till att den blir tilldragande för 

konsumenten? 

 

• Om konsumenten väljer en produkt med synlig sammansättning, är det en känsla av 

hantverk eller produktens upplevda kvalitet eller kanske produktens estetiska framtoning som 

är avgörande för detta val? 
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Besvarande av frågeställningar: 

• Bland studiens deltagare har 56 % valt produkten med synliga sammansättningar. Jag tolkar 

detta som en indikation på att en synlig sammansättning kan bidra till att göra produkten mer 

tilldragande för konsumenten.  

 

• Jag kan utifrån min enkät utläsa att den dominerande orsaken till varför man valde 

produkten med synliga sammansättningar är av hantverksskäl. Detta alternativ angavs av 56 

% av deltagarna. Därefter angav de svarande kvalitetsmässiga skäl till 22 % och estetiska skäl 

till 22 % som orsak till valet av produkten med synliga sammansättningar.     

 

5. Avslutande diskussion 

I min undersökning och vad som tidigare redovisats har en synlig sammansättning i en 

produkt i många fall ett berättigande. Jag kan utifrån de fakta som framkommit utläsa att det 

finns variationer i motiveringen till varför kvinnor och män väljer en synlig sammansättning 

och jag kan även utläsa skillnader i ålderskategorierna mellan könen. Frågan är om man 

utifrån denna information kan bilda sig en uppfattning om hur köparen av en 

hantverkstillverkad produkt ser ut? Vill jag locka kvinnor att köpa mina produkter ska jag, 

enligt min undersökning, betona hantverket i första hand och vill jag locka män ska jag också 

betona hantverk men även kvalitén i högre grad.  

 

Undersökningen visar betydelsen av att i all produktdesign noga beakta den tänkta 

målgruppens attityder och preferenser samt därefter i lanseringen av den framtagna produkten 

särskilt betona de värden som talar mest direkt till den tänkta målgruppen. 

 

Valet av den synliga sammansättningen i min produkt var av en traditionellt handsinkad typ 

vilken många av de svarande hade sett förut och således hade sina personliga minnen 

kopplade till. Detta kanske påverkade deras val. En fråga man kan ställa sig i detta 

sammanhang är om utgången hade blivit den samma om jag valt en sammansättning som var 

av experimentell typ och som den svarande inte tidigare sett? Kan man tänka sig att en 

sammansättningstyp, likt den i figur 9 av Nathan Wierink, kan förmedla samma känslor som 

en traditionell sammansättning, eller uppfattas denna kanske inte på samma sätt tack vare att 

den inte setts tidigare av den svarande och inte har samma kopplingar till traditionellt 

hantverk? 

 

Jag har i mitt arbete med denna studie och som jag tidigare nämnt stött på projekt som 

snuddat vid mitt examensarbete. Projekten bestod i att konstruera sammansättningar i möbler 

utifrån dagens moderna teknik och tankesätt. Jag tycker att deras arbeten var väldigt 

inspirerande och tror att detta ämne kan vara ett tips till fördjupning och vidare forskning. 

Dagens moderna teknik och moderna maskiner kan inspirera till sammansättningar som 

tidigare inte var möjliga och på så sätt föra utvecklingen en liten bit framåt i detta ämne. 

 

I mitt fortsatta arbete inom detta yrke där jag mer eller mindre kommer att arbeta med trä och 

därför också med sammansättningar i detta material är det troligt att jag många gånger 

kommer att återvända till dessa frågor och använda mig av resultaten från denna 

undersökning.      

 

 



40 

 

6. Källförteckning 

• Wihma S. (2003) Designhistoria: en introduktion, Stockholm Raster 

 

• Wickman K. (red) (1997) Form genom tiden-100 år av designhistoria,  

   Stockholm Fören.Svensk form.s 4. 

 

• Anderberg T (2009) Alla är vi kritiker, Bokförlaget Atlas 

 

• Olsen S (2006) Gyllene snittet – Naturens största hemlighet, Schibsted Förlagen 
 

• Beazley M (1980) Stora snickarboken, ICA bokförlag 

 

• Trost J. (1994) Enkätboken, Studentliteratur AB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 



41 

 

Kön: 

Man Kvinna   

  

 Ålder: 

  19 20-34 35-44 45-54 55 

Enkät________________________________________________________ 

 

 

 

1) Ser du någon skillnad mellan produkterna? (Förutom träets individuella skillnader) 

 Ja 

Nej 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Om du måste välja en av produkterna, vilken skulle du då välja? 

A  

B   

C  

_________________________________________________________________________ 

 

3) Varför? 

 

• Välj det alternativ som motsvarar den känsla som påverkade ditt val starkast. 

 

1)   En känsla av hantverk  (Till exempel: hantverksskicklighet, handens närvaro, hantverkstradition) 

 

2)   En känsla av kvalité   (Till exempel: hållbar, stabil, varaktig) 

 

3)   Estetisk tilltalande   (Till exempel: snygg, stilig, vacker) 

 

4)   Annat…………………………………………………………………………………. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Testresultat 
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