
1

MED HÄSTSPORT SOM INSPIRATIONSKÄLLA
 Ett arbete om varumärke och konceptutveckling i samverkan

Anna Goude- Möbeldesign     Anna Ringaby-Möbeltapetsering

Carl Malmsten Furniture Studies
Regnr: LIU-IEI-TEK-G--15/00927—SE

Oktober 2015



2

MED HÄSTSPORT SOM INSPIRATIONSKÄLLA
 Ett arbete om varumärke och konceptutveckling i samverkan

Anna Goude- Möbeldesign     Anna Ringaby-Möbeltapetsering

Carl Malmsten Furniture Studies
Regnr: LIU-IEI-TEK-G--15/00927—SE

Oktober 2015



3

WITH EQUESTRIAN SPORT AS A
 SOURCE OF INSPIRATION  

A work on brand and concept development in cooperation
Anna Goude- Furnituredesign     Anna Ringaby-Upholstery

Carl Malmsten Furniture Studies
Regnr: LIU-IEI-TEK-G--15/00927—SE

Oktober 2015



4

Sammanfattning

Kan en passion ligga som grund för ett varumärke och koncept, och hur 
påverkar varumärket och konceptet varandra? 

I vårt arbete har vi med hjälp av konceptutveckling utformat en varu-
märkesplattform som ligger till grund för vårt företag A.G.Á.R. Vi visar 
även på hur vår delade passion för hästsporten har fört oss som möbel-
designer och en möbeltapetserare samman och hur det har resulterat i ett 
lyckat samarbete.

Vi har genom att definiera vårt varumärke och koncept tagit fram en 
kollektion som vi kallar Equestrian Elegance som bygger på att plocka 
in hästsportsinfluenser i ett möbelsammanhang. Detta genom formspråk, 
materialval, detaljer och symbolik.  

Efter framtagandet av kollektionen kan vi konstatera att det finns en stor 
fördel i ett samarbete mellan design och hantverk, framförallt i utveck-
lingsprocessen av en möbel. Vi kan även konstatera att genom att kom-
binera sin passion med sitt varumärke har man möjlighet att skapa något 
trovärdig och unik. 

Can a passion be the basis and foundation for a brand and concept, and 
how does the brand and concept affect each other?

In our work we have through interviews, market analyzes, workshops 
and above all concept development designed a brand platform that 
now provides the basis for our company A.G.Á.R. We also show how 
our shared passion for equestrian sport has brought us, a furniture de-
signer and a furniture upholsterer together and how it has resulted in a 
successful cooperation.

We have by defining our brand and concept developed a collection that 
we call Equestrian Elegance based on taking equestrian influences in 
to a furniture context. This by design, materials, details and symbo-
lism.

After the development of the collection, we can conclude that there is 
a great advantage in a collaboration between design and craft, especi-
ally in the development of a piece of furniture. We can also observed 
that by combining our passion with a brand, we have been able to 
create something believable and unique.

Abstract
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1.1 Bakgrund

Detta är ett examensarbete som handlar om oss, vårt nystartade gemensamma företag A.G.Á.R men framförallt vår första 
kollektion möbler. Vi är Anna Goude, student möbeldesign och Anna Ringaby, student möbeltapetsering, på Carl Malmsten 
Furniture Studies.

Bakgrunden till detta examensarbete tog start våren 2014 när vi två fann varandra i kursen Avancerade möbel, en kurs som 
handlar om samarbete mellan design och hantverksstudenter.  Anna Ringaby efterfrågade en möbel som andades exklusivitet 
och produktionseffektivitet, hon hade också gått ifrån tanken på att göra en gesällmöbel och ville arbeta med moderna materi-
al och produktionsutveckling. Anna Goude tog då fram ett koncept som grundar sig i det gemensamma intresset för hästsport 
och formgav en möbel som blev avstampen till det gemensamma varumärke A.G.Á.R.  

1. Inledning
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1.2 Mål och syfte

Målet med detta examensarbete är att med hjälp av ett koncept utforma en varumärkesplattform i syfte att visa på värdet av att 
bejaka sin passion och lägga grunden för vårt fortsatta arbete med företaget A.G.Á.R, vårt varumärke och kommande kollektioner. 

1.3 Frågeställning

Hur kan ett varumärke och koncept skapas utifrån en passion? Vilka styrkor finns i ett samarbete mellan design och hantverk? 
Hur påverkar ett koncept ett varumärke och hur påverkar ett varumärke ett koncept?
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Detta examensarbete handlar om utveckling av både ett varumärke 
och ett koncept samt en reflektion av hur båda dessa påverkar var-
andra. Vissa källor och metoder har främst används för att utveck-
la varumärket, andra metoder och källor för att utveckla konceptet. 
Dessutom har konceptet/kollektionen i sig varit en metod att utveckla 
varumärket.

Workshop
Genom en workshopövning förtydligade vi vår interna varumärkes-
identitet samt kärnvärden. Denna övning och liknande som hand-
lar om det interna varumärkesuppbyggandet finns beskrivna i boken 
”Varumärket inifrån och ut, en handbok i internt varumärkesarbete,”  
skriven av Tommy Falonius. Denna bok har varit till stor hjälp inte 
bara i workshopövningen, utan även för att förtydliga våra kärnvär-
den.

Litterära källor
Boken ”varumärket inifrån och ut” använde vi även som vägledning 
i valet av de frågor vi ställde i våra intervjuer. 

Elektroniska källor
Mycket av det vi berättat om hästporten i kapitlet konceptet Equestri-
an Elegance grundar sig i egna erfarenheter och kunskaper då både 
jag och Anna har ca 20 års erfarenhet av hästsport och hästar. Men 
viss fakta som vi har tagit upp baserar sig på elektroniska källor. Vi 
har studerat andra företag vi inspireras av genom deras hemsidor, 
och artiklar på internet. Bland annat har vi utgått i vår omvärlds-
studier från en artikel som handlar om företaget Hermès som heter 
”Lågmäld lyx - Ett reportage om modefirman Hermès”, en artikell 
som är skriven av Kristin Lundell som har fått möjlighet att  intervjua 
Hermès förra vd Patrick Thomas.

Intervjuer
Vi har genomfört två intervjuer på företag som vi inspireras utav och ser upp 
till, vilka är Svenskt Tenn och Mille Notti. Vi har intervjuat dem och sedan 
reflekterat kring deras svar. Vi kommer ha med våra reflektioner i själva 
brödtexten och de hela intervjuerna kan ni ta del av i bilagorna i slutet av 
rapporten. 

Studiebesök
Vi har varit på studiebesök hos olika leverantörer som vi ser som potentiella 
samarbetspartners i framtiden. Där har vi fått ställa frågor och fått se produk-
tionen. Ett sådant företag var Tärnsjö garveri. 

Designprocess-  Anna Goude
Metoden har bestått av en undersökande designprocess i framtagandet av 
konceptet och kollektionen. Där ingick moment som konceptutvecklande, 
moodboards, materialboards, skisser, modeller, mockup/ prototypbygge, rit-
ningsunderlag för produktion och 3-d renderingar. 

Tapetseringsprocess- Anna Ringaby
Metoden har bestått av ett inledande arbete med att undersöka och hitta ma-
terial.  En del bestående av testande av material, tekniker och tillvägagångs-
sätt i sömnad och tapetsering. Samt en avslutande del med tillverkning av 
slutprodukt. 

Egen erfarenhet
I utvecklandet av konceptet har vi sett till vår egen erfarenhet och kunskap 
inom ämnet hästsport.

Dialog
Under arbetets gång har vi fört en dialog i allt från design, material, kon-
struktion och tillvägagångssättet. Egentligen i alla beslut som sak fattas. 
Dock har våra yrkesroller varit tydliga där vi stått för varsin expertis. 

1.4 Metoder och källor 
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2.1 Anna Ringaby
Anna Ringaby och hästsport

Mitt intresse för möbler och inredning har alltid funnits där så länge jag kan 
minnas. Min uppväxt har bestått av ständiga renoveringar och projekt hem-
ma på gården i Södra Dalarna där jag vuxit upp. Den kreativa frihet mina 
föräldrar gav min genom att låta mig till exempel måla om stallet gång på 
gång, bygga hem åt alla mjukisdjuren som till slut täckte en golvyta på ca 9 
kvadratmeter eller sätta upp gräsliga tapeter i mitt rum har nog satt sina spår. 
Förutom kreativitet har min uppväxt präglats av lantliv, engelsk fågeljakt, 
hundar och hästar. Något jag tror har satt sina spår i den estetik jag uppskat-
tar. Jag har aldrig dragits åt den minimalistiska skandinaviska stilen utan har 
vuxit upp i ett hem som är raka motsatsen. 

Som nämnt ovan har hästar alltid funnits i mitt liv och varit min stora pas-
sion. Jag började rida vid ungefär 6 år ålder och har sen dess inte haft ett 
uppehåll från stallet i mer än 4 veckor. Jag fick min första ponny när jag 10  
var tio år och det är dressyren som ligger mig mest varmt om hjärtat. Jag tror 
det beror på den totala samhörighet man känner mellan sig och hästen när 
man med små hjälper får detta 500 kg tunga djur att samarbeta och utföra 
varje rörelse man ber om. 

Att nu kunna förena mina tre stora intressen, kreativitet, möbler och  hästs-
port i detta examensarbete och i mitt och Anna Goudes gemensamma fö-
retag känns helt fantastiskt. Men att också hitta en person som Anna, som 
delar samma passion och mål som mig själv är också fantastiskt, tack Goude 
gud att jag träffade henne!

2. Presentation av oss
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Anna Ringaby och möbeltapetsering

Jag fick upp ögonen för möbeltapetsering under min utbild-
ning på Leksands Gymnasium där jag gick industriprogram-
met med inriktning finsnickeri. Jag har alltid tyckt om att 
snickra med kände att det inte riktigt var det jag ville jobba 
med i framtiden. Så under en praktik period bestämde jag mig 
för att testa på möbeltapetsering, anledningen var mitt stora 
intresse för textilier och antika möbler. Man kan säga att efter 
en vecka var jag fast och visste att det var möbeltapetsering 
jag skulle satsa på.

Under mina tre år här på Carl Malmsten Furniture Studies 
har jag gått från att vilja jobba traditionellt med äldre möb-
ler och naturmaterial till att vilja jobba med produktutvecking 
och moderna material. Det är det jag tycker är så roligt med 
denna utbildning, att man får utvecklas under tre år och finna 
sig själv. Min roll i mitt och Annas samarbete och i detta ex-
amensarbete är det sätt jag tänker jag vill jobba i framtiden, 
att utveckla produkter där jag får fokusera på textilier, tekni-
ker, material och framförallt produktionseffektivitet, något jag 
tycker är intressant och utmanande. Med fokus på dessa bitar 
blir arbetet otroligt kreativt och jag får jobba med tapetsering 
när den är som bäst! 



12

Anna Goude och hästsport

Mitt intresse för hästar och ridsport började i ung ålder. Vid femårsålder 
ålder köpte min mamma en unghäst, ett arabiskt fullblod vid namn Scha-
nia. Det arabiska fullblodet är en abv världens äldsta hästraser, den ses ofta 
som anfader till dagens hästraser, säkerligen har den funnits i över 4000 
år, rasen härstammar från den arabiska halvön och mellanöstern där den 
avlades fram av beduinerna. Det finns många undergrupper av arabiska 
fullblod så som egyptisk, persisk, anglo, shagya m.fl.  Min häst Schania 
härstammade från en polsk stam. Schania är en direkt ättling till många 
kända arabiska fullblod, man kan följa hennes stamtavla tillbaka i tiden 
till så tidigt som början på 1800 talet, där man även kan finna bilder på 
hennes stamfäder. 

Med Schania har jag i princip prövat alla ridsportgrenar som går: Hopp-
ning, fältävlan, distans, dressyr och körning. Framförallt var jag aktiv 
inom hoppning.  Jag har alltid tyckte att det var kul med högt tempo och 
utmaningar i ridningen så hoppningen passade mitt temperament bra. Men 
framförallt har ridning för mig vart ett sätt att koppla av och koppla bort. 
Finns det något bättre än att rida barbacka ut i skogen en fin solig vinter-
dag, när snön ligger tjock på gran och mark? Alla som försöker hitta lugnet 
med hjälp av yoga borde köpa sig en häst istället. 

 

2.2 Anna Goude

På bilden ser vi en stamfader till Schania vid namn Zobeyni ox . 
Född 1844 i Saudiarabien (www.haststam.se)

Figur 1
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Anna Goude och möbeldesign

Jag  har alltid vart intresserad av färg och form. Vid sidan av  att spen-
dera mina dagar i stallet  så var  och är jag också väldigt förtjust i att 
teckna och måla. Något som alltid har funnits som ett kreativt intresse 
i mitt liv. 

Min kreativitet ledde mig under gymnasiet in på kulturella studier. Jag 
läste mycket om stilhistoria och konst. Där fick jag mitt första intresse 
för möblernas värd, att läsa om olika stilar under olika epoker tyckte 
jag var oerhört intressant. Samtidigt som jag hade ett teoretiskt intresse 
ville jag även jobba med händerna. För mig var det så viktigt att få ut-
trycka min kreativitet genom skapandet.

Jag kände att jag vill pröva på hantverk av något slag. För att se vad som 
passade mig började jag på Ingesund folkhögskola. Där fick jag pröva 
på att jobba med keramik och trä som material, men hade även studier 
inom måleri och teckning. Det var väldigt givande för mig att pröva på 
lite av allt. Jag kom på att keramik vara alldeles för levande och ostyr-
bart. Däremot passade det mig att jobba med trä. 

Efter Ingesund påbörjade jag studier i möbelsnickeri på Grebbestad 
folkhögskola som ligger på den svenska västkusten. Det var två fantas-
tiska år jag fick spendera där. Jag lärde mig väldigt mycket om trä som 
material och möbelsnickeri. Jag insåg dock att finsnickeri inte var något 
som passade mig. Jag har för lite tålamod och jag vill inte bara snickra 
jag vill också lägga fokus på den kreativa processen innan man börjar 
snickra. Vad passar då bättre än att utbilda sig till möbeldesigner? Då 
får jag allt det som passar mig. Det teoretiska och det praktiska.  Därför 
kändes möbeldesignutbildningen på Carl Malmsten Furniture Studies 
som ett klockrent val för mig.
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2.3 Oss som duo
Anna Goude & Anna Ringaby

Anna och Anna, ”Annorna”, ”styvsyrrorna”, ”den Goude och den onde”, listan 
kan bli lång med smeknamn och förkortningar för oss två… Detta kan bero på att 
vi jobbar ihop, har företag ihop, går i skola ihop, bor grannar och umgås dagligen. 

Vi har kommit att bli som familj för varandra. Men att man fungerar bra ihop pri-
vat behöver nödvändigtvis inte betyda att man har en bra arbetsdynamik, lycklig-
tvis är inte fallet så för oss. Det som utgör grunden till vårt goda samarbete alltså 
att vi fungerar bra ihop är vår delade syn på estetik och smak. Dock kan den ibland 
skilja sig något, vilket leder till att vi pushar varandra att tänka utanför boxen
och vidgar varandras vyer. Något som vi ser positiv på!

Det som är vår största styrka som duo är att vi inte bara är en möbeldesigner och 
en möbeltapetserare utan att vi båda dessutom är utbildade möbelsnickare. Det 
betyder att vi kan arbeta med en idé från skiss till färdig produkt. Vi kan även prata 
samma ”språk” när det kommer till konstruktioner, sammansättningar och tekni-
ker, något som underlättar enormt. Våra roller i företaget borde inte vara så svåra 
att definiera i och med att vi har olika utbildningar, dock flätas allt vi gör ihop då 
vi båda är delaktiga i alla val. Vi står båda för varsin expertis men involverar den 
andra och alla beslut sker under ständig dialog. På så sätt lär vi också av varandra 
och utvecklas ständigt.
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3. Med hästsporten som inspiration 
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3.1 Varför inspireras vi av hästsporten?
Något som vi båda tror väldigt starkt på är att ha en positiv emotionell koppling till sitt arbete. 
Det ligger något i citatet ”Den som arbetar med sin passion arbetar inte en enda dag i livet”.
För oss båda har hästsporten alltid varit en otroligt stor och viktig del i våra liv, för oss är hästar 
inte en sport utan en livsstil och något som format oss till de personer vi är idag. Även om vi inte 
längre är hästägare kommer hästar och hästsport alltid ligga oss varmt om hjärtat och detta tror 
vi alla före detta ryttare instämma i.

3.2 Vad betyder hästsporten för oss?
När man använder begreppet hästsport så innefattar det sport, idrott och andra rekreationsakti-
viteter med häst. Detta gör att hästsporten är otroligt varierbar och sträcker sig från allt mellan 
trav, dressyr, western och voltige (akrobatik på hästrygg) som utövas värden över. Det finns även 
hästsporter som är mer begränsade till en viss kultur och geografi, till exempel tjurfäktning (Spa-
nien) rävjakt (England) och rodeo (USA).

Med alla dessa olika inriktningar kommer också olika livsstilar, klädkoder och estetik. I häst-
världen är det vanligt att man uttrycker sig om andra personer genom att säga ”hon ser ut som en 
typisk islandshäst tjej” eller ”han ser ut som en typisk hoppkille”.  Därför har det varit viktigt för 
oss att fundera kring vilken image vi vill ha. Vilka grenar kan vi relatera till och inspireras utav?
Vi tror det är viktigt att inte blanda olika grenars estetik och uttryck allt för mycket, det kan kan-
ske leda till förvirring både för oss själva men också för betraktaren med hästkunskaper.
Om vi till exempel skulle blanda stilen från westernridning, fransar och flanell med stilen från 
dressyr, lackade material och sammet skulle man förmodligen tro vi var glada amatörer inom 
området. För oss är det viktigt att förmedla äkthet och kunskap.
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3.3 Med hästar som livstil
För oss som håller på med hästar skulle man kunna kalla stallet sitt andra hem. Utöver själ-
va ridningen består själva sporten av så mycket mer. Vi som före detta hästägare kan säga 
att av de ca 4 timmar per dag man vistas i stallet består ca 1 timme av ridning och resten 
till att sköta rutinerna runt omkring. Ridning engagerar ofta även din omgivning, en typiskt 
familjesport som alla kan vara med på men på sina egna premisser. 

Vad är som gör att man dag ut och dag in i minusgrader, regn eller 30 grader sol med en 
svärm envisa hästbromsar efter sig känner samma glädje att svänga upp på stallbacken?  
För oss är det som att i stallet och i hästens sällskap känns det som att vardagsproblemen 
och all stress är som bortblåst, att man är i någon form av frizon. Därför är hästar för oss 
inte bara en hobby utan en livsstil och något som får oss att må bra.

 ”HÄSTAR ÄR INTE BARA EN HOBBY, DET ÄR 

EN LIVSSTIL”



18

HOPPNING
Grenen går ut på att hoppa en hin-
derbana på snabbast tid utan att 
riva ner bommarna eller få tidsfel.
Hinderhoppning kan utföras såväl 
inne som utomhus.

POLO
Polo är en bollsport man utövar 
från hästryggen med hjälp av 
långskaftade klubbor. Sporten 
härstammar från Centralasien där 
den sen har spridits över hela värl-
den, den är bland annat en natio-
nalsport i Argentina. Polo är den 
enda hästsport som utövas i lag. 

GALOPP
Galopp är en av de äldsta rid-
sportsgrenarna och har utövats 
ända sedan antikens grekland. 
Galopp går ut på att ta sig runt en 
bana eller distans på snabbast tid. 
Det finns flera typerav galopptäv-
lingar; Galopp, distans, monté, 
steeplechasing. 

3.4 Grenar vi inspireras utav
Som en första del i vår inspirations resarch har vi valt att 
undersöka vilka hästsportsgrenar vi inspireras av. Här 
kommer en summering av dessa grenar och hur de utövas. 

Figur 2 Figur 3 Figur 4
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DRESSYR
Grenen går ut på att i harmoni och 
i samverkan med hästen genom-
föra ett program av olika rörelser 
i alla gångarter. Det finns två ty-
per av dressyr, klassisk engelsk 
dressyr och akademisk dressyr 
som främst utövas i Spanien och 
Portugal. Det är den akademiska 
dressyren man ser de vita Lipiz-
zaner hästarna utföra på Spanska 
ridskolan i Wien.

FOXHUNTING
 (Engelsk rävjakt)
Jakt från hästryggen som utövas 
främst i Storbritannien. Ritten 
går ut på att med hjälp av hun-
dar spåra och jaga räv eller hjort. 
Förbjudet i England sen 2005 och 
genomförs nuförtiden med konst-
gjort doftspår för att behålla tradi-
tionen.

Figur 5 Figur 6
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3.5 Varför just dessa grenar?

Vi har båda en bakgrund i dressyr och hoppning, de så kallade klassiska skolorna 
och är därför självklara val för oss. Det som bland annat tilltalar oss inom dressy-
ren är den strama och eleganta känslan medan hoppningen har en mer explosivitet 
och frihet. Båda grenarna har en återhållsam klädstil, framför allt dressyren. Till 
skillnad från dessa två grenar har galoppen och polon en mer färgsprakande utrust-
ning. I galoppen finns en tradition av  starka färgkombinationer som symboliserar 
hästen och jockeyns hemmastall. Polon kan man säga är den mest ”sportiga” gre-
nen och har en väldigt teknisk utrustning med mycket läder. Då Polon har starka 
rötter i centalasien finns det också möjlighet att inspireras av Orienten, vilket pas-
sar vårt formspråk.

Foxhunting skiljer sig en del jämfört med de andra grenarna då den grundar sig i 
tradition och inte tävling, Ryttarens klädsel ligger nära till hands med dressyrens 
estetik och elegans. Den utmärkande färgen är röd, som bärs av jägarmästarna. 
Det som gör att vi inspireras av foxhunting är också vår svaghet för Brittisk kultur 
och en av oss har en barndom präglad av engelsk jakt. Det engelska herrgårdsli-
vet inspirerar oss. Vi båda ser mycket på engelska kostymdramer som utspelar 
sig i inspirerande och vackra engelska miljöer. Storslagna herrgårdar och vackra 
slottsträdgårdar ligger nog till grund för vårt intresse för den engelska herrgårds-
stilen. Foxhunting är en del av den. 

Drar man paralleller mellan vårt formspråk och grenarnas känsla och estetik är ord 
som dyker upp stramhet, tradition, elegans, färg och materialkombination. Vi vill 
ta fram produkter som är klassiskt tidlösa med väl valda färgkombinationer och 
material som symboliserar den tradition som finns inom alla grenar.
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3.6 Symbolik i hästvärlden

Något vi tror alla som rör sig i hästvärlden kan hålla med om är det finns många oskrivna regler och symbolik 
i till exempel färger och kombinationer av material. Detta är av stor viktigt för oss och väldigt intressant att 
djupdyka i. Hur kan vi använda vår kunskap i detta ämne för att förmedla trovärdighet i vår profil och våra 
produkter? Vi tänkte under det här kapitlet ge exempel på färger, mönster och material vi särskilt inspireras av.
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Vit
Bärs främst i samband med dressyrtävlingar på bland annat 
hästens schabrak, benlindor och ryttarens ridbyxor, skjorta och 
handskar.

 Det finns ingen direkt skriven regel att man måste bära vitt på 
hästens schabrak men det hör till traditionen och anses vara det 
mest smakfulla.  

3.7 Symbolik i hästvärlden- färger

Figur 7,8
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Den blå färgen kan man se på den franska 
tävlingsryttaren.

Färgen blå är starkt förknippad med utbild-
ning inom hästsporten, är man elev på Sve-
riges hippolog-program får man endast bära 
färgen marinblå när man vistas i stallarna 
och på skolområdena.
 
Den blå färgen bärs även av den beridna 
högvakten och livgardet och har en lång his-
toria inom kavalleriet.

Den  gröna färgen kan man se på den irländ-
ska tävlingsryttaren.

Det är även en färg som kan kopplas till fö-
retaget Rolex som ofta är med och sponsrar  
olika ridsporttävlingar.

 

Orange

Orange ser man ofta på den nederländska 
tävlingsryttaren då färgen symboliserar de-
ras nation i tävlingssammanhang.

Att denna starka färg blivit så populär kan 
också bero på  kollektion som Schockemöh-
le Sport som tog fram för ett antal år sen och 
som de fortfarande marknadsför sig med.

 

Grön Blå

Figur 9 Figur 10 Figur 11
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Golden Stripe

Ett exempel på en färgkombination som är mycket populär 
inom hästvärlden och som man numera skulle kunna kalla 
en klassiker är  Golden stripe, även kallad New Market 
Style.

 Det var det irländska varumärket Horsewere som lanserade 
mönstret på ett stalltäcken i ull av högsta kvalitet som blev 
omåttligt populärt och gav mönstret spridning. Detta har 
idag även plockats upp inom modet och kan idag ses på allt 
från kläder till accessoarer så som väskor.

Väska i ull från märket Church’s
i New Market stil. 

Figur 12

Figur 13
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3.8 Symbolik i hästvärlden- orientaliskt
Det arabiska fullblodet

En inspiration som går emot det klassiska stilidealet men som vi ändå inspireras 
utav är det orientaliska influenserna. Främst återspeglas det i det arabiska fullblo-
det. Där man ofta utsmyckar dess ridutrustning som träns och sadel med tofsar 
och remmar. Så som beduinerna en gång smyckade sina araber. De avgudade sina 
hästar och lät dem sova i sina tält vid dåligt väder och gav dem vatten före dem 
själva drack. 

Napoleons häst Marengo var ett arabiskt fullblod. Napoleon vann många krig 
tillsammans med Marengo bland annat de fyra krigem vid; Austerlitz (1805), Jena 
(1806), Wagram (1809) och waterloo (1815) . Marengo dog vid 38 års ålder och 
hans skellett finns bevarat vid National Army museum i Sandhurts. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Marengo_(horse))

Figur 14

Figur 15
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SAMMET
Sammet ser man ofta på till exempel ryttarens ka-
vajslag i tävlingssammanhang. Det är också det mate-
rial man klär utsidan med på den klassiska ridhjälmen 
som härstammar från de huvudbonader man bar un-
der rävjakten längre bak i historien.

MOCKA
Av praktiskt skäl har ridbyxor 
nästan alltid mocka insytt på 
baksida och insida ben för att 
ge bättre grepp och hållbarhet.

NATURMATERIAL

Förekommer sällan i utrustningen, 
antagligen på grund av att det inte är 
tillräckligt hållbart. Däremot kan man 
på äldre utrustning hitta sadelgjordar 
vävda av bland annat linne. I 
tapetserarvärlden kallas gjordarna 
som spänns för bära upp stoppningen 
för just ”sadelgjord”. Förmodligen 
för att man från början använde sig 
av just sadelgjordar från hästar, då 
man visste att dessa hade såväl god 
draghållfasthet som hållbarhet.

METALLER
så som stål och mässing ser 
man i både hästen och rytta-
rens utrustning.  

QVILTAD TEXTIL

Ser man alltid på schabraket som 
ligger under hästens sadel. Samt på 
ryttarens kläder. Vanligast är att rutan är 
kvadratisk, men även andra mönster kan 
förekomma.

3.9 Symbolik i hästvärlden- material

Figur 16

Figur 17

Figur 18

Figur 19

Figur 20
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Lädret kan man säga är grundmaterialet i hästens utrustning. Varför man inte använder textil eller 
plast är för att läder är mer följsamt och inte ger hästen skav lika lätt.  Det är också enklare att 
hålla rent och är mer hållbart. Det är en konst att kunna sköta om sin utrustning, men gör man 
det rätt håller den i flera år och är därför en investering. Därför är det viktigt att lädret håller hög 
kvalitet såväl som utförandet av sömnad.

Sadelmakeri är ett gediget hantverksyrke som kräver år av erfarenhet att bli duktig på. En sadel-
makare har en otrolig kunskap om läder som material som få har idag. Att tillverka en sadel tar 
tid då det krävs noggrannhet och  precision. Det finns också en ergonomis aspekt  i det hela då en 
sadel ska vara bekväm både för häst och ryttare. 

Figur 21 Figur 22 Figur 23

Läder
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4. VARUMÄRKET A.G.Á.R
Då vi befinner oss i startgroparna med vårt företag och ännu inte har definierat vårt varumärkes identitet, kärnvärden och 

profil har vi inledningsvis påbörjat arbetet med den varumärkesplattform som kommer ligga som grund i vårt fortsatta 
arbete. I detta kapitel kommer vi undersöka vad och vem A.G.Á.R är och vilka kärnvärden vi vill stå för.
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Vem, vad och hur ser A.G.Á.R ut?

För att kunna skapa ett starkt varumärke så måste man utveckla 
en tydlig varumärkes identitet. Därför genomförde  vi en iden-
titetsworkshop där vi försökte med bilder förtydliga vem är 
A.G.Á.R, vad är A.G.Á.R och hur ser A.G.Á.R ut. Vad är vår 
personlighet?

- Hur ser vi på oss själva och hur vill vi att andra ska se på oss?

Detta gjorde vi utifrån en associations-övning som bland annat 
finns beskriven i boken ”Varumärket inifrån och ut: En hand-
bok i intern varumärkesarbete” skriven av Tommy Falounius, 
(Sida 85-93) Denna övning är bra för ibland är det svårt att sätta 
ord på känslor och lättare att beskriva ett företags identitet med 
bilder och skapa en form av moodboard.  Ett urval av de frågor 
vi ställde ser vi nedan.

Om A.G.Á.R vore;

 en känd person, vem skulle hen vara då?

en drink, vad skulle det vara för drink?

en bil, vad skulle vi vara för märke?

En känd byggnad?

En sport?

 Bildkollage från workshopövning. Genom diskussioner har vi kommit fram till den 
här kollaget som visar på ett urval av bilder som representerar vår identitet. 

4.1 Identitets workshop
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Vi kommer inte beskriva eller gå in på alla de områden vi diskuterade i identitetsöv-
ningen. Men här ger vi ett exempel på vad vi kom fram till i resonemanget kring vem  
och vilka personlighetsdrag vi vill identifiera oss med.

Vi ser A.G.Á.R som en kvinnlig upptäcksresande. Berest och nyfiken på världen runt-
omkring sig, en kosmopolisk och världsvan person. Vi inspireras av historiska perso-
ner som som Getrude Bell och Amelia Earhart. Före sin tid och än idag banrbrytande 
och starka kvinnor som valde att gå sin egen väg trots rådande normer. Personligheten 
präglas av styrka, självsäkerhet, självständighet, karisma och intelligens. Personens stil 
ifråga är både feminin och maskulin.  

Vi kom också fram till att Cruella De Vil som karaktär är en person vi vill krydda vårt 
företag med. Hon skulle tillföra kaxighet och en härlig karisma. Det vi gillar med henne 
är att hon tar plats, hennes attityd, att hon är lite galen och inte så ”PK” (politiskt kor-
rekt). Självfallet kommer vi inte använda dalmatinervalpar i vår kollektion. 

Figur 24,25

4.2 Identitets workshop- Om A.G.Á.R vore en person
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Val av namn är en viktig del i varumärkesprofileringen och identiteten.  Vi anser att det första intrycket av ett företag kommer 
med namnet. Man presenterar sitt företag med ett namn, det är det som ger företaget en identitet.  Därav är det väldigt viktigt 
att lägga tid och reflektera kring val av namn.  Många kan redan vara upptagna och därför gäller det att kolla upp det på patent 
och registreringsverkets (PRV´s) hemsida.

Att välja namn är inte så lätt som man tror. Det finns flera frågor man måste ta hänsyn och ställning till. Förutom hur namnet 
uttalas så måste man tänka på hur ordet ser ut rent visuellt och ifall man vill att det skall funka internationellt. Det finns till 
och med konsulterande firmor som hjälper företag att ta fram ett namn och en logotyp, detta kan vara en långvarig process. 

Vårat namn är egentligen inte så genomtänkt som vi önskar att det vore. Men vi var tvungna att skapa ett namn inför vår 
medverkan på Stockholm Furniture Fair 2015.  A.G.Á.R är en sammanslagning av våra initialer.  Det vi hade bestämt innan 
val av namn var att vi inte skulle använda oss av våra hela namn (för och efternamn) så som det finns så många andra företag 
som gör. Som det beskrivs i boken ”Sandin Bülow designentreprenörer” resoneras det kring det vid val av namn till företaget 
Materia. ”Som grundare är man alltid orolig över vad som ska hända med livsverket i andras händer. Kanske var det klokt 
av  och Lars att inte ha efternamnet på dörren? Människor bakom ett varumärke är ju dess bärare och för alltid förknippade 
med märkets historia. För att inte tappa makten över sin egen historia, är det bra att den tecknas av andra.” (SandinBülow, 
sida 13,14)

Vi hade fått rådet och själva resonerat kring att inte använda våra efternamn eftersom vi ville skapa ett varumärke som står 
på en egen solid grund, frånkopplat oss själva. Vi ville skapa ett livsstilsmärke utan koppling till vår personliga stil och form-
språk som formgivare. Sen kan man också tänka att om vi i framtiden skulle vilja sälja företaget så känns det skönt att det kan 
drivas av en ny ägare utan koppling till oss och våra namn, precis som det var i Materias fall. Detta ligger såklart långt fram 
men vi tror att det är viktiga tankar att resonera kring såhär i uppstarten av ett företag.
 Vi försökte leka fram hur våra initialer skulle kunna skapa ett namn. A.G.Á.R hade en klang som vi båda tilltalades utav som 
också speglar vår företagsidentitet. Man måste också beakta hur det ser ut rent visuellt på visitkort, förpackningar, trycksaker, 
med mera. Vi ville också att namnet skulle vara internationellt gångbart, då vi i framtiden vill satsa på en marknad utanför 
Sveriges gränser.

4.3 A.G.Á.R ”Ett högtravande namn”
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Bland det första vi gjorde när vi valde vårat namn var att googla det. Man vill ju självklart inte att ens företagsnamn ska asso-
cieras med någonting dåligt eller att det skulle vara upptaget. Vi hade även en diskussionsövning där vi tillsammans resonerade 
kring namnets fonetik och vad vi gör för associationer. Vi valde att sätta en apostrof över det sista a:et. Detta för att inte uttalet 
ska bli agar uttalet inte skulle bli agar.

Ord och tankar som dök upp i diskussionsövningen kring namnet:

• Androgynt
• Högtravande: Med det menar vi att namnet känns högtidligt i sitt uttal. Det är också en skämtsam koppling till hästsporten.
• Fanfar
• Internationell ton i uttalet, känns universellt.
• En garde 
• Framåtsträvande
• Maskulint
• Anonymt: Detta genom att vi inte kopplar oss till en specifik bransch. 
• Hårt
• Bestämd
• Bombastisk



33

4.4 Kärnvärden

”I Centrum av identitet ligger kärnvärdena: den absoluta själen eller 
essensen av varumärket. Häri ligger de associationer och värden som 
förblir konstanta när varumärket  introduceras på nya marknader eller 

appliceras på nya produkter.” (Falonius, sida 87)

Att hitta sina kärnvärden handlar om att hitta ord som beskriver företaget 
i positiva ordalag. Det brukar vara cirka tre till fyra i antal. Det är ord som 
är konstanta och som fungerar som grundpelare i ett företags syn på sig 
själva och vad de ger för löfte till kunden att leva upp till. Kärnvärden 
behöver inte vara unika ord utan det viktiga är att de fångar företagets själ 
och kultur. (Falonius, sida 87-88)

Eftersom vi inte är ett aktivt företag med en etablerad kundkrets så kan 
vi bara reflektera kring värdeorden på ett  sätt där vi tänker ”hur vill vi 
vara?”. Det kändes som en viktig bit att starta med för att kunna bygg upp 
en stabil grund med värdeord man kan luta sig tillbaka på. Så därför börjar 
vi med det som en del i våra tankar kring vårt varumärke.

Man kan undersöka sina kärnvärden genom att diskutera och resonera 
kring tre kundupplevda perspektiv.

1. PRODUKTER
Vad vill vi erbjuda för mervärde i våra produkter?

2. RELATIONER
Vad vill vi erbjuda för mervärde i våra relationer?

3. IDENTITET
Hur vill vi att våra kommande kunder oss ska uppfatta oss?

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Det vi kom fram till är följande ord.

1. PRODUKTER
KVALITET

Vi vill leverera hög kvalitet i de produkter vi tar fram. Det ska genom-
syra hela vår produktion. Från val av material, till hantverksskicklighet. 

Produkterna ska vara framtagna på ett etiskt hållbart sätt. 

2. RELATIONER
LÅNGVARIGT ENGAGEMANG

Vi vill ge våra kunder den bästa service. Vi vill bygga starka kundrela-
tioner. Hellre få men långvarigt trogna kunder. Vårt företag ska kännas 

som en trogen vän.

3. IDENTITET
KARISMATISK

Vi vill vara ett karismatiskt företag som har lätt att få med sig människor. 
En övertygande personlighet, gillad och uppskattad av många.
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5. OMVÄRLDSTUDIER
En viktig del för oss i vårt arbete har varit att skapa den plattform vi vill bygga vårt varumärke utifrån. Därför har 
vi studerat andra företag och varumärken inom det område/marknadsegment vi vill befinna oss inom och som vi 

inspireras av.

Vi har också valt mer specifikt att titta närmare på varumärken som använder sig av hästen som inspiration och 
marknadsföringskälla. Genom att bevaka sin omvärld så skapar man underlag för strategi, vision och verksam-

hetsutveckling. Det skapar en grund för oss att bygga vidare vårt varumärke på.  
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Klockor och hästsport

Två företag som marknadsför sig genom ridsporten är de båda klockföretagen 
Rolex och Longines. Varumärken som på marknaden befinner sig inom premi-
umklassen. 

På Rolex hemsida( www.rolex.com) finns det avsnitt som heter ”Rolex and 
equestrianism”. Rolex är även med och arrangerar flertalet hästtävlingar så som 
”Rolex Grand Slam of showjumping” som är en mycket prestigefull hästtävling. 
Den Rolexgröna färgen har kommit att bli en färg starkt förknippad med hästs-
porten, mycket tack vare deras sätt att marknadsföra sig genom tävlingar och 
event. 

Longines är också ett varumärke som är med och sponsrar  flertalet hästtävlingar. 
Bland annat är de med som arrangörer av galopptävlingar på den kända brittiska 
galoppstadion Royal Ascot. Royal Ascot tävlingar lockar inte enbart de besökare 
som vill kolla på galopp tävlingarna. Det pågår även evenemang och andra till-
ställningar runt omkring. Det man kanske mest förknippar besökarna på Royal 
Ascot med är det utmärkande hattarna som bärs av kvinnorna, en tradition från 
början av sekelskiftet och som är obligatorisk om man vill ta del i den exklusiva 
skara socitetsfolk som möts i sammanhanget. (https://www.ascot.co.uk/) I och 
med att Longines är med och arrangerar tävlingar som denna kopplar de indirekt 
ihop sitt varumärke i sammanhang som detta.

5.1 Varumärken som använder sig av 
hästsporten i sin varumärkesprofilering

”ELEGANCE IS AN ATTITUDE”

Kate Winslet i kampanjannons för Longines. 

Figur 26
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HERMÈS

Det finns flera modeföretag som använder sig av hästen som symbol för sina varumärken. Ett företag vi båda 
beundrar och tycker har en tydligt varumärkesidentitet är modehuset Hermès. Företaget grundades 1837 av frans-
mannen Thierry Hermès. Då öppnande han upp företaget som ett sadelmakeri där han tillverkade utrustning så 
som seldon, sadlar och träns. En av hans tidiga kunder var Napoleon. Med tiden kom  företaget att utvecklas åt 
en annan riktning, in  i modebranschen. Men det finns en röd tråd och ett bestående element och det är fokus på 
och användandet av läder i företagets produkter.

Idag ses Hermès bland många som ett lyxmärke i premiumklassen. Själva vill de inte beskriva sig som sådana. 
Hermès förra vd Patrick Thomas beskriver deras filosofi på det här sättet;

 “-Det är skillnad på lyx och kvalitetsprodukter. Lyx är bling-bling, att skryta om att man har pengar. Kvalitet 
handlar om hantverket. Vi gör produkter som är förhållandevis dyra eftersom de har en hög kvalitet. Anledningen 
till att vi blivit så framgångsrika är att vi inte är lyx.” ( Lundell Kristin, Lågmäld lyx)

När man tänker hermès så tror vi många tänker första och främst på deras kända silkes scarfar men det är ett fö-
retag som har en stor bredd i sitt produktsortiment. De är inte enbart ett modeföretag de har även tillverkat en hel 
del fina och exklusiva möbler. Man kan säga att de representerar ett livsstilsvarumärke.

På deras hemsida (www.hermes.com) som förövrigt är väldigt inspirerande och välgjort kan man hitta många 
hästinspirerade produkter. Hästen som symbol är ett synligt element både layoutmässigt, i den grafiska profilen 
av hemsidan såväl som i de produkter som säljs. De har bland annat små filmklipp där man får följa med olika 
ryttares vardag i stallet och på tävlingsarenor. 
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KÄRNVÄRDEN, MARKNADSFÖRING, MERVÄRDE, KUNDSEGMENT & SYN PÅ FRAMTIDEN

5.2 Intervjuer
En av de metoder vi valde att använda i vårt sökande av varumärkesidentitet och för att finna våra kärnvärden har 
varit genom att intervjua företag vi inspireras utav och som vi ansåg kunde ge oss en bra inblick i vikten av ett tydligt 
varumärke. Vi valde att ställa frågor kring ämnen som grundar sig i nedanstående rubriker. Vi har valt att bara ta med 

våra reflektioner och har lagt hela intervjuerna som bilagor. 
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5.3 Reflektion
Intervju av varumärket Svenskt Tenn

Att få möjlighet att intervjua Svenskt Tenns marknadschef Thommy Bindefeld har vart  gi-
vande för oss.  Under en timmas tid  fick vi möjlighet att ställa frågor som vi noga valt ut 
och som kändes relevanta för vårt examensarbete.  Intervjun tog ungefär en timma, vilket 
var alldeles lagom tid.

Från början hade vi en lång lista av frågor vi ville ställa. Dagen före vår intervju gick vi 
igenom dessa frågor tillsammans med Kersti Sandin Bülow, och fick lite goda råd kring hur 
vi borde förbereda oss inför intervjun. Dels hade vi alldeles för många frågor, vi fick helt 
enkelt minimera antal frågor annars skulle vår intervju bli en halvdag lång. Kersti gav oss 
kommentarer på vilka frågor av de som vi skrivit som var relevanta att ställa och som verkli-
gen berörde det vi vill undersöka i vårt arbete, så att det kändes relevant.Vi finslipade lite på 
frågorna och sållade ut de som kändes mest relevanta, det vart en hel del frågor ändå. Dessa 
frågor ligger även till underlag för Mille Notti intervjun som vi kom att genomföra, men med 
en viss modifiering. Vi förberedde oss också genom att läsa på om företaget.  Vi båda har 
sedan innan en relativt god insikt i företagets historia, men det kändes viktigt att läsa på om 
vad som händer kring företaget i nutid. Vi letade artiklar och nyheter som vi kunde ha nytta 
av som berör företaget idag. 

Vi valde Svenskt Tenn som företag då vi både tycker att det är ett företag med ett tydligt och 
starkt varumärke.  Det är även starkt etablerat på marknaden, och är positionerade inom ett 
område där vi också gärna vill se vårt företag i framtiden. Det är ett företag vi ser upp till.  
Thommy Bindefeld gav oss en god insikt om varumärket Svenskt Tenn. Intervjun gav en hel 
del relevant information som vi kan reflektera kring utifrån vårt eget företag. Svenskt Tenn 
är ett ganska speciellt företag då det bär på en lång och gedigen historia. Så det skiljer sig 
väldigt mycket från oss som är helt nyetablerade. Men det är kanske också därför det känns 
extra intressant att studera Svenskt Tenn, att det finns mycket att lära i hur man bygger och 
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förvaltar ett varumärke.  

Utifrån intervjun och litteratur kring företaget Svenskt Tenn så märker man hur viktigt det är 
att hålla sig konsekvent till sina kärnvärden. Att instifta och förhålla sig principfast till sina 
kärnvärden är något som skapar ett starkt varumärke. Svenskt Tenn har satt sina kärnvärden 
väldigt tydligt, de genomsyrar hela företaget.  Thommy nämner långsiktighet, trovärdighet, 
engagemang och kvalitet. Dessa ord fungerar som grundpelare och ord som företaget hela 
tiden strävar efter att följa och hålla sig trogna till för att behålla sin trovärdighet. Om man 
börjar frångå något av de satta kärnvärdena så finns det risk att företaget förlorar sin trovär-
dighet. Vi tycker att Svenskt Tenn är ett bra exempel på ett företag som förhållit sig konse-
kvent till sina kärnvärden, vilket också gjort dem till ett starkt och väletablerat varumärke.  
Vi tar med oss det i vårt eget arbete, med att tydligt definiera våra kärnvärden.  

Estrid Ericsson säger ”att hon aldrig behövt göra något så merkantilt som att göra marknads-
föring.”  Det är ett ganska kul citat. Svenskt Tenn är ett företag som inte marknadsför sig med 
att göra reklam för sig så som andra möbelföretag gör, t.ex. som Ikea gör med sin möbelka-
talog. Thommy Bindefelds arbete som marknadschef går ut på att skapa uppmärksamhet för 
företaget på andra sätt, genom event, utställningar och genom spännande samarbetsprojekt. 
De ligger stor betoning på att framhäva företagets historia, att förmedla en berättelse, och att 
på så sätt locka kunder. De uppdaterar regelbundet butikens skyltfönster och brukar att hålla 
utställningar i butiken. De håller även utställningar på andra ställen än i butiken. I intervjun 
berättar Thommy att för många är Svenskt Tenn en markör. Vi vill på samma sätt skapa ett 
varumärke som blir en markör. Ett livsstils märke. 
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5.4 Reflektion
Intervju av varumärket Mille Notti

Mille Notti inspirerar oss med sin vision och har förmedla kvalitet och tidlös design till sina kunder 
sen år 1991 då familjeföretaget grundades av Peter Wehtje, Williams pappa. Peter hade tidigare job-
bat på ett delstatligt företag med att främja handeln mellan Sverige och andra länder och världsdelar 
men ville sen skapa något eget. Efter att en före detta kollega startat ett postorderföretag inriktat på 
bädd och badartiklar i Kanada började han med egna produkter som såldes genom en liten försälj-
ningsbutik i Stockholm. Det lilla företaget har sen utvecklats till vad som nu är ett av Sveriges mest 
framgångsrika sängklädesföretag. Familjeföretaget Mille Notti har sedan starten 1991 tagit fram 
klassiska, stilrena och moderna kollektioner som är sköna både för kropp och sinne. I sortimentet 
finns allt från en ekologisk spakollektion, påslakan, frotté och badlakan. Alla sydda i noggrant utval-
da material och av högsta kvalitet, tillverkade på ett etiskt sätt i Europa. 

Figur 27
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Vi valde att ta kontakt med Mille Notti för vi tycker företaget har ett tydligt och stark varumärke och 
vi inspireras av deras vision om att förmedla tidlöshet och kvalitet.

Vi fick ett öppet och entusiastiskt bemötande av både hundar och vd:n William Wehtje när vi besökte 
honom på Södra Fisktorpsvägen där deras huvudkontor och nyöppnade butik ligger. Vår intervju 
handlade om hur dom strategiskt jobbar med sitt varumärke för att utveckla företaget. Frågorna 
vi ställde handlade bland annat om kärnvärde, marknadsföring och kundsegment, ämnen vi själva 
reflekterat mycket kring under examensarbetet, samt hur dom ser på kvalitet och mervärde. Det var 
intressant att höra William prata om strategi, hur han säger att man måste marknadsföra det man är 
och att det kan vara riskfullt att skapa en påhittad historia och bygga hela sitt varumärke kring denna 
profil. Det kan lätt kännas oäkta och fejkat.

Då vi kommer jobba med storytelling runt konceptet Equestrian Elegance tar vi till oss det han säger 
om att man bör vara ärlig och fokusera på att förmedla äkthet och genuinitet. Han säger också att har 
man ett varumärke som är väldigt smalt finns risken att man blir påverkad av svängningar i trender 
samt att marknaden kan bli mättad. Vi tror liksom Mille Notti på en mer klassisk design som
är hållbar och inte påverkas av trender. Mille Nottis syn på mervärde är intressant för oss. Dom ser 
kvalitén dom förmedlar till kunden som sitt största mervärde, att erbjuda hållbara produkter som är 
etiskt tillverkade. Istället för slit och släng vill dom att produkterna ska ses som en investering och 
ge en touch av lyx och flärd i vardagslivet.

Företagets värdeord är hög kvalitet, exklusiv design, tradition och känsla, ord som är anledningen till 
att vi imponeras av Mille Notti. Alla företag kan ha stora och grandiosa värdeord men inte leva upp 
till dem, dock tycker vi verkligen att Mille Notti gör det och det är otroligt inspirerande!

”God kvalitet varar, 
precis som tidlös

 design.”
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6 .KONCEPTET & KOLLEKTIONEN
E Q U E S T R I A N  E L E G A N C E
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Vårt koncept Equestrian Elegance bygger på alltså på att ta in influenser av hästsport i ett möbelsammanhang på ett diskret sätt. 
Produkterna ska inte vara uppenbart ”hästiga”, utan det handlar mer om en känsla som hintar om kopplingen till hästvärlden. 
Detta för att produkterna ska kunna tilltala de personer som inte har ett hästintresse men också fungera i flera sammanhang. 

En annan del i konceptet är att förmedla kvalitet, något som är ett av vårt företags grundvärderingar och som går hand i hand 
med synen på utrustningen i hästvärlden. Att köpa till exempel en sadel är en dyr och ibland lång process, den ska passa både 
hästens anatomi, dina mått och samtidigt ha rätt färg på lädret och detaljer efter personligt tycke och smak. På samma sätt tänker 
vi kring utformningen av möbler, vi vill kunna erbjuda kunden möjlighet att själv påverka utseendet i viss mån. Till exempel i 
valet av träslag, mått, textilier och detaljer. Dock i den grad att vi fortfarande känner att det går hand i hand med vår estetik och  
vårt koncept. Detta tror vi kommer ge ett starkt medvärde då kunden får en personlig anknytning till möbeln. Samtidigt som det 
ger en kreativ och varierad arbetsprocess för oss.

6.1  Konceptet Equestrian Elegance
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6.2 Affärsidé
”Idag finns ca 360 000 hästar i Sverige, vilket gör landet till det näst hästtätaste i Europa. På tusen invånare går det 39 
hästar i Sverige. Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken 
och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men 
också i glesbygd. Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till 
en samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 46 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade heltidsarbeten. Hästen är 
en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många människor, särskilt kvinnor. Över en halv miljon människor rider 
regelbundet och av dessa är ca 400 000 kvinnor. Ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt med hästar.”  
(http://nshorse.se/verksamhet/hastnaringen/)

 Då så många människor har en relation till hästar tror vi att det finns en efterfrågan av produkter för hemmet med koppling 
till hästsporten och dess estetik. Vi tror att en stor del i hur folk inreder grundar sig i identitet och tillhörighet, vem vill jag 
vara och hur vill jag visa upp mig? Om man vänder blicken bort från möbler och istället kollar på modeindustrin finns det 
ett flertal modehus med kollektioner som inspirerats av hästsporten och dess livsstil. Några exempel är de internationella 
märkena Hermès, Ralph Lauren och Massimo Dutti. På samma sätt som modehusen förmedlar hästsport och dess livsstil 
genom sina klädkollektioner vill vi förmedla detsamma genom vår profil och produkter.

I presentationen av konceptet beskriver vi hur vi vill ”tona ned det hästiga”. På samma sätt som klädskaparna lägger in 
subtila kopplingar till hästsporten kommer vi arbeta med våra produkter. Vi tror inte att någon oavsett hur mycket man 
tycker om hästar vill ha en möbel hemma med stilbyglar och bett på sig. Ofta är det så ”hästinspirerade möbler” ser ut om 
man kollar på marknaden. Vi vill att våra möbler ska uppfattas som smakfulla och passa i olika hem och inte vara kitschiga. 
Genom storytelling kommer vi berätta om vår inspiration och våra tankar kring valen av exempelvis detaljer och färger. För 
betraktaren med hästkunskaper kommer detta förhoppningsvis ge ett mervärde och en känsla av anknytning till möbeln. 
Medan betraktaren utan hästkunskaper ser en möbel och två formgivare som brinner för att skapa produkter med eftertanke 
och mening utifrån ett intressant koncept. 
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Som en del i avsnittet ”konceptet och kollektionen Equestrian Elegance” tänkte jag ge en 
återblick till konceptets början. Det var i och med kursen avancerad möbel som vårt rid-
sportsinspirierade koncept började formas. Kursen avancerad möbel handlar om samarbe-
te mellan en designstudent och en hantverksstudent i utvecklandet av en avancerad möbel. 
Designstudenten ska presentera ett designförslag för hantverkarstudenten på en potentiell 
möbel som hantverksstudenten kan välja att ta vidare för tillverkning i deras kommande 
gesällmöbelkurs. Min hypotetiska kund i Avancerade möbelkursen var då tapetserarstu-
denten Anna Ringaby. Anna hade några specifika önskemål som skiljde sig ganska stort 
från övriga tapetserarstudenter. 

Hennes önskemål som hon uttryckte i presentationen  var :

• Ska vara lätt/snabb/billig att tillverka.
• Vara produktionseffektiv
• Ska andas exklusivitet
• En möbel för ”Östermalmstanten/gubben”
• Variationsrik i sitt uttryck, köparen ska själv ha möjlighet att variera möbeln efter 

tycke och smak.
• Miljö- Passa såväl för hotellmiljö som i det privata hemmet.

Jag tog då fram konceptet Riders Elegance som vi sedermera kom att döpa om till 
Equestrian Elegance. Jag presenterade ett koncept där jag ville visa min inspiration från 
hästsporten och dess detaljrikedom. Jag visste att Anna var hästintresserad och hade en stil 
som drog åt det lantligt klassiskt. Förutom det konceptet så presenterad jag även två andra 
koncept som jag döpte till ”orientalisk influens” och ”modern Marie Antoinette”. Anna 
gillade samtliga koncept, men både hon och jag drog allra starkast till det ridinspirerade 
konceptet, jag antar att vi båda kände en så stark emotionell koppling till  just det koncep-
tet eftersom vi båda är ryttare.

6.3 Den första möbeln, början på vårt koncept och kollektion
Designprocessen Anna Goude

Inspirations moodboard
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6.4 Skisser på avancerad möbel
Designprocessen Anna Goude

Jag började skissa på förslag kring den hästinspirerande möbeln utifrån mood-
boards på häsinspirerade bilder och utrustning. Jag inspirerades mycket utav 
tanke på hur man spänner fast sadeln runt hästens kropp med hjälp av sadel-
gjorden. Jag vill ge samma känsla och funktion i min möbel. Möbeln skulle 
symbolisera hästens kropp på sätt och vis.  

Samtidigt så tänkte jag oerhört mycket på att den skulle vara produktionsef-
fektiv och lätt att variera i sin estetik.  Vad det gäller produktionseffektiviteten 
så tänkte jag att den inte skulle innehålla några moment av fast stoppning som 
en traditionell möbel. Den skulle vara tidseffektiv och inte kräva allt för svå-
ra tapetseringsmoment. Men samtidigt se väldigt välskräddad ut, fokus skulle 
ligga på detaljerna och materialmöten.  Jag ville att den skulle andas hög kva-
litet men  ändå vara lättillverkad. Jag försökte hålla mig konsekvent till Annas 
önskemål. 

Skissförslag på dagbädden
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Jag byggde 1:10 modeller för att få en känsla för former och proportioner. 

6.5 Modeller på avancerad möbel
Designprocessen Anna Goude
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6.6 Resultat 
Avancerad möbel
Designprocessen Anna Goude

Det jag presenterade för Anna var  denna dag-
bädd. Jag gjorde olika renderingar på möbeln 
samt 1:10 modellerna. 

Resultatet blev en dagbädd med stora varia-
tionmöjligheter i form och uttryck. Den upp-
fyller alla de önskemål Anna Ringaby. Hon 
tyckte det var en möbel att jobba vidare med.
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6.7 Vidareutveckling dagbädden
Efter Anna Goudes presentation av dagbädden och konceptet fick vi väldigt po-
sitiv feedback av både lärare och kurskamrater som såg potential i möbeln. Detta 

sporrade oss ytterligare att arbeta vidare med möbeln och utveckla konceptet.
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6.8 Dagbädden

Dagbädden är alltså på något sätt den bärande stommen i vårt koncept Equestrian Elegance. Vi har till stor del byggt 

den övriga kollektionen utifrån denna möbel. Anna Goude kommer förtydliga det formässiga designarbetet och Anna 

Ringaby biten kring tapetsering och produktutveckling. Vi kommer även dela med oss av de det delar vi genomfört till-

sammans. Samma upplägg kommer vi ha på de övriga möblerna.
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Jag tänkte definiera och förtydliga på vilket sätt jag in-
spirerats av hästsporten. Detta kan också återkopplas 
till den research vi genomförut kring hästsporten som 
ligger till grund för vårt koncept. Detta är förtydligande 
av form men även viss del materialval. 

Jag ser dagbädden som en häst, detta har jag gjort ända 
sedan jag ritade på möbeln i kursen avancerad möbel. 
Jag tänkte här förtydliga hästens anatomi och symboli-
ken kopplad till hästsporten.

2

3

4

5

”HÄSTEN” 

1

6.9 Definiering av form och uttryck
Designprocess Anna Goude
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1
Hoven

På avslutet av benen har jag ritat ett avslut av en metallkopp. 
Det representerar hästens skodda hovar.  Man skor hästen för 
att skydda mot slitage på hovarna, och på samma sätt vill vi 
skydda möbelns ben mot stötar och slitage.

Tanken är att man ska kunna välja om man vill  ”sko sin häst” 
i rostfritt, mässing eller koppar.
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2
Kroppen

De fyra benen och den kvadratiska ramkonstruktionen är det bärande 
stommen eller ”hästens kropp”.  Den ska vara stabil och bärande för 
ryttarens vikt, alltså den som ska komma att sitta/vila på bädden. 

På samma sätt som hästen har olika färger på pälsen tänker vi kring 
valet av material. Man ska ha möjlighet att välja sin egen färg eller 
träslag på stommen. Här är tre exempel där hästfärgen kastanjebrun 
representeras av valnöt, svart av pianolack och isabelle av ask.  . 
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3
Pölen

Pölen ligger inbäddad mellan madrasserna och hålls på plats med 
hjälp av läderbältet. Även pölen ska gå att variera på olika sätt este-
tiskt. De två ändarna på pölen kan vara släta eller var utsmyckade med 
hästinspirerade detaljer.



55

4
Madrasserna

Madrasserna symboliserar mötet mellan sadel och vojlock. De vilar 
ovanpå hästens rygg och hålls ihop av spännet.

Den mittersta madrassen är i skin och symboliserar sadeln, medans den 
svepande långa madrassen som ligger utanpå representerar det qviltade 
schabraket.
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5
Bältet

Inspirationen till läderbältet som spänner fast madrasser 
och pöl med  benställningen fick jag ifrån hur man spän-
ner fast sadeln kring hästens kropp med en sadelgjord. Jag 
inspirerades mycket av de remmar som använd på såväl 
sadel som på träns. 

Figur 28
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6.10 Produktion stomme
 
 Vi var båda aktiva med att bygga stommen. Vi utgick ut-
ifrån Anna Goudes ritningsunderlag. Först började vi med 
att bygga en mockup för att känna på proportioner. Längd, 
höjd och bredd. Det var viktigt för oss att de skulle kännas 
bra innan vi började bygga de riktiga prototyperna. 
Att bygga en mockup gav också möjlighet för oss att re-
flektera kring sammansättningar i ramkonstruktionen och 
benen. 

 Vad det gäller proportioner kom vi fram till att vi var tvug-
na att göra dagbädden mycket lägre än ursprungsritningen. 
För när vi testade att lägga på de madrasser vi skulle ha så 
blev den väldigt hög.

I mockupen gick vi också igenom alla tillverkningsmoment  
vilka var:

• Uppkapning av virke
• Urfräsning av spår i ram för sadelgjord
• Urfräsning av sammansättning, slitsning
• Tappning av ben 
• Limning
• Putsning
• Lackering

Efter den processen insåg vi vad vi behövde korrigera och 
vilka moment i produktionen som var krävande. Vilket 
gjorde att vi kunde ändra och förbättra vår produktion i pro-
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Jab Anstoetz

När vi började leta efter tyger till dagbädden kontaktade vi företaget Jab 
Anstoetz som grundades år 1946 i Tyskland och som idag har showrooms 
över hela världen. På företagets hemsida kan man läsa att de värderar kva-
litet, en hållbar utveckling i företaget, samhället och miljön. (www.jab.de)

Vi tyckte att de hade ett stort utbud av vackra tyger och fann precis det vi 
var ute efter. Vi fick även ett väldigt trevligt bemötande och de var entu-
siastiska för vårt företagande och erbjöd därför att sponsra oss med tyger.
Sen dess har vi samarbetat med dem under hela examensarbetet och även 
under möbelmässan. Vi ser samarbeten som detta som en styrka i vårt fö-
retagande, vi vill därför vara måna om att vårda våra relationer med både 
nuvarande och framtida leverantörer.

Sydtextil

Vi har även samarbetat med textilgrossisten Sydtextil som beskriver sig  på 
sin hemsida som ett genuint familjeföretag med tradition, kunnande och 
passion för tyger. (www.sydtextil.se)
Vi valde att använda ett av deras tyger som är passande för offentlig miljö.  
Främst för att det var snyggt. Men det har egenskaper så som hög slitstyr-
ka, (100 000 martindale) hög ljussäkerhet, är tvättbart och flamskydds-
behandlat. En annan egenskap är att det är ett ”aqua clean technology” 
tyg, vilket gör att man med fuktig trasa kan torka bort allt från kaffe till 
ketchup. Tyget kom även i en färgskala som passade vårt koncept.

6.11 Val av leverantörer
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6.12 Studiebesök 

I vårt sökande av material gjorde vi ett studiebesök hos det anrika garveriet 
Tärnsjö Garveri som grundades år 1873 och som idag är Sveriges enda 
garveri som arbetar med vegetabiliskt garvat läder. Deras vision är bland 
annat att driva verksamheten med stor respekt för miljön, deras yrkesmän 
och för en hållbar framtid. De vill erbjuda material av högsta kvalitet och 
produkter med enastående estetik och som varar livet ut.

För oss är Tärnsjö Garveri extra speciellt då de år 1913 grundade sitt sa-
delmakeri. Dom ser idag det som en viktig del i deras kärnverksamhet att 
säkerställa så att utbildning och utveckling av svenska sadelmakare inte 
bara stannar vid liv, utan trivs och frodas. 

Under vårt besök fick vi en rundvandring i lokalerna och möta arbetarna 
och se sadelmakarna arbeta med olika läderprodukter. Vi fick även känna 
på alla deras olika kvalitéer av läder och lära oss om hur processen med 
att garva med vegetabiliska ämnen går till. Vi berättade även om oss som 
företag och visade ritningar på dagbädden och fick positiv respons. Efter 
besöket kände vi att ett samarbete med garveriet passade oss perfekt med 
tanke på deras kunskaper om hästutrustning samt deras syn på kvalitet och 
hållbarhet, något vi själva kommer lägga stor vikt på i vårt varumärke och 
vill koppla ihop oss med. 

Figur 29
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6.13 Val av klädsel
Till den 160 cm långa dagbädden i valnöt valde vi ett vitt quiltat tyg från Jab 
Anstoetz till den svepande madrassen. Detta tyg hade en mjuk sammetskäns-
la och kändes kvalitativ. Till mittenmadrassen ville vi ha ett tyg som kändes 
”naturligt” och som knöt ihop det vita tyget med kantbottnens bruna läder 
remsa. Därför valde vi ett grovvävt tyg som var vävt med två färger i trå-
darna, brunt och vitt. Även detta från Jab Anstoetz. Vi ville att mötet mellan 
madrasserna skulle representera mötet mellan den bruna sadeln och det vita 
schabraket hästen bär vid tävling. I valet av möbelspik till stommen valde vi 
mässing, både på grund av vår inspiration som vi kommer skriva om senare 
i rapporten men också för att vi ville att dagbädden skulle kännas ”varm”. 
Vilket den inte hade gjort om vi hade valt förnicklade möbelspikar. Till nack-
kuddens fodral valde vi brunt plymåläder, samma som i kantbottnen på mit-
tenmadrassen.

Till den 120 cm lång svarta dagbädden valde vi ett svart sammettyg från Jab 
Anstoetz med meandermönster, detta för att vi ville ha ett tyg som andades 
orienten. Till mittenmadrassen som har fick en svart läder remsa på kantbott-
nen valde vi ett blått sammettyg i 100 % bomull, också från Jab. Detta för 
att vi ville föra in lite färg då alla andra material var svarta. Till spikningen 
valde vi svarta läderremsor och svart möbelspik.

Som bälte att spänna fast madrasserna med valde vi bruna remmar till den 
långa dagbädden och en svart rem till den korta dagbädden. Vi valde även att 
sy in två spännen i den svepande madrassens ändar på den svarta dagbädden 
för att på så sätt kunna låsa ihop madrassens och motverka att de kunde röra 
sig. Varför vi inte gjorde det på den långa dagbädden var för att vi ville visa 
på två alternativ. Samma anledning till varför vi valde att inte använda sam-
ma typ av remmar att spänna fast madrasserna med på de två dagbäddarna. 
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Till nackkudden valde vi svart plymåläder, samma som i kantbottnen på 
mittenmadrassen.
Allt läder vi valde att använda i klädseln är ifrån Tärnsjö Garveri. I valet 
hur vi skulle göra med remmarna som håller fast madrasserna kom vi 
fram till att det bästa alternativet var att köpa färdiga. Då vi ville använda 
oss av remmar från hästutrustningen och inte hade någon erfarenhet av 
sadelmakeri kändes det säkrast och enklast för ett så snyggt slutresultat 
som möjligt.  Anna Ringaby sydde om dem för att de skulle kunna få den 
funktion vi var ute efter.

Vi valde senare att sy upp ytterligare två klädslar, ett  i mörkgrått tyg från 
Sydtextil med egenskaper som passade för offentlig miljö, detta på grund 
av att det hade en slitstyrka på 100 000 martindale, vilket är extremt högt. 
Det var också tåligt mot UV-ljus och hade en funktion som heter aqua 
clean technology vilket gör att man kan torka av till exempel kaffe och 
ketchup-fläckar med en fuktig trasa. Till mittenmadrassen valde vi samma 
tyg som till den långa dagbädden, men istället för en ”naturlig” färgkom-
position valde vi ett rostorange och grå melerat. Till mittenmadrassens 
kantbotten valde vi att quilta ett läderband att sy in. Detta för att vi ville 
visa på tekniken och för att ”lyfta” den annars väldigt diskreta mörkgrå 
klädseln. 

Den fjärde klädseln är ett resultat av ett samarbeta med en grafisk desig-
ner och illustratör som heter Nadja Wedin. Vi kontaktade henne efter att 
ha sett hennes vackra tyger på möbelmässan två år tidigare. Vi tänkte att 
det vore ett bra sätt att visa på konceptets ide om att kunden får sätta sin 
prägel och personlighet på dagbädden. Tyget har ett digitalt tryck och är 
en sammet i 100 % bomull.
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6.14 Tapetserarprocessen
Anna Ringaby

Nu kommer vi till den delen där jag får skriva jag som i Anna Ringaby. 
Min roll i det här examensarbetet har varit att ansvara för tapetserararbetet 
och produktionsutvecklingen i de textila delarna. Detta speglar även den 
roll jag kommer ha i mitt och Annas fortsatta samarbete med A.G.Á.R. 

Hela den estetiska tapetserarprocessen skedde under ständig dialog med 
AG. I allt från val av material till läderdetaljer och sömnadsdetaljer. Jag 
tog fram alternativ som jag sen presenterade och som vi tillsammans 
diskuterade och sen valde att gå vidare med. Till exempel olika sätt att 
sy mittmadrassens kantbotten och sömmars placering. Däremot de mer 
praktiska valen i arbetet så som tillvägagångssätten med skummadrasser-
na, val av dragkedjesömnad och spikning av sadelgjordarna osv. arbetade 
jag självständigt med.

I valen av läderremmar till dagbäddarna kunde vi komma fram till vad vi 
ville ha endast genom dialog då vi båda vet av erfarenhet hur hästutrust-
ning ser ut och fungerar. Detsamma gällde spännena vi valde att använda. 
Mitt arbete var sen att söka upp leverantörer och ansvara för inköpen. Vi 
gjorde ett gemensamt besök hos Jab Anstoetz och valde tillsammans ut 
tyger till två dagbäddar, vid det stadiet hade vi inga planer på att sy upp 
fler klädslar. Detsamma gällde även lädret, färg och kvalitén valde vi ut 
under vårt studiebesök hos Tärnsjö Garveri.

Mitt fokus låg på att effektivisera tapetserararbetet för att på så vis kun-
na hålla ned produktionskostnaden, dock utan att tumma på kvalitén och 
riskera att förlora den exklusiva känslan vi lägger så stor vikt på. Detta är 
precis den sorts utmaning som får mig att brinna för tapetsering. Arbetet 
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Mitt fokus låg på att effektivisera tapetserararbetet för att på så vis kun-
na hålla ned produktionskostnaden, dock utan att tumma på kvalitén och 
riskera att förlora den exklusiva känslan vi lägger så stor vikt på. Detta är 
precis den sorts utmaning som får mig att brinna för tapetsering. Arbetet 
blir väldigt kreativt och man behöver inte följa en mall, utan det är själva 
testandet som är arbetet. Arbetet bestod av otaliga sömnadstester, provbi-
tar och materialtester för att hitta rätt känsla och uttryck i tapetseringen. 
Jag skulle säga att mitt mål var att förmedla vårt varumärkes ena kärnvär-
de genom materialval och detaljer, vilket är kvalitet. 

I och med att denna kollektion grundar sig i konceptet Equestrian Elegan-
ce fick jag även grotta ned mig i hästsportens värd av utrustning och mate-
rial vilket har varit hemskt roligt. Här fick jag se på remmar, spännen och 
dylikt med andra ögon än som ryttare. Det sätter igång så många tankar 
och idéer på hur man skulle kunna föra in detaljer i möbler, dock kände vi 
att vi måste behärska oss och vara något återhållsamma för att inte gå för 
långt, även om det känts lockande.

För att visa på dagbäddens stora variationsmöjligheter valde vi att tillver-
ka tre stommar. Detta för att kunna presentera flera variationer på kläds-
lar samt användningsområden. Vi tillverkade två stommar med måtten 
160*60 cm och med höjden 45 cm, den ena i valnöt och den andra i björk 
som sen lackades svart. Dessa två med fokus på liggande, medan den 
tredje stommen med måtten 120 cm lång och 45 cm hög hade fokus på 
sittande. 
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I början hade vi en tanke om att ha en hel skiva liggande försänkt i ett spår 
och använda pocketspring. Dock släppte vi den iden då vi endast hade fått 
plats med ca 5 cm höga pocketspring, vilket kändes onödigt och dessut-
om skulle bli mer kostsamt i tillverkningen. Dessutom med de tre lagren av 
madrasser ovanpå skulle det inte ha någon inverkan på komforten. 
Därför valde vi bort en sviktande grundstoppning och valde istället sadel-
gjord.  Sadelgjordar är också dekorativa när man flätar dem och har hög håll-
barhet. Bänkstommen kan då också användas som en bänk utan madrasser, 
vilket inte hade funkat med en sviktande stoppning.

Ordförklaring pocketspring:

Pocketspring är en sviktande ”matta” bestående av enskilda spiraler inkaps-
lade i väv man kan använda som ett modernt alternativ till traditionella re-
sorer, en metallspiral man med hjälp av resorgarn knyter ned i önskad höjd 
och hårdhet. 

Grundstoppning

Bild som beskriver stommens sammansättning. 
Där man ser spåret för sadelgjordarna samt den 
slitsade ramkonstruktionen.



65

Sadelgjordsspikning
Jag använde hampa-sadelgjord och sköt dem med bred klammer. Jag spände 
gjordarna över hela ramen på längden med en sadelgjordspännare utan att skar-
va dem på mitten vid staget. Däremot fixerade jag dem med sex klammer på 
mittstaget för att förebygga att dom tänjer sig med tiden då det är långa sträckor. 
Jag dolde klammern på staget med en lång läderremsa.

Jag såg till att klippa av sadelgjorden så att jag fick precis 5 cm över till att vika 
tre gånger. Detta för att bespara mig tid att slippa renklippa alla ändar.
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Läderremsor och tellikor
För att effektivisera spikningen av läderremsorna klippte jag alla 
remsor i förväg och tog en etapp i taget, på de sättet gick jag från 
att spika den första bänken (120 cm lång) på ca 2 timmar till att 
spika den andra på 40 min (som dessutom var 160 cm lång).

På översta bilden ser man hur jag har låter bli att spika en tredje 
klammer för att kunna vika in lädret under och spika fast den med 
tellikan.

Det handlar om detaljer

För oss är detaljerna så otroligt viktiga och vi tycker att även de 
detaljer som inte syns har stort värde. Det är som när man har på 
sig en skräddarsydd kavaj och bara du vet att i din innerficka sitter 
det ett vackert sidenfoder. Ingen kommer någonsin se det, men 
bara vetskapen om att det finns där skänker dig glädje. Det för oss 
är ett mervärde!

Så fastän sadelgjordsspikningen döljs av tre lager madrasser 
tyckte vi det var viktigt att lägga omtanke på detaljerna även där.
Vi valde att svepa läderremsor från Tärnsjö Garveri runt sadel-
gjords-vikningarna och fästa dem med två möbelspikar.
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Skum
I valet av skum var vi tidigt inställda på att avvända ett tryckavlastande skum, i folkmun ofta kallad ”tem-
pur” i den svepande madrassen. Anledningen var att vi ville ha ett skum med hög komfort och som skulle 
ligga ”tungt och stadigt” på stommen. Vi tog kontakt med Recticel som är ett globalt skumföretag med 
huvudkontor och produktionsanläggning i Gislaved i Småland. Jag hade tidigare gjort ett studiebesök 
där och uppfattade dem som ett företag med produkter av hög kvalitet. Vi beställde provbitar av deras 
sensusskum i olika tjocklekar för att kunna testa vilken höjd på madrasserna vi ville ha.
Det slutade med att vi beställde två plattor med tjockleken 46 mm.

Vi kontaktade även Nevotex, nordens största återförsäljare av tapetserarmaterial. Från dem beställde vi 
två plattor av deras celsiusskum (alla återförsäljande har sina eget namn på tryckavlastande skum) med 
tjocklek 40 mm.  Vi ville jämföra höjden samt kvalitén på skummet. 

Efter att ha jobbat med båda skummen kände jag att Recticells var överlägset bättre. Det kändes mer kva-
litativt och plattorna komdesutom i större mått än de från Nevotex.Därför kunde jag få ut 3 madrasser av 
skumplattan från Recticell istället för endast två av skumplattan från Nevotex.

Figur 30
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Svepande madrass

Att komma fram till madrassernas mått var en riktig utmaning. Man kan ju lätt tro att det skulle räcka 
med att mäta med måttbandet runt mittmadrassen och nackkudden… Men i och med att nackkudden 
spänns fast av en rem som drar ned skummet ”stjäl” den längd, sen behövdes det ca 50 cm extra madrass 
för att fylla ut madrassöverdraget på ett fylligt sätt. Det slutade med att jag kom fram till att det behövs 
ett tillägg på hela 65 cm skum på det mått jag räknade ut från början.
I och med att skumplattorna endast är 200 cm och madrasserna var 3,5 meter långa var jag tvungen att 
skarva dem, detta gjorde jag med vattenbaserat spraylim. Här fick jag även tänka på vart jag ville ha 
limskarven, jag ville inte ha den på ovansidan eller runt nackkudden där den riskerar att utsättas för 
belastning.

Tryckavlastande skum är väldigt otympligt att jobba med då det är mycket tyngre än ”vanligt” skum och 
inte har någon styrsel, det har dessutom en kärv yta som gör att det är svårt att få in det i tygfodralen. 
Samt att ytan gör att tyget ”hakar” fast och det gör att fodralet inte kan jobba med madrassen. Det finns 
också risk att skummet nöter på tygets undersida eller skapar ”noppor”.Det fanns två anledningar till att 
klä in madrassen, den ena på grund av de praktiska skäl jag beskriver ovan, men också för att klädseln 
ska kunna tvättas av kunden. Därför tycker jag det är viktigt att madrassen ser bra ut när man tagit av 
tygfodralet.   

Jag testade först att klä in madrassen med trikåväv, detta är en tunn strumpa av viskos man använder till 
dynor och madrasser för att underlätta arbetet med att trä på fodral. Dock var det svårt att sy ihop den 
ena ändan efter att jag trätt på strumpan, den gick också väldigt lätt sönder. Jag testade också att skära 
ett snitt i skummadrassens ände för att kunna stoppa in strumpan. Det fungerade bra, men det kändes 
inte helt rätt med trikåväv. Jag funderade istället på att svepa ett lager polyestervadd runt skummet, 
dock skulle det behövas kapslas in för att hållas på plats alternativt limmas fast. Detta skulle bli ett dyrt 
och tidskrävande moment i tillverkningen och kändes inte heller bra. Lösningen hittade jag under ett 
besök på Ikea, jag köpte deras tunnaste vaddtäcke och sydde ihop det som ett örngott och trädde över 
madrasserna, det fungerade utmärkt! Plus att klädseln lätt gled av och på och gav en härlig känsla ihop 
med skummet. Men i framtiden ska vi hitta ett annat alternativ till Ikeas vaddtäcke.

Madrass inklädd i viscosstrumpa. 
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Val av utseende- svepande madrass 

Den svepande madrassens fodral kan man säga är sydd som en sovsäck. 
I valet av utseende fanns tanken på en kantbotten längs med madrassen, 
detta är vanligt för att definiera formen.
Efter olika tester kom vi fram till att inte ha en kantbotten av två skäl.
Den ena på grund av att mittenmadrassen definitivt skulle ha en kant-
botten och att det skulle riskera att se hårt och rektangulärt ut om båda 
madrasser var sydda så. Det fick heller inte ihop med den runda, mjuka 
svepande känslan vi ville åt. 

Andra anledningen var att jag av tekniska skäl inte kände att det var en 
bra ide. Att sy en 4 cm hög kantbotten som totalt skulle bli 8,6 meter 
lång, eventuell behöva en stickning och dessutom skarvas. Detta skulle 
bli väldigt avancerat., och vara tidskrävande och bli dyrt i tillverkningen.

Fodralets avslut i ändarna

Jag valde att sy en fällsömn som avslut på madrassens klädsel. Detta för 
att det  är diskret och man inte får en söm på madrassens ovankant.
 
Som tidigare nämnt är en av fördelarna med fodralet att det är avtagbart 
och därför tvättbart. Skulle man få en riktigt illa fläck eller någon annan 
skavank kan man även vända på madrassen eftersom dragkedjan löper 
på insidan. Det vill säga, den är vändbar. Därför sydde jag sömmarna så 
att de pekar emot varandra, på så sätt blir ändarna lika hur man än vänder 
madrassen. Skulle båda istället peka nedåt kommer man få en söm på 
madrassens ovansida om man vänder dem. Här ser man bilder på sömnaden av fodralets avslut.

Bilden visar tester på madrassömnad i ur-
valsprocessen.
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Dragkedja

Att sy dragkedjan visade sig vara en riktig utmaning. Jag valde att sy en så kallad dold 
dragkedja dels för att jag tycker det är snyggast och för att det undviker dragkedjan 
från att skava på de andra materialen. Sättet jag brukar sy en dold dragkedja på är ge-
nom att först sy ihop tyget där dragkedjan ska löpa med långa glesa stygn. Sedan syr 
jag fast dragkedjan på vardera sida om mittsömmen som jag sedan sprättar upp för att 
få fram dragkedjan. I och med att fodralet är så pass långt var blev det hemskt mycket 
tyg att samla kring pressarfoten och detta försvårade precisionssömnaden. Jag testade 
därför att dela dragkedjan och sy en sida i taget vilket blev katastrof. Det fungerade 
inte alls, utan drog snett. Så min fundering är om inte är kardborreband är ett bättre 
alternativ i framtiden. Det kommer vara enklare att sy då man tar en sida i taget och 
man kan även få ned tidsåtgången.

Det jag kom fram till under sömnadsarbetet är att inte försvåra arbetet. Det är bättre att 
välja en enklare lösning och göra den riktigt snygg än att ta en mer avancerad teknik 
och riskera att resultatet blir sämre.

Här ser man hur jag syr på dragked-
jan från fodralets baksida.

Här ser man tekniken att först sy 
ihop textilen med glesa stygn för att 
sedan enkelt kunna sprätta upp och 
få fram dragkedjan.
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Mellanmadrass

Till mellanmadrassen valde jag att använda polyeterskum, alltså inte 
tryckavlastande. Detta för att hålla ned kostnaden då tryckavlastande 
skum är väldigt mycket dyrare. Jag valde ett mjukt skum för att det 
inte skulle motarbeta avlastningsskummet som vi vill ska ge efter för 
kroppstyngden. Denna madrass har till skillnad från den svepande 
madrassen inget vaddfodral, istället har den ett bomullsöverdrag som 
kapslar in och gör att skummet inte ligger direkt mot textilen.

Mellanmadrassen har en kantbotten i läder, vi valde plymåläder men 
tankarna kring att använda remläder var också ett alternativ. Dels för 
att remläder är tjockare och skulle göra att madrassens kant blev mer 
definierad med också för att vi var lite sugna på att använda ett präg-
lat läder. (Vilket bara går att få om lädret är tillräckligt tjockt) 
Vi ser mittenmadrassen kantbotten som en del där man kan vara extra 
kreativ. Här kan man använda mer känsliga material och textilier man 
annars inte vill sitta på. Då madrassen blir som inkapslad mellan den 
svepande madrassen och knappt rör sig eller belastas. 

Jag var tvungen att skarva läderremsan i och med att kantbottens 
omkrets är längre än läderhuden, valde jag att placera skarven mitt 
för fotändan. Så istället för att försöka dölja den i ett hörn som man 
vanligtvis gör gav jag den en dubbelstickning och skapade istället en 
detalj. 
 Quiltade tester för kantbotten. 
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Quiltning som teknik

En teknik jag verkligen ville undersöka var quiltning, en teknik som går 
ut på att fixera en vaddering mellan två textilier eller läder.

När jag började mina tester insåg jag snabbt att det inte var så lätt som 
jag trodde, framförallt inte att quilta i läder. Det som gör det mer avan-
cerat att jobba med läder är att man bara får en chans att sy eftersom 
symaskinsnålen lämnar fula hål ifall man sprättar. Efter att ha testat att sy 
sömmarna i olika riktningar för att försöka förstå hur dragningarna ter sig 
kom jag fram till att man bör börja i mitten och jobba sig utåt. Också att 
man bör sy alla sömmar i samma riktning och inte vända och sy tillbaka 
för så skapas en diagonal dragning. Jag testade att använda nonwoven 
som baksida men det fungerade inte så bra då det är stumt och inte var så 
samarbetsvilligt. Istället använde jag en vanlig bomullstextil.

För att effektivisera sömnaden markerade jag med hjälp av en mall i papp 
och en nålspets som jag ristade ytan med ut vart jag ville ha rutmönster. 
För att veta exakt vart jag skulle fästa tråden markerade jag med en tjock-
are nål ett hål i lädret. Quiltad framsida till kudde.
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Pöl/ nackkudde

Då en av möbelns styrkor är att den är väldigt varierbar i de textila delarna 
funderade jag på hur man även kunde göra nackkudden varierbar på ett 
enkelt sätt. Tanken på att kunna ha mer frihet gjorde att jag ville testa hur 
det skulle fungera att ha en nackkudde med hårda utsidor. På så sätt skulle 
man kunna spika och vara mer kreativ. Då föddes iden om en nackkudde 
med en kärna av rundstav och skum där man med genom skruvstift och 
beslag skulle kunna skruva på och av olika yttersidor. Detta var en rolig 
process och jag testade olika sätt att klä yttersidorna, även tekniker att på 
ett dekorativt spika läder. Dock skulle en nackkudde som denna bli kost-
sam i produktion 

Då vi ville visa på två varianter sydde jag även en nackkudde i dun, denna 
i läder och med en dekorativ stickning längs med cirkelns kant.

Hård avskruvbar quiltad sida till pölen.

Pöl med innerkudde av dun.
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6.15 Hästinspirerade detaljer
Tyglar

När vi valde mellan olika alternativ att spänna fast madrasserna med på dagbädden 
fastnade vi bland annat för tyglar. Tyglar är de läderremmar man fäster i hästen bett 
som gör att du kan styra hästen. Tyglar kan se ut på många sätt, de kan vara flätade, 
släta, klädda i gummi men också i tyg. Det är också vanligt att de har fastsydda 
”stoppklossar” i läder, detta för att man ska få bättre grepp och inte glida på tygeln. 
När vi valde vilken typ av tygel tyckte vi att just dessa stoppklossar gav en sådan 
tydlig koppling till hästutrustning. Då jag inte har någon erfarenhet av sadelmakeri 
köpte vi tyglar från en hästsportsbutik som jag sedan sydde om. Vi har diskuterat 
tillverkningen av egna tyglar med vår logga på med Tärnsjö Garveri och även skick-
at ritningar. Dom kommer hjälpa oss med detta i framtiden. 

Stigläder

Då vi ville visa upp två varianter att spänna fast madrasserna på valde vi också att 
använda stigläder. Stigläder är den rem man hänger stigbygeln på och som man 
vilar foten i när man rider. Stigläder är alltid släta och har en rad hål längs med hela 
remmen, detta för att du ska kunna reglera längden. För att undvika att du sitter 
snett över hästen och fel belasta ryggen har hålen nästan alltid ett nummer för att 
underlätta inställningen. Det var dessa siffror vi fastnade för, de blir en rolig detalj 
och som alla personer som någonsin ställt in ett stigläder känner igen. 

Figur 31
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Täckesspänne

För att hålla dagbäddens madrasser på plats och undvika att de kan 
glida isär valde vi att sy in täckesspännen i klädseln på den ena 
dagbädden. Täckesspännen fungerar så att man hakar ihop dem 
så att de låser varandra. På hästens täcke sitter de fastsydda i de 
gjordar som man korsar under hästens mage eller på ett elastiskt 
band man spänner runtom hästen rygg för att undvika att en filt 
vrider sig.

Täckesspänne i solid mässing.

Figur 32
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6.16 Resultat dagbädd

Bild från Stockholm Furniture Fair, 2015 där vi medverkade med våra dagbäddar. 
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CHAMPION
Med inspiration från tävling och det sportiga inom häst-
världen har vi tagit fram en dagbädd vi valt att kalla
Champion.

Vi ser den som vår tävlingshäst och showpiece som repre-
senterar A.G.Á.R. Vi har valt att klä vår möbel på samma 
sätt som man klär sig själv och sin häst på tävlingsdagen, 
nämligen i vitt. Det bruna lädret representerar hästens ut-
rustning så som sadeln och på samma sätt som schabraket 
möter sadeln möts madrasserna. 

Inspirationen till kuddens orangea färg kommer från de 
Nederländska hopplandslagets kavaj som representerar de-
ras nation i tävlingssammanhang.  

Madrasserna och nackkudden hålls på plats med hjälp av 
två lädertyglar som spänns fast i en D-ring, D-ringen är ett 
beslag man ofta ser i hästens utrustning. Detaljerna valde 
vi att ha i mässing då det representerar guld. Då det är van-
ligt att man fäster en metallplakett med hästens namn på 
sadeln valde vi att fästa en plakett med vår företagslogga 
på dagbäddens stomme. 

På bilden ser man även en av våra signaturkuddar med det 
quiltade bältet som spänns fast runt kudden med hjälp av 
ett täckespänne i gjuten mässing. 
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BOGINI OX
Med inspiration från mellanöstern och den orientaliska influensen 
har vi tagit fram dagbädden BOGINI OX. Bogini var ett arabiskt 
fullblod född 1948, en stammoder till Anna Goudes häst Schania. 
Bogini betyder gudinna på polska och det är precis vad vår möbel 
representerar. Att använda OX efter namnet betyder att det är ett 
renrasigt arabiskt fullblod. 

Vår gudinna är klädd i ett svart sammetstyg prytt med ett mönster 
av meanderbågar.  Vi har valt att använda svart som grundfärg i val 
av läder, tyg och färg på stomme. Det är väldigt ovanligt att se helt 
svarta hästar, en svart häst får också en väldigt fin glans i sin päls. 
Något som vi vill efterlikna i den pianolackade stommen, det svar-
ta lädret och den glansiga sammetstyget. Sammetstyget i sig åter-
kopplar väldigt bra till hästens päls då du får samma taktila känsla 
när du smeker en häst som du smeker tyget, lent åt ena hållet- strävt 
åt det andra. Den blå färgen blir ett fint komplement till det övrigt 
sobra svarta.

I möbeln har vi också valt att använda oss av täckespännen i slutet 
av madrasserna. Det är funktionell såväl estetisk detalj. Den håller 
ihop madrasserna på samma sätt som man håller ihop täcket runt 
hästens kropp.

Kuddarna är ett fint komplement  till dagbädden. Dels har vi vår 
svarta quiltad kudde, men även en lite mer färgstark med ett tyg av 
formgivaren Nadja Wedin. På kudden ser man fauna och flora från 
ett exotiskt land, vilket också förstärker den orientaliska känslan i 
möbeln.
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Kuddar

Som ett komplement till dagbädden tog vi fram två 
signaturkuddar. Båda med inspiration från hästvärlden. 

Quiltad kudde

Denna kudde som man ser i bakgrunden kom till i 
samband med Anna Ringabys undersökande i tekni-
ken att quilta textil och läder. Vi ville ha en kudde som 
kompletterade dagbädden och som fungerade som en 
accessoar. 

Då det quiltade lädret blir tjockt och stumt skulle det 
ha varit svårt att sy fast en dragkedja i kuddens neder-
kant på ett snyggt sätt.Därför lät Anna Ringaby i sin 
tapetserarprocess baksidan vara slät för att kunna sy in 
en dold dragkedja där istället.
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Kudde med 
täckesspänne

Denna kudde har också en tydlig hästkoppling 
då bältet hålls ihop av ett så kallat täckesspän-
ne. Detta spänne används på hästens täcke för att 
koppla fast gjordarna som går i kors under häs-
tens mage (bild på detta).
Vi letade länge efter ett spänne som kändes mer 
exklusivt än de spännen man vanligtvis ser på 
täcken. Spännet vi hittade är något bredare än 
vanligt och i massiv mässing. (bild) 
Själva bältet valde vi att också quilta för ett mer 
dekorativt utseende. På samma sätt som med kud-
den markerade jag ut rutmönstret med en nål och 
sydde ihop fram och baksidan med 5 mm tjockt 
skum emellan. Efter flera tester kom jag fram till 
att det enklaste och snabbaste sättet var att limma 
fast skummet 1 cm in från vardera ytterkant på 
ena läderremsan. Sen sy ihop fram och bakrem-
sa med hjälp av quiltningen, eftersom det inte är 
skum ända ut i kanten kunde jag efteråt renskära 
bältets kanter och sy en raksöm rakt över för att 
fixera de diagonala sömmarna.
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Övriga klädslar

Under arbetets gång har vi totalt sytt upp fyra klädslar till den 
svepande madrassen och fyra klädslar till mittenmadrassen. 
Överst till höger ser man resultatet av ett samarbete med den gra-
fiska formgivaren Nadja Wedin. Vi tyckte det kunde vara till vår 
fördel att under möbelmässan visa på hur en kund eller företag 
skulle kunna sätta sin egen prägel på dagbädden. Såhär i efter-
hand känner vi kanske inte att tyget representerar just konceptet 
Equestrian Elegance, men vi ser vårt samarbete med Nadja som 
en erfarenhet inför framtiden samt att vi på vägen knutit en god 
kontakt.

På den undre bilden ser man dagbädden klädd i mörkgrått tyg 
från Sydtextil med egenskaper som passar för en offentlig miljö. 
Den har en mittenmadrass och nackudde i quiltat läder och en 
rostbrun textil. 
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6.17 Utvärdering dagbädd

Vår dagbädd är den viktigaste möbeln i vår kollektion. Denna möbel tycker vi har fångat essensen av vårt koncept Equestrian Elegance 
allra tydligast. Genom denna möbel får vi även visa på vår kompetens inom möbeldesign, möbeltapetsering och snickeri. Detta är väldigt 
viktigt för oss då vi ser det som ett av vårt samarbetes största styrkor.  Det vi ser som dagbäddens största styrka är de olika detaljer och 
material som kan varieras i det oändliga. Därför kommer vi alltid kunna skapa en unik möbel utifrån ett unikt önskemål. 

Vi ser vår dagbädd som två produkter i en, tar man bort madrasserna får man en istället en sittbänk. Tack vare den dekorativa sadelgjords-
spikningen ger den fortfarande ett exklusivt intryck.  I valet av tryckavlastande skum känner vi oss nöjda, det gav madrasserna en härlig 
känsla av lyx och tyngd. När man har legat ned en stund formar madrassen sig efter kroppen och man ligger gärna kvar. Nackkudden 
i dun arbetar bra ihop med skummet och man får skönt stöd för nacken, när man sen reser sig upp följer skummet långsamt upp som i 
slowmotion, den effekten tycker vi om! Med anledning av att den hårda nackkudden inte jobbar lika väl med skummet kommer vi i fort-
sättningen endast använda dunkudden, det blir också rent estetiskt mer tilltalande. Med den hårda kudden bildas en luftglipa mellan den 
svepande madrassen och mittenmadrassen som vi helst inte vill ha.

Det finns vissa delar i dagbädden som vi vill vidareutveckla, till exempel metallkopparna på benen. Kopparna vi nu har använt är inte 
solida utan består av två halvor som förs ihop. På så sätt bildas en skarv vilket vi inte vill ha. I framtiden kommer vi ta kontakt med me-
tallföretag som kan hjälpa oss med detta då leverantören vi nu använt oss av inte har tillgång till de bockningsverktyg som krävs.

Den slutsats vi kan dra kring klädseln är att sömnaden av de två madrasserna plus nackkuden och läderattiraljer kommer bli en kostsam 
del i tillverkningen. Då vi själva inte kommer tillverka dagbädden kommer vi behöva hitta en tapetserare med god sömnadserfarenhet 
och som har en rymlig arbetsplats då madrasserna tar upp en stor yta när man jobbar med dem. Ett annat alternativ är att kontakta Artex 
som specialiserar sig på industrisömnad. Dock har dom krav på viss volym av tillverkning och omsättning. Att inleda ett samarbete nu 
blir därför svårt för oss då vi är nyetablerade och ännu inte hunnit få upp en omsättning.

I framtagandet av fler dagbäddar kommer vi se över dess längd, vi känner att 160 cm är för kort för att kunna ligga helt avslappnat om 
man är lång. Ett pålägg på ca 30 cm tror vi kommer öka liggkomforten och ge en tydligare bild av dagbädden ändamål. Vi tror även på 
att öka bredden något och minska höjden.
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6.18 Vikväggen
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Vikväggen

Inspiration till valet av att göra en vikvägg var ett gemensamt beslut. Idén 
uppkom i samband med skapandet  av dagbädden. Då vi tyckte att sadelgjords-
spikning var något vi ville ta vidare in i vår nästa produkt. Vi tyckte den delen 
på möbeln vart väldigt fin och skulle kunna gå att applicera på en annan typ av 
möbel. 

Dessutom har vårt mål hela tiden varit att vår kollektion ska vara lättproduce-
rad. Om man nu skulle skicka iväg dagbädden till ett snickeri och tapetserare 
skulle det vara enkelt för snickaren och tapetseraren att tillverka vikväggen då 
den bygger på samma princip som dagbädden. Det enda som skiljer sig är mått 
och dimensioner. Vilket är lätt anpassningsbart.

Vi båda tycker att kontorslandskap och offentliga miljöer kan kännas lite hårda 
och stela. Varför inte då lyfta in en mer ombonad och hantverks betonad mö-
bel som tillför lite elegans istället för avskalad råhet? Genom att vikväggen är 
klädd i hampa har det en funktion av att vara ljudabsorberande vilket passar i 
sådana miljöer. (www.hampisfaren.se)  Eftersom gjordarna inte är tätspikade 
släpper dem igenom ljus och vikväggen känns därför mer luftig.

Kopplingen till ridsporten finns i användandet av sadelgjorden, metalldetaljer  
så som möbelspik och lädret. Det är en subtil koppling till ridsporten men vi 
har också påpekat att vi inte vill göra hästinspirationen för tydlig. Utan det 
handlar mer om material och materialkombinationer. 

VIKVÄGG
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6.19 Valet av material hampa
I valet av sadelgjord till våra produkter kom vi fram till att vi ville 
använda gjordar vävda av hampa. Det andra två alternativen var 
jute och linne. Nackdelarna med jute är att om man inte kapslar 
in den gulnar den och blir porös av solljus, dock är den överlägset 
billigast. Linne anses vara ”finare” än hampa fastän dom i princip 
är likvärdiga i kvalitet, linnesadelgjord kostar dessutom mer än 
dubbelt så mycket som hampasadelgjord. 

Hampa är en naturfiber och tas från den yttre delen av växten Can-
nabis Sativia. Hampafiberns molekylära uppbyggnad gör att den 
reflekterar ljus och skyddar upp till 95% av UV ljuset. Hampfi-
bern är också helt antistatisk och vilket gör att den inte drar till 
sig smuts och har antibakteriella egenskaper. Den är också ett bra 
val för miljön då plantan kräver minst bekämpningsmedel, vatten, 
gödning och omskötsel jämfört med andra naturfibrer.
(www.hampisfaren.se)
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DETALJ  A
Sammansättning halft i halft

 SKALA1 : 2

FRONTVY

TOPVY

SIDOVY

INFORMATION

4 st vikväggar

Sammansättning på mellanstag och nedrestag är 
domino eller centrumtapp.  Det som ni anser mest 
hållbart konstruktionsmässigt. 

VIKVÄGG

A.G.Á.R A3

SIDA 1 AV 1Skala 1:10
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6.20 Konstruktion
Stomme
Designprocess Anna Goude

När jag ritade på vikväggen utgick jag som sagt 
från formen och konstruktionen på dagbädden. Jag 
ändrade dock dimensionerna på stagen. Jag gick ner 
ganska kraftigt i tjocklek till 20 mm, anledningen 
var att jag ville att vikväggen skulle kännas nätt och  
vara lättflyttad. Den skulle ge ett mer slimmat ut-
tryck i kontrast till dagbädden. 

Annars har jag till stor del inspirerats av samma 
typ av sammanfogningar som i dagbädden. Detta 
ser man i de urfrästa spåren där vi ska spika sadel-
gjorden, ramkonstruktionens sammansättning med 
halvt i halvt. Mittenstaget som krävs för att kunna 
ge stabilitet i sadelgjordsspikningen. 

Gångjärn
Vi kollade även runt en hel del efter passande 
gångjärn. Vi tänkte först på pianogångjärn men till 
slut hittade vi de gångjärnen som var perfekta för 
oss. De var vikväggsgångjärn i mässing vilket gör 
att man kan vika väggarna åt båda hållen.
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1 st vikvägg:

Nederdel:

5 st 950 mm
11 st 450 mm

överdel:

5 st 530 mm
7 st 450 mm

total längd exkl tillägg:  15500 mm
15,5 m 

+
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TAPETSERINGSARBETE: SADELGJORD
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Sadelgjordspikning 
Tapetseringsprocess Anna Ringaby

På samma sätt som jag arbetade med sadelgjordarna i dagbädden gjor-
de jag även med vikväggen. För att arbete skulle bli så effektivt som 
möjligt delade jag upp alla moment i etapper. Jag börjar med att skära 
till läderremsorna. Sen markerade jag ut vart alla gjordar ska spikas 
med hjälp av mallar. Efter det spikade jag alla gjordar med klammer 
fram till momentet där de ska vikas in och fästas med läderremsorna 
och dekorationsspiken.

Risken när man spänner sadelgjordar i en ram är att spänningarna gör 
att ramen börjar bågna inåt eller riskerar att knäckas. Därför sågade jag 
till trästag och la mellan ramarna för att minskar risken för detta under 
spikningsmomentet.

Ritningen till höger  gjorda av Anna Goude visar en uträkning av hur 
mycket sadelgjord som går åt för fyra väggar. Totalt landade vi på lite  
över 65 meter. Vilket är precis lite mer än det man får ut på en rulle. 
Som tur är hampasadelgjorden inte så dyr, med linne så hade det blivit 
nästan dubbelt så dyrt.
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6.21 Resultat Kadrilj

Vi har döpt vikväggen till KADRILJ. Kadrilj är en dans 
och namnet sägs komma det franska ordet för FYR-
KANT. Dansen kräver minst fyra deltagare och man 
dansar rytmiskt och i olika turer. Men namnet har också 
en hästkoppling.
Kadriljridning är en sorts organiserad ridning där man 
rider spegelvänt och som i en fyrkant. Historiskt sätt har 
det används av militären men är idag vanlig vid uppvis-
ningar.
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6.22 Utvärdering Kadrilj
Vi är nöjda med resultatet och ser vikväggen som en produkt med god framtids-
utsikt. Vi tycker den har den uppåtsträvande lätta känslan vi vill åt och att den 
förmedlar exklusivitet och ger rummet värme, vilket var vårt mål.

Det känns roligt att kunna erbjuda en vikvägg med ett annorlunda utseende än det 
man vanligtvis ser på marknaden, vi tycker oss också känna av att en trendvåg är 
på gång när det gäller vikväggar. Därför känns det rätt i tiden att ta fram en produkt 
som denna.

En av vikväggens styrkor är att konstruktionen är enkel och därför har en låg 
produktionskostnad. Tanken är att samma snickare som gör vår stomme till dag-
bädden ska kunna tillverka även denna. Det som är tidskrävande är sadelgjords-
spikningen, framförallt själva uppmätningen av sadelgjordarnas placering. Detta 
för att precisionen är så viktig för resultatet. Dock tror vi att genom mallar som 
underlättar uppmätningen av sadelgjordarnas placering kommer detta kunna ef-
fektiviseras. Valet av hampagjorden var ett bra beslut. Dels av dess egenskaper 
samt dess låga inköpspris. Det är ett material som ser exklusiv ut fast än dess låga 
kostnad i inköp.

I vår uträkning av åtgång av sadelgjord hade vi räknat på 60 meter till vikväggen. 
Dock krävdes det strax över 60 meter vilket kommer bli oekonomiskt då sadel-
gjordsrullen ligger på prick 60 cm. Ett alternativ för oss är att gå ned i dimension 
eller se över sadelgjordarnas placering för att slippa behöva köpa in två hela rullar.

I framtiden kommer vi som sagt se över vikväggens dimensioner då de långa trä-
delarna i ramen riskerar att slå sig när de är tunna. Därför kan det vara klokt att gå 
upp något i tjocklek, dock inte i den grad att de påverkar det estetiska. Detta kan 
också vara en fördel i och med att sadelgjordarna ökar påfrestningen på ramen.
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6 . 2 3  B O R D E T
  Redan från start i framtagandet av dagbädden och utvecklandet av Equestrian Elegance Kollektionen kändes det 
naturligt att en kompletterande möbel till dagbädden och vikväggen skulle vara ett bord. Det vi diskuterade flyktigt 

sins emellan var att den formässigt inte skulle påminna om dagbädden och vikväggen allt för mycket.
Ett bord skulle desutom vara ett perfekt komplement till dagbädden eftersom man behöver en yta för att ställa sin 

flaska Dom Pérignon från 1966 på. 
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6.24 
Designprocess- Anna Goude
Moodboard

Till skillnad från de mer hantverksbetonade dagbädden och  
vikväggen ville jag ge bordet en mer industriell känsla, men 
fortfarande förankrat i ridsportens symbolik. 

Min inspirationskälla kom jag att hämta från alla de metallatt-
ribut som finns inom ridsporten. Som som spännen, hästskon 
men framförallt hästens betsel.

Betslet har två runda ringar där man fäster  tyglarna. Sen så 
har det en stång som löper genom hästens mun. Det finns en 
uppsjö av olika varianter på bett (se bilden bredvid) så som 
stångbett, kandar, bridongen, hackamore, kimblewickbett, 
med flera.

Jag har även inspirerats av möbler som bär på samma ut-
tryck. Till exempel Eileen Grays  bord E 1027- bordet.  En 
tydlig arkitektonisk form, avskalade och konkret i sin estetik. 
För mig så blir den runda formen en bra kontrast till det övrig 
kvadratiska vi gjort.  På bilden ovan ser man bettet Bridong. Det kom vi att döpa 

vårt bord till.
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Skisser
Jag skissande på en hel del former utifrån 
bettet som inspirationskälla.
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Ibland fastnar man bara för en form och då kan det vara svårt att tänka på nya idéer. 
Så var det i det här fallet med det här bordet. Vanligtvis i min designprocess brukar jag 
skissa hellre på för många idéer och former än för lite. Men jag kände ganska snabbt 
att jag hade hittat rätt i det uttryck jag sökte.  

Jag hade fastnat för den runda formen. Självklart var det en form som jag rådfrågade 
Anna om hon tyckte stämde överens i Equestrian Elegance konceptet och det tyckte 
hon. I nästa alla steg i min designprocess så har Anna fått ge sin åsikt. Vi är extremt 
ärliga med varandra något som kommer med en nära vänskap därför kan vi påpeka 
väldigt öppet och klart om det är något vi har skiftande åsikter om.

Upprepande av cirklar 

Eftersom tränset har cirklar i sitt uttryck så fastnade jag för det. Bordet består av tre 
upprepande cirklar. Var av de två översta cirklarna är bordsskivor.  Min tanke var att 
det allra översta skulle man kunna rotera runt en  axel.  Ett estetiskt såväl funktionellt 
attribut. Min tanke var att när man ligger i dagbädden så orkar man inte sträcka sig allt 
för långt efter sitt champagneglas, då är det en liten detalj att man har ett extra bord 
som kan komma närmare dagbädden.

Solidworks

Jag gick ganska snabbt in i fasen av att rita upp möbeln i Solid Works. Efter några års 
användande av solid har jag blivit ganska snabb på att arbeta i det programmet och för 
mig är det ett bra medium att lätt få upp en form. Jag jobbade mycket i det programmet 
med att hitta rätt form och rätt dimensioner & proportioner.

Bridong
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SOLID WORKS RENDERING
Här ser man hur den övre bordskivan är 
snurrbar. 
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6.25 Material
Tillsammans diskuterade och resonerade vi mycket kring val av material. Jag skissade och 
gav förslag och Anna Ringaby gav kommentarer på material och form.

Stomme
Svart pianolackad stomme i trä. Jag gav förslaget på att ringarna/ stommen skulle tillverkas i 
trä eftersom vi båda känner oss trygga med att jobba i trä som material.Från början gick våra 
tankar kring att det var en möbel som skulle göra sig bäst  rent formmässig och funktionellt 
i metall. Men tiden och pengarna fanns inte för att hitta en producent villig att ta sig an vårt 
projekt under den tid vi hade att utveckla våra produkter. 

Bordsskivor
Bordet har två bordsskivor. Den större och den lilla.
I den större tänkte vi att det vore snyggt med en marmorskiva. Eftersom sten som material är 
något som skulle bryta av fint mot den svart lackerade trästommen och i den mindre tyckte 
vi att det skulle göra sig fint med en bordskiva i glas, gärna med en färgad ton.

Axeln
Eftersom vi har ett genomgående tema av att använda oss av framförallt mässing i våra be-
slag, och detaljer tyckte  vi att en välpolerad mässingsaxel skulle göra sig snygg tillsammans 
med det lacksvarta trät. 

Mässingsstång
Sedan har vi den bärande metallrundstaven som håller upp tyngden från de två bordsski-
vorna. Där var det ett självklart val att den skulle vara i mässing och harmonisera med det 
övriga materialvalet.

Materialpalett
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Marmor

I valet av marmor till bordsskivan stod det klart att vi ville använda 
Ekebergsmarmor. Ekebergsmarmorn bryts i Örebrotrakten, i Glans-
hammar av Borghamnsten AB som är Skandinaviens ledande produ-
cent av byggsten i marmor. Ett välkänt exempel där man kan se deras 
marmor är på Kungliga Dramatiska Teaterns vackra fasad.

Själva marmorbrottet ägs av anhöriga till Anna Ringaby som bor på 
Ekebergs herrgård och därför kändes det extra roligt att använda ste-
nen i vår produkt.

Det speciella med Ekebergsmarmor är att den finns i tre olika färger 
och marmoreringar. Blå, ljus och natur, vi fastnade för Blå Ekebergs-
marmorn på grund av dess dekorativa mönstring och färg. Tyvärr 
fanns inte den i lager när vi kontaktade dem utan vi valde inställt att 
använda Natur då den har mer liv i sig än Ljus.

Borgshamnsten gav oss full sponsring och tyckte vårt arbete var spän-
nande vilket var roligt. Dock blev det missförstånd när vi lade vår be-
ställning och istället för en rund stenskiva fick vi en halvcirkelformad. 
Anledningen var att vi från början hade diskuterat om vi skulle ha 
en halvmånformig bordsskiva och vår ändring framgick för sent. När 
vi sen skulle lägga en ny beställning fanns det inte tillräckligt breda 
stenskivor i lager för att få ut den diameter vi behövde. 
 

Figur 34
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6.26 Konstruktion

Vi kom att göra stommen som sagt i  trä. For-
men är relativt enkel i sitt uttryck och  består av 
tre cirklar, och en rundstav. (Det som ska tillver-
kas i trä)

Men självklart är det alltid mer jobb än vad man 
förväntar sig.

Tillsammans diskuterade vi fram hur vi skulle 
lägga upp vår tillverkningsprocess, vilka mo-
ment som skulle komma att ingå. I den här delen 
var vi båda lika aktiva.

Anna Goude började med att ta fram ritningsun-
derlag för möbeln som vi hade att utgå ifrån.

Moment som skulle komma att ingå:

• Uppkapning av virke 
• Stavlimning
• Utfrästning för att få den runda formen
• Urfrästa spår för att lägga ner bordsskivor i
• Borrning för skruv
• Borrning i trästaven för axeln
• Putsning
• Ytbehandling-  lackering
• Sammansättning
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Kapnota/ritningsunderlag

Anna Gouden tog fram kapnota och ritning-
sunderlag till cirklarna. Detta hade vi sedan 
att utgå ifrån i tillverkningen.

Vi började såga upp dem på justersågen inne 
i designverkstaden. Men upptäckte ganska 
snart att den inte gav den exakthet som kräv-
des för att kunna få ihop hexagonen. Det krävs 
sån extrem noggrannhet vad det gäller att ma-
skinen är korrekt inställd så vi valde att såga 
upp på justersågen inne i snickeriverkstaden.

Eftersom vardera ring skulle vara 35, 30, 20 
mm så blev det en hel del uppkapande  av vir-
ke. Då det skulle stavlimmas innebar det av 
vi fick kapa upp 10 mm brädor, vilket blev att 
vi  för en ring som mäter 30mm i tjocklek fick 
såga upp 18 bitar för en cirkel. Detta tog alltså 
lång tid att kapa upp. 
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Axeln
Anna Goude

Jag reflekterade mycket kring hur den snurrande axeln skulle se ut. 
Den skulle tåla att bära upp vikten av en bordsskiva. 
Hur lång skulle t.ex metallstängen gå ner i trärundstaven för att det 
skulle vara stabilt?

Vem skulle kunna hjälpa oss att tillverka detta beslag var också en 
stor fråga? Vi hörde oss för på skolan och vart tipsade om den person 
som ofta hjälper snickeristudenterna att göra deras beslag till exa-
mensarbetet. Han sa att han kunde hjälpa oss och att vi skulle skicka 
en ritning på hur axeln skulle se ut.

Jag skickade en ritning på axeln och han godkände det. Bara ett par 
dagar senare kom vårt fina beslag och vi vart så nöjda. Det var en stor 
lättnad för oss eftersom det är ett så viktigt element i  möbeln.  På 
följande sida ser ni det ritningsunderlag jag skickade.

Dock kom vi på att det inte fanns någon borr som kunde borra 120 
mm in i rundstaven. Vilket gjorde att vi fick försöka hitta den längsta 
långhållsborr vi kunde. Sedan fick vi kapa av en bit av axelns me-
tallstäng. 

Momentet av att borra hål för axeln var också en precisionsmoment 
som krävde exakthet. Vi använde en mall anpassade för att lägga 
rundstaven i. Så att den skulle ligga still medans vi borrade det långa 
hålet.
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Detalj C

Skala 1 : 1

knopp i mässing.

Spår i knopp för att fästa skruv innifrån 
bordskivan.

Frontvy gänga

Topvy gänga

A3

SKALA 1:1

Gänga

ANNA GOUDE

Information:

SolidWorks Student Edition.
 For Academic Use Only.

ADetalj A

skala 1:2

A3

Skala 1:2

Gänga

ANNA GOUDE

Information:

SolidWorks Student Edition.
 For Academic Use Only.

Mässings axel

Ritning på axel
Anna Goude
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6.27
Resultat Bridong
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6.28 Utvärdering bordet
Bridong är kanske inte lika uttalat inspirerad av hästsporten som dagbädden. Men vi har 
också påpekat att vi inte vill ses som hästiga i den bemärkelsen. Möblerna ska passa in i 
många olika hem och miljöer. För oss är Bridong en möbel som är ett lyckat bevis på det.  

Har vi förhållit oss konsekventa till ursprungsformen/idéen?

Ibland behöver man kompromissa. Lite så var det i processen med bordet. Det behöver 
inte alltid innebära något  negativt, man lär sig av ”misstag”. Som nämnt  skedde ett par 
missöden med beställningen av marmorskivan. Av rådande tidsbrist fanns det ingen chans 
för oss att beställa en ny marmorskiva, så vi fick lösa problemet. Det blev hälften marmor/ 
hälften valnöt. Självfallet ska vi i fortsättningen ha en hel cirkel. Men det var lärorikt för 
oss att tänka i en ny bana och försöka lösa problemet på bästa sätt.   Det som var lärorikt för 
oss i den här möbeln var också att vi fick vara i kontakt med så många underleverantörer 
eftersom vi har så många olika material i möbeln. 

Vi är självklart väldigt nöjda med formen, bordet passar bra ihop med dagbädden, dess 
runda form bryter av fint mot det kvadratiska. Vi tänker att bordet skulle passa in i många 
olika hem då den är väldigt ren och arkitketuell i sin form. Den käns också väldigt lyxig 
och elegant vilket stämmer väl överens med de kärnvärden vi i företaget A.G.Á.R har.

Vi ser i nuläget inte vårt bord som en färdig produkt. Men den närmar sig. Den har vissa 
saker som behöver utvecklas. Vi kommer troligtvis inte använda trä som material i kon-
struktionen  då vi tyckte det var en rätt omständig produktionsprocess, det gick åt mycket 
material. Vi tror att möbeln gör sig bäst i metall,  vilket också skulle ge en starkare kopp-
ling till inspirationen från hästens bett.  
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6 . 2 9
K O L L E K T I O N E N

E Q U E S T R I A N  E L E G A N C E
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7. Reflektion
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Kan man skapa ett varumärke utifrån sin passion?

Vid det här laget antar vi att ni som läst denna rapport numera kan kalla 
er hästexperter och kanske till och med funderar på att kontakta närmsta 
ridskola. I så fall har vi lyckats! I början av rapporten skrev vi ett citat:

”Den som jobbar med sin passion arbetar inte 
en enda dag i livet.”

Detta citat skulle vi nästan kunna ha som titel till denna rapport, för det är 
precis så det har känts under hela vårt arbete med detta koncept.Genom 
hela arbetsprocessen har vi gång på gång konstaterat betydelsen av att 
förankra sitt arbete i en passion. Vi har visat hur man kan göra passionen 
till en stabil och trygg grund där vi vet vad vi pratar om och känner oss 
som experter. En sådan trygghet tror vi lyser igenom och har en väldigt 
positiv inverkan på varumärket och i bemötandet av andra människor och 
våra kommande kunder.

Att skapa ett varumärke utifrån sin passion tror vi gör att man kämpar 
extra hårt. Vi har bara fått en försmak av det hårda arbete som nu ligger 
framför oss, men vi vet med säkerhet att vi kommer ge allt vi kan för att 
kunna få fortsätta detta arbete som ger oss både glädje och en mening mer 
värdefull än pengar och framgång.   

”Hur påverkar ett varumärke ett koncept och hur
påverkar ett koncept ett varumärke”?

Den del av vår frågeställning som handlar om hur ett varumärke kan på-
verka ett koncept och hur ett koncept kan påverka ett varumärke var inte 
fullt utvecklad i början av vårt examensarbete. Då befann vi oss i startgro-
parna med vårt företag och hade ännu inte definierat vårt varumärke. Där 
efter har vi under vårt arbete fått påbörja grunden till vår företagsplatt-
form samtidigt som vi utvecklat vårt koncept och kollektion. 

Att ha arbetat med frågor som företagsidentitet, kärnvärden och profile-
ring samtidigt som konceptutvecklingen och framtagandet av kollektio-
nen har lett till en ständig dialog kring vår syn på vårt varumärke. Men 
även det formspråk, uttryck och det detaljspråk vi vill förknippas med. 
Detta har vi indirekt kunnat applicera på den kollektion vi jobbat fram 
och även gjort val i produktionen som speglar de värderingar vi vill stå 
för som varumärke, till exempel vår syn på kvalitet i val av material och 
hantverk.

Med detta sagt kan man säga att i framtagandet av produkterna har kon-
ceptet legat som grund för den estetiska biten medan varumärket har legat 
som grund till synen på kvalitén, materialen och produktionen.
Hur tror vi att vårt hästsportsinspirerade koncept Equestrian Elegance 
kommer påverka vårt varumärke A.G.Á.R? Vi tror att eftersom vi har ett 
väldigt nischat koncept kommer vi placera oss i ett ”fack”. Detta kan ses 
som begränsande men för oss är det positivt. I och med att vi måste hålla 
oss trogna vårt koncept finns inget utrymme för utsvävningar, vi kan inte 
helt plötsligt börja inspireras av till exempel rymden… Utan vi har våra 
satta ramar och det tror vi är bra. Vi tror att den kunskap och erfarenhet 
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vi har inom hästsporten förmedlar en trovärdighet i vårt koncept, och som 
indirekt förmedlar förtroende för vårt varumärke. 

Hur påverkar då varumärket A.G.Á.R konceptet Equestrian Elegance. 
Varumärket kommer påverka konceptet då de kommande kollektionerna 
måste spegla varumärkesidentiteten så att de följer en röd tråd, detta för att 
skapa en igenkänningsfaktor. Vi vill att personer ska kunna uttrycka ”det 
där ser ut som A.G.Á.R”
Som nämnt ovan måste vårt varumärkes värderingar genomsyra alla pro-
dukter och kommande kollektioner. Med andra ord, företagets kärnvärden. 
Vi har under vårt arbete kommit fram till tre värdeord vi vill arbeta utifrån 
och som ska återspeglas i vårt koncept och produkter. Ett av dessa kärnvär-
den är kvalitet. Kvalitet för oss är en produkt med väl valda material och 
gedigenhet i hantverket. 

Begreppet kvalitet kan vara svårt att definiera, det kan betyda en sak för 
oss medan det betyder något annat för ett annat varumärke eller person. 
För oss är kvalitet i en produkt att den har väl valda material och är till-
verkad med hantverksskicklighet. Vi vill välja våra material medvetet, att 
vi valt just Tärnsjöläder är ingen slump. Vi väljer deras läder på grund 
av kvalitén och den vegetabiliska garvningen men också för att företaget 
har en historia inom sadelmakeri och är ett svenskt företag. För oss är de-
ras kunskap om hästutrustning något riktigt värdefullt. Att kunna säga att 
läderremmarna i dagbädden är tillverkade i vegetabiliskt garvat läder av 
sadelmakare och från ett Svenskt företag med anrik historia är för oss en 
kvalitetsstämpel. Vi skulle säkert kunna få tag på läderremmar som funge-
rar från till exempel Kampur. Men då förlora vi historian och den genuina 
kvalitén och förmodligen även vår trovärdighet. På samma sätt tänkte vi i 
valet av den svenska Ekebergs-marmorn, bortsett från kvalitén bidrar även 
den med en historia och ger ett mervärde. 

Kvalitet i tillverkningen för oss betyder att den är svensktillverkad och 
utförd av yrkesmän. Konstruktionen och sammansättningarna ska vara 
hållbara och yt-finishen väl vald.

Vilka styrkor finns i ett samarbete mellan design 
och hantverk?

Vår frågeställning kring vilka styrkor som finns i vårt samarbete tycker vi 
har visat sig på olika sätt under arbetets gång, det har varit både konkreta 
och mer abstrakta insikter. De mer konkreta styrkorna ligger i hur vi kom-
pletterat varandra som tapetserare och designer. Detta ser man främst i 
framtagandet av dagbädden där våra inriktnings-roller varit tydligast. Det 
har också varit den möbel vi arbetat längst med att utveckla och förfina. 
Från det att Anna Goude ritade möbeln i kursen Avancerad Möbel har vi 
tillsammans kunnat ta en Solidworks rendering till att bli en näst intill helt 
färdig produkt utvecklad för att kunna produceras. Detta är en stor styrka 
i vårt samarbete, att vi tillsammans kan arbeta med en produkt i hela le-
det. Vi har tillsammans även en bredare kunskap om material och genom 
den dialog som förs ifrågasätts alla val på en annan nivå än om man hade 
varit ensam i beslutet. Detta ökar vår möjlighet att ta fram produkter av 
hög kvalitet, genom att vi redan från början kan fokusera på kvalitén och 
låta det genomsyra hela processen. Vår gemensamma kunskap inom olika 
områden gör även att vi kan ställa större krav på leverantörer och produ-
center, även detta ökar kvalitetsfaktorn.

Vi har genom detta arbete även fått chansen att hitta våra roller och växa 
in i dem vilket har gett oss en god försmak på vårt fortsatta samarbete. 
Vi har även funnit den arbetsdynamik vi känner passar oss bäst. Under 
arbetets gång har våra roller alltid utgått från våra yrkesinriktning¬ar där 
vi båda stått för varsin expertis. Men i och med vårt nära arbete har grän-
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serna suddats ut och vi har bjudits in i varandras världar vilket har varit 
väldigt lärorikt för oss båda. Vi ser det inte som något negativt att vi är 
inne på varandras områden, istället ser vi det som en fördel. Vi får varan-
dra att se saker inom våra inriktningar som vi annars kanske inte skulle 
reflektera kring. 

En mer ”abstrakt” styrka vi har kommit till insikt med, och som vi faktiskt 
ser som en större styrka än den konkreta ligger i det faktum att vi är två 
individuella personer som väljer att jobba tillsammans. Även om vi kom-
pletterar varandra yrkesmässigt så är det känslan av att vara ett team som 
vi tror man vinner mest på i längden. Det är genom att vara två som man 
pushas till att hela tiden vilja förbättra sin insatts och det leder till att man 
höjer sin ribba både prestationsmässigt och hantverksmässigt. Vi vill båda 
göra vårt yttersta inom våra områden för att kunna leverera ett gott arbete 
gentemot sin partner. På så sätt utmanar vi varandra i vårt samarbete och 
det tror vi kommer leda till att vi utvecklas och blir bättre både som tapet-
serare och designer. Men även att det leder till bättre produkter, ett starka-
re varumärke och framförallt ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

Tankar om framtiden

Med detta arbete i ryggen känner vi nu att vi har en god plattform att 
jobba vidare utifrån. Vi kommer vidareutveckla de produkter vi tagit fram 
och här närmast ligger arbetet med att se över tillverkningskostnaderna 
och skapa en varumärkesdeklaration över samtliga produkter. Både för 
oss själva med också för att kunden ska få en tydlig uppfattning om vad 
det är vi erbjuder
Vi kommer även vidareutveckla konceptet med fler produkter. Under ex-
amensarbetets gång har flera idéer på möbler och produkter kommit till 
och dessa kommer vi jobba vidare med. Bland annat två sänggavlar då vi 

ser en stor potential på den marknaden, en med utgångspunkt från sadel-
gjordsspikning och en med mer fokus på textil. 

Vi har även tankar på småprodukter. En rolig ide och som vi tror på är 
att ta fram en stallpåse med ett mer exklusivt utseende än de som finns 
på marknaden idag. Vanligast är att ryttare och stallar använder Ikeas blå 
påsar vilket inte ser så glamouröst ut. Vi ser inte en produkt som denna 
som en direkt kassaintäkt utan ett sätt för oss att få spridning på varumär-
kets och konceptets namn, nästan som reklam. Vi tänker att kunden får 
bära hem sin produkt (t.ex. kudde) i vår stallpåse, och förhoppningsvis 
an¬vända den vid andra tillfällen. I och med den låga tillverkningskost-
naden av en produkt som denna skulle vi kunna sponsra till exempel 
alla hippologelever på Flyinge hästanläggning och på Strömsholm (Anna 
Ringabys syster är elev och kan garantera att det skulle vara en uppskat-
tad gest) och på så sätt skulle våra påsar cirkulera på Sveriges två riksan-
läggningar vilket skulle placera vårt varumärke i rätt samband. Här kan 
man återkoppla till vår omvärldsanalys och hur vi tänker på samma sätt 
som klockföretagen Rolex och Longiness. Hur dom väljer att marknads-
föra och visa upp sig i sammanhang de vill koppla sitt varumärke till. 

Vi tror även att specificerade mässor är ett bra forum för oss att nå ut 
på. På en mässa har vi möjlighet att få berätta om vårt koncept och den 
storytelling vi har kring produkterna på ett mer personligt och karisma-
tiskt sätt än via en hemsida. Vi vill bland annat ställa ut i samband med 
Falsterbo Horse Show som är en årlig hästtävling i Skåne som drar en 
stor publik. Längre fram vill vi även prova på att ställa ut i England bland 
annat på Decorex. Decorex är en mässa som är mer klassisk än trendiga 
och riktar sig till en mer exklusiv marknad. 
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Slutliga tankar

Vi har stora ambitioner inför framtiden och är verkligen beredda att satsa 
på vårt fortsatta samarbete och företag A.G.Á.R. Vårt mål är att skapa ett 
livsstilsvarumärke som står på en grund av tidlös formgivning, gott hant-
verk, kvalité och passion.
    
Vi ser oss själva som ett udda inslag i den skandinaviska formvärlden men 
vi är inte rädda för att sticka ut. Vi vill vara självständiga och gå vår egen 
väg trots rådande trender. Vi blickar hellre bakåt och hämtar vår inspira-
tion i historien och utanför Sveriges gränser. På så sätt är vi motsträviga 
det samtida och svenska idealet, men dessa tankar går väl ihop med den 
identitet vi har givit vårt företag.

”En självständig kvinna som går sin egen väg, utforskande 
och är inte rädd för att följa sitt hjärta”

Figur 35
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8. Bilagor
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8.1 Intervju med Thommy Bindefeld om varumärket 
Svenskt Tenn

Valet att studera Svenskt Tenns som varumärke var självklart. Vi inspireras 
av företagets tidlöshet och kvalitet. 1924 grundades firma Svenskt Tenn 
av Estrid Ericsson. Svenskt Tenn har nu passerat en ansenlig ålder av 90 
år. Hur klarar ett varumärke att leva så länge, och hur jobbar man för att 
bibehålla den höga standarden och de kärnvärden som Estrid Ericsson en 
gång upprättade?

Vi hörde av oss till Svenskt Tenns marknadschef Thommy Bindefeld för 
att få reda på lite mer om hur företaget drivs idag och hur man jobbar 
med varumärkesfrågor.  Thommy Bindefeld är ansvarig marknadschef på 
Svenskt Tenn sedan 2008. Han utbildade som formgivare vid Beckmans 
designhögskola. Efter sina studier har han en lång karriär där han har job-
bat som formgivare, kreativ chef och marknadschef för olika företag. 

Vi har diskuterat mycket kring vårt företags grundvärden och skulle vilja 
höra lite vad ni säger att Svenskt Tenns värdeord är? Vad har Ni för grund-
värderingar?

Värdeorden för svenskt tenn är långsiktighet, och att vi hanterar alla våra 
beslut utifrån att varumärket ska leva för evigt. Det var löftet som Anders 
Wall gav Estrid Ericsson när han förvärvade svenskt tenn in till Kjell och 
Märta Beijers stiftelse, att företaget skulle leva för evigt. På det sättet så sä-
ger vi att vi kan vara långsiktiga både i och med att vi har det här fantastis-
ka ägandeförhållandet och att vi har ett varumärke som kan hålla för evigt.  

I alla beslut vi tar och allting vi gör så tittar vi på ett långsiktigt perspektiv. 
Hur påverkar det här framtiden, vad händer om vi gör det här nu, vad hän-
der då i nästa generation? Vi är bara en liten länk i den här långa kedjan av 
Svenskt Tenn. Nästa värdeord är engagemang. Att vi vårdar vår filosofi och 
våra relationer på ett engagerat sätt. Och att det är ett generöst sätt att vårda. 
Det tredje är trovärdighet. Att vi gör det vi gör med trovärdighet. Att vi sitter 
på en kunskap och historia som vi med trovärdighet kan föra vidare.

Hur marknadsför ni er? Behöver ni göra reklam för er?

Nej, det finns ett citat från Estrid Ericsson där hon säger ” att hon aldrig behöv 
göra något så merkantilt som att göra marknadsföring.” Hon har inte behövt 
göra en enda annons. Hon arbetade med sina goda relationer till journalister 
och fick ut sitt varumärke på ett väldigt rätt och bra sätt. Hon arbetade på det 
sättet som vi idag kallar pr. Det gör vi idag också. 

Vi har haft någon tradition av att göra julannonser i dagspress vid jul, som 
jag inte tror att vi kommer fortsätta med. Vi ser ingen anledning till det. Det 
bygger inte varumärket långsiktigt, vilket är det viktigaste.

95 % av min marknadsföringsbudget går åt till att jobba med PR som att 
skapa utställningar, event och händelser som gör att vi får uppmärksamhet. 
Då kan vi också få ut bredden på varumärket. Att vi inte bara annonserar den 
här brickan, det är inte intressant för Svenskt Tenn. Det är intressant att prata 
om annat som vår historia och hur vi arbetar med samtida formgivning, jag 
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kan berätta vart pengarna som stiftelsen dela ut till forskning går. Jag kan 
berätta så mycket mera och då blir det intressant. 

Vad tror du är anledningen till att Ni (Svenskt Tenns produkter) får så 
mycket plats i inredningstidningar? Eller att era produkter syns väldigt 
mycket i inredningar t.ex. på bostadsajter som hemnet?

Det finns inte en enskild parameter som gör att det är så.  Det finns så 
mycket i varumärket som gör att vi fortsätter att vara intressanta. Det finns 
en historia, det finns en kvalitet och en tyngd. Sen finns det också en mål-
grupp där Svenskt Tenn är en markör, precis som att du har rätt väska och 
rätt skor. Det är inget fel med det, det är en viktig kundgrupp för oss. Men 
för att få dem att förstå att det är viktigt, så måste jag göra saker som rik-
tar sig till den målgruppen som de tittar på och de tittar på inredarna och 
inredningsstylisterna. Då gäller det att göra intressanta saker som de vill 
använda (i sina inredningar).  Vi gör utställningar, vi gör samarbeten, vi 
gör spännande saker som håller de här inredningsstylisterna och inredarna 
intresserade vilket sedan speglar sig och gör att de som handlar och de 
som vill ha markörerna vill ha det. Sen så finns det andra målgrupper som 
kommer in i Svenskt Tenn på andra sätt men just i det här fallet så är det så. 
Där är det här 90 åren en oerhört viktig del. Det finns en historisk tyngd och 
koppling till en viktig del av svensk designhistoria som vi sitter på. Både 
Estrid Ericsson och Josef Frank har skapat någonting för svensk designhis-
toria. Det är inte bara en butik på fina gatan. 

Vi har lite funderingar kring kundsegment. Vi har funderat lite kring vem 
vår kund skulle kunna vara. Vi undrar därför hur du tror er typiska kund 
ser ut? 

Jag har jobbat här sen 2008. Jag är utbildad som formgivare på Beckmans, 
och har jobbat som formgivare och på Åhléns, indiska. Sen har jag jobbat 
som kreativ direktor och marknadschef och många andra olika saker på 
vägen.  När jag började här hade jag precis avslutat ett jättestort arbete med 
att göra målgrupper, vi jobbade väldigt mycket med det på indiska att ut-
veckla dem.   Så kände jag att det saknades här, så började vi titta på det hur 
skulle man kunna definiera målgrupper på Svensk Tenn?  I vanliga fall så 
går man på demografi, vad dem tjänar, bor, familjen och hela det här.  Men 
det känns som så ointressant för Svenskt Tenn. Utan det som är intressant 
är vad man har för värderingar och att dem värderingarna överensstämmer 
med Svenskt tenn

Vi är intresserade av att höra om era mervärden. Vilka mervärden tror ni att 
ni förmedlar?

Jag tror att mervärde på Svenskt Tenn dels är att du får en kvalitet som du 
förstår att det här är någonting som kommer hålla i framtiden. Jag tror de 
flesta utav våra kunder och målgrupper vet att både Bukowskis och Stock-
holms auktionsverk har speciella avdelningar för Svenskt Tenn produkter. 
De vet att när du köper någonting på Svenskt Tenn så kan du sälja det på 
auktionshusen eller att nästa generation kan ärva det och generationer efter 
det, det är definitivt ett mervärde. Att det är Svensktillverkat tror jag är ett 
mervärde.  Sen så tror jag att varumärket i sig är ett mervärde, att det syns 
att det är Svenskt Tenn. Genom att köpa en produkt från Svenskt Tenn som 
till exempel daggvasen så positionerar man sig, det blir en markör för hur 
man vill identifiera sig.  

Daggvasen är en så spännande produkt. Ni känner till den? När vi tog fram 
den så var vi lite osäkra på om vi överhuvudtaget skulle kunna sälja den 
för den var så speciell och den var så dyr. Den är tillverkad på skrufs glas-
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bruk, den är alltså gjord av svensktillverkat glas.  Vi gjorde medvetet en ut-
ställning för att uppmärksamma vasen, den kom ut i press och det började 
spridas pressmeddelanden om den. Den började synas i olika inrednings-
tidningar och nu är den klockren rakt in i varumärket. Den har blivit en av 
våra storsäljare.

Två aspekter som är roliga kring den produkten så är det dels att den gene-
rerar pengar till forskning samt att den också värnar om det svenska hant-
verket. Medan de andra glasbruken läggs ner så har Skrufs glasbruk fått 
anställa två personer enbart bara för tillverkningen av daggvasen. Då blir 
man bara så lycklig, det är en fantastisk känsla. 

Vad tror du det är som gör att folk tilltalas av dagg? Är det så att folk vill 
köpa den just på grund av den mediala uppmärksamheten den har fått?

Dels för att den har gått den vägen och även för att den har en sådan unik 
formgivning. När vi tog fram den för cirka 6-7 år sedan så fanns det ingen-
ting liknande på marknaden.  

Vi upplever att man ser en hel del ”kopior” av dagg på marknaden, hur ser 
ni på det?

Det är inte kopior, med inspiration skulle jag säga. Det är ingenting att 
göra någonting åt. Jag har påpekat för några företag, för de som är desig-
nansvariga med att ”var inte den här lite väl lik?” För oss är det så viktigt 
att vi har en svensk formgivare som vi ger ett arvode och en royalty till. 
Vi producerar den på ett glasbruk i Sverige för vi värnar om det svenska 
hantverket och tar fram den yttersta kvalitet. Att andra blir inspirerade kan 
man mest se som smicker. Däremot när det går så nära att det blir kopiering 
då är man ute och cyklar tycker jag, då är det inte okej. Det måste finnas en 

gräns mellan inspiration och kopiering. Den kan vara hårfin kanske men för 
mig är den väldigt tydligt.

Vilken produkt i ert sortiment säljer bäst?

Som enskild produkt är det dagg, i kvantitet.  Det är den som genererar mest 
pengar som enskild produkt just nu, sen kan det komma något annat. 

Ser ni att ni har några konkurrenter?

Det skulle man kunna säga att vi har. Men då tror jag att det ligger på en helt 
annan nivå. Då kanske det handlar om resor och bilar, att vi konkurrerar om 
pengarna. Men på inredningsfronten finns det ju ingen anledning för oss att 
se någon som konkurrent för att vi vill ju att man ska blanda Svenskt Tenn 
med annan inredning.  Vi vill att man ska ha till exempel ett Aspund bord 
och Josef  Frank stolar, då använder man dem på rätt sätt. Tanken är att man 
ska blanda.  

Vad har ni för internationella kunder? Vart är det störst efterfrågan/ försälj-
ning?

Där finns det något med vår estetik och Josef Fransk möbelformgivning som 
passar in i Västeuropa. Det är mycket i Tyskland, England och USA som 
handlar av oss på nätet och som ringer till vår kundtjänst och beställer. Det 
finns till och med dem som flyger in till Arlanda och som kommer bara för 
att handla på Svenskt Tenn och sedan så flyger dem ut igen. 
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Tror du att till exempel amerikaner ser på Svenskt Tenn som nordiskt? 

Ja det tror jag.  Det är det som är så lustigt med Svenskt Tenn att vi har bli-
vit och är en del av Svensk formgivning, och är väldigt etablerat interna-
tionellt som en del av svensk formgivning. Egentligen så är det ju väldigt 
osvenskt. Estrid Ericson och Josef Frank tog in någonting annat i svensk 
design. Och det är det som är spännande och visar hur viktiga dem här 
personerna var för vår svenska designhistoria. Jag tror att tack vare Josef 
Franks formgivning så började svensk formgivning att dra åt ett helt annat 
håll om man tittar ur det stora perspektivet. Från den här sparsmakade, 
rena, cleana modernismen så började det dra mot färg och humanismen 
mycket mera tack vare Josef Frank. 
Han ställde ut första gången på Liljevalchs 1934, det var första gången Jo-
sef Franks formgivning visades i Stockholm. Det blev ju sådana skriverier 
om den där Liljevalchs soffa för den var ju helt fruktansvärd. Den var ju så 
stor och bedrövlig och dessutom var den klädd i en blommig kretong. Det 
var liksom helt fruktansvärt i det här minimalistiska, sparsmakade svens-
ka modernismen som var hämtat från världsutställningen 1930. 

Hur ser ni på tillväxt i framtiden? Svenskt Tenn växer och blir större och 
större, hur tänker ni kring internationell etablering?  Skulle ni kunna till 
exempel ha en Svenskt Tenn butik i New York?

Det har funnits återförsäljare både i New York och Tokyo, och det har 
funnits en shop in shop på Libertys i London. Det som det visade sig och 
som är anledningen till att det inte finns kvar är att Svenskt Tenn är en 
helhetsupplevelse, det är en ”livstilsbutik” i dess största bemärkelse. Du 
måste komma till Svenskt Tenn för att uppleva Svenskt Tenn. Det är klart 
vi sålde metervara och vi sålde lite kuddar men vi kunde inte sälja upp-
levelsen av Svenskt Tenn. Långsiktigt om vi ska värna det här arvet för 

evigt och vi börjar bli för tillgängliga så finns det en risk att vi tröttar ut det 
här varumärket. I arkivet så finns det ungefär 120 textila mönster och vi har 
ungefär 40 i produktion löpande. De här 120 textilierna ska vi kunna leva på 
för evigt, börjar vi visa dem överallt i hela världen hela tiden så kommer man 
bli väldigt trött på dem tillslut. 
Jag tror vi kan hålla det mer spännande för att vi är ”smal and secreate”. Vi 
vet att det finns en internationell designkunnig grupp av människor som 
kommer till Stockholm för att besöka Svenskt Tenn och vet att dem har 
hittat den här lilla juvelen. 
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8.2 Intervju med William Whetje om varumärket 
Mille Notti

Mille Notti inspirerar oss med sin vision och har förmedla kvalitet och 
tidlös design till sina kunder sen år 1991 då familjeföretaget grundades 
av Peter Wehtje. Pappa Peter hade tidigare jobbat på ett delstatligt företag 
med att främja handeln mellan Sverige och andra länder och världsdelar 
men ville sen skapa något eget. Efter att en före detta kollega startat ett 
postorderföretag inriktat på bädd och badartiklar i Kanada började han med 
egna produkter som såldes genom en liten försäljningsbutik i Stockholm. 
Det lilla företaget har sen utvecklats till vad som nu är ett av Sveriges mest 
framgångsrika sängklädesföretag. Familjeföretaget Mille Notti har sedan 
starten 1991 tagit fram klassiska, stilrena och moderna kollektioner som är 
sköna både för kropp och sinne. I sortimentet finna allt från en ekologisk 
spakollektion, påslaka, frotté och badlakan. Alla Sydda i noggrant utvalda 
material av högsta kvalitet, tillverkade på ett etiskt sätt i Europa. God kva-
litet varar, precis som tidlös design.

Kan du berätta lite om hur företaget kom till?

W- Min pappa började med egna produkter som såldes genom en lite för-
säljningsbutik i Stockholm men som då inte riktigt var inriktat på kvalitet, 
företaget hette även något annat på den tiden. Sen har det utvecklas, jag 
började jobba för 13 år sen och då började vi gå mer mot kvalitet och bör-
jade producera i Europa, där vi fortfarande har vår produktion, det enda vi 
inte producerar i Europa är vår Alpacka pläd som vi gör i Peru. Sen började 
vi bygga upp varumärket, vi hade inga direkta budgetar utan jobbade mer 
organiskt med de små medlen man hade och satsade på att kontinuerligt 
arbeta med varumärket och t.ex. bearbetade press.

Men hade ni en tydlig strategi från början, eller arbetade ni så att säga 
”organiskt” med varumärkes-strategin? 

W- Nej nu pratade jag endast företagsmässigt. När det gäller varumär-
kesstrategin får man marknadsföra det man är. Det finns andra varumärken 
som plockar upp t.ex. New England stilen och Amerikanska flaggan och 
kör all in på det, är man duktig så blir man bra och det kan vara väldigt 
enkelt. Dock kan det kanske bli stereotypiskt. Vi är inte lika tydliga rent 
profilmässigt, vi vill appellera till människor som tycker om kvalitet och 
som är insatta själva och vet vad dom vill mer än att köpa en livsstil. Så 
det har blivit som en strategi även om den är mer otydlig till skillnad mot 
andra företag som hänger upp allting runt en viss geografisk del av världen 
med flaggan. Om man tittar på den typen av marknadsföring så är det ofta 
samma sak fast man har flyttat från Kentucky till Long Island. Vi hittar 
istället på ett tema inför varje säsong som vi jobbar med och väljer miljön 
utefter det. Det blir mycket kreativt arbete internt och det handlar inte bara 
om en location utan om ett helt tema och som ska gå igenom och färga hela 
kollektionen. Vi har ingen reklambyrå utan konsulter som vi briefar och 
som utifrån det väljer vi location och hur vi ska lägga upp hela kampanjen.

Vad gör ni för reklam?

W- Vi har ingen jätte stor budget för reklam. Nu när det digitala är så starkt 
och vi inte så himla erfarna så försöker lära oss hur vi ska navigera i den 
världen med sociala medier och hela den biten. Så det är något vi jobbar 
på nu, att förbättra vår närvaro på Facebook, Instagram och att hela tiden 
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synas och göra inlägg osv. Sen gör vi image annonsering i t.ex. Sköna Hem, 
Elle Interiör och även i Norge. Vi gör en del dagspress för våra egna butiker 
och vi är ibland med på kundevents, det kan till exempel vara ett nätverk av 
kvinnor i karriären som har t.ex. en träff på Hotel Rival, då kan vi vara med 
där och ställa ut med en lite yta och levererar priser osv. Så det är sådana 
typer av aktiviteter vi håller på med, det är en mix av image annonser, press 
och nätannonseringar. Och numera på nätet handlar det om att hamna bra i 
sökträffar, det kostar ganska mycket pengar. Vi har också gjort om vår onli-
nebutik nu, det går på marknadsbudjeten kan man säga.

Vi genomförde intervjun på Mille Nottis huvudkontor som ligger i samma 
byggnad som deras nyöppnade butik vid Södrafisktorpsvägen.
På konferensbordet låg senaste Sköna Hem tidningen där Mille Nottis se-
napsgula pläd pryder framsidan. 

Är ni med i många tidningar (Anna R pekar på Sköna Hems omslag)?

W- Ja vi får ganska mycket pressklipp, vi började vara med i de här Stock-
holm fashion week för ca fem år sen, innan dess har hade vi inte gjort så 
mycket pr-arbete, men det gav väldigt bra resultat. Det tog ett tag, sen det 
man visar måste ju självklart tyckas om av journalister. Där fick vi till ex-
empel (pekar på sköna hem tidningen) jätte mycket pressklipp. Den pläden 
har vi ju sålt en del av trots färgen, den är speciell, den syns mycket. Man 
tar ju inte fram sådana där produkter för att man tror att det ska sälja mest 
av alla, utan det är mycket för att visa upp, få uppmärksamhet och att visa 
att det händer något runt varumärket snarare än att det blir en hit försälj-
ningsmässigt.

Är det någon mer stark färg ni använder förutom den här gula?

W- Vi kör ganska dova färger, ett mer tidlöst och elegant uttryck. Vi har 
väl inte utmärkt oss jätte mycket för mönster genom åren, men vi har blivit 
mycket bättre på det tycker jag, det känns som att det har hänt en utveck-
ling i branschen. Jag började jobba för 13 år sen, då var det mycket ränder 
och rutor, lite mer lantligt. Nu har vi gått mer mot elegant, fortfarande 
mönster, men subtila. Vi försöker vara breda.

Hur ser er typiska kund ut samt kundgrupp, vem handlar av er?

W- Det är en medelålders kvinna som bor i storstad och har relativt god 
inkomst, som tycker om att resa, upptäcka och uppleva saker. Kulturellt in-
tresserad, medveten och relativt säker på sig själva. Vi har dock sett mycket 
mer män de senaste åren som intresserar sig för våra produkter, förr var det 
nästan bara kvinnor. 

Har ni någon strategi för att hitta nya kundgrupper?

W- Nej inte i direkt uttalat. Det är väl så med marknadsföring över lag, man 
har en budget att jobba med och då måste man använda den på bästa sätt. 
Det låter väldigt tekniskt och tråkig, men har man begränsade resurser så 
måste man sätta marknadsföringspengarna på det som man tror på och 
som når bästa målgruppen. Männen kommer nog som ett överspill, jag 
tror att män även tittar i tidningar som riktar sig till kvinnor (inrednings-
press). Med steget att börja annonsera i Café och ganska långt bort, dock 
hade det varit kul. Men jag tror att man måste koncentrera sig, det är lätt 
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att gå vilse när man vill någonting, t.ex. locka män, men det kan bli mycket 
spill. Tyvärr måste vi satsa pengar där vi får mest tillbaka. Så vi har ingen 
uttalad strategi för att nå ut till män, dom kommer på köpet med kvinnorna. 
Sen tror jag nu med nätet, t.ex. Instagram att man kan få lite på köpet, man 
ser saker som flyger förbi. Sen blir man säkert påverkad av sina kvinnliga 
bekanta.

Jobbar ni med storytelling?
Ni har ofta personer med i bilderna för att skapa stämning?

W- För ca fem-sex år sen stod vi inom ett paradigm, vi kände att vi skulle 
lägga mer pengar på marknadsföring. Vi ville satsa för att stärka varumär-
ket mer så vi tittade på vad andra företag gjorde och vi kände att allt såg 
likadant ut. Det var ofta en uppbäddad säng som står i ett sovrum eller på 
en kobbe i skärgården, helt irrelevant. Allt såg likadant ut, väldigt stereo-
typt och vi kände, visst - det visar hur sängen ser ut men det säger inget 
mer. Och då frågade vi oss vad vi skulle göra för att få det mer personligt, 
och då tänkte vi att vi tar in människor för det var ingen nästan som hade 
människor med. Vissa sängmärken hade kanske en familj som var med på 
bild men inte på det sättet i vi föreställde oss. Vi tänkte vi skulle få mer upp-
märksamhet om man satt personer i sovrummet för att ge en mer vardaglig 
känsla, eller t.ex. kändisar och koppla ihop sovrummet med deras yrke osv. 
Men eftersom vi hade så låg budget så tog vi vänner och bekanta och familj 
i våra annonser, folk i nätverket kan man säga. Det har lyckats rätt bra, vi 
har fått uppmärksamhet, i början ville inte folk riktigt anamma det, dom 
tyckte det var jätte konstigt ”vad gör han där med kläderna på” ”varför sitter 
den där mannen med sin dotter på sängen” massa frågor…

Man kan säga att ni skapar personlighet!

W- Ja precis, personlighet är ett av våra kärnvärden. 

Vilka mervärden tror du att ni säljer till kunden?

W- Mervärden? Ja det är ju kvalitén, det är ju lite av vår vision, att få folk 
att upptäcka att god kvalitet förgyller tillvaron. För du kan ju köpa dina 
sängkläder på stora varuhuset, då kommer det från kina och känns sådär 
att ligga i och ser sådär ut om ett år... Köper du en produkt av oss kan du 
vara säker på att den är tillverkad på ett etiskt sätt, den är inte tillverkat 
i Kina utan i Europa där det är europeiskt arbetslagstiftning, ersättningar 
och löner. Det har inte transporterats över hela världshaven, så miljömäs-
sigt är det bättre och det är inte slit och släng. Köper du billiga saker som 
går sönder, likaså kläder, en kavaj av dålig kvalitet har du i ett halvår is-
tället för tre år om du köper bra kvalitet. Så man kan säga att hållbarhet 
är ett mervärde, samt en trevlig känsla när du sover. Så egentligen är det 
billigare att köpa våra grejer än att köpa det billiga, det är en investering 
man gör när man köper från oss. Sen är det väl det att man får en känsla av 
lyx och flärd i vardagen, det kan även bli en status symbol man visar upp 
för vänner och bekanta.

Upplever ni att ni har blivit en statusprodukt?

W- Ja, vi har ju gått från att ha bra kvalitet som är prisvärt till bra kvalitet, 
bra design, elegans och faktiskt fortfarande prisvärt. Vi ligger faktiskt lite 
under vissa av våra konkurrenter med motsvarande kvalitet eller till och 
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med bättre kvalitet. Men det är också för att få en omsättning och komma 
ut med produkterna, för vi skulle kunna ligga 30-40 % över det pris vi 
gör i dagsläget utan att det skulle vara hutlöst på något sätt, som många 
konkurrenter gör utomland. Men i lilla Sverige skulle antalet personer som 
köper grejerna bli så mycket färre. Då är det bättre att satsat på export och 
komma ut mer utomlands, vi har t.ex. pratat med företag i Asien. 

Vilka ser ni som era konkurrenter?

W- Ja vi ser som direkta konkurrenter t.ex. Lexington, Gant och Himla 
till viss del. Sen är väl egentligen den största konkurrensen folk som inte 
köper och bryr sig om kvalitet, då är det ju Ikea och Hemtex. Det är bättre 
att försöka få folk att satsa på kvalitet än att sno kunder av dom som ligger 
i samma nisch, det hade i och för sig varit bra men det är svårt, jag tror inte 
det finns människor med låg inkomst som skulle ta ett banklån för att köpa 
sängkläder. Man gör ju så när det kommer till t.ex. soffor, och det hade 
varit bra om man tänkte så när det kommer till sängkläder också.

Sen finns det ju dom med mycket pengar som köper på IKEA ändå…

W- Ja precis, det handlar inte alltid om pengar, utan om attityd – det är 
mycket en inställning och hur man tänker hållbarhetsmässigt.

Vi pratar lite kort om att vi tror att samhället generellt går emot tanken att 
handla kvalitetsprodukter, vi diskuterar att vi tror på en mer tidlös design 
där man har möjlighet att ändra t.ex. soffan och sängen uttryck med accent 
kuddar istället för att investera mycket pengar i en trend.
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10.  Figurer
Figur 1 

https://www.google.se/search?q=Zobeyni+ox&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIx-
KMzMqeyAIVS4osCh0yPAxt&biw=1680&bih=905#imgrc=bbltQhv4zK-
3WrM%3A

Figur 2

https://www.google.se/search?q=h%C3%A4sthoppning+gr%C3%B-
6n+kavaj&espv=2&biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&-
sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIuP3WvIPlxwIVyxcsCh12rQBp#tb-
m=isch&q=ireland+show+jumping&imgrc=BpTYYIk6ToAYTM%3A

Figur 3
https://www.google.se/search?q=h%C3%A4stpolo+wikipedia&espv=2&-
biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMI0pf23vGKyAIViA8sCh0Y2gLk#imgrc=hPePo7byHAug-
rM%3A

Figur 4
https://www.google.se/search?q=galopph%C3%A4st&espv=2&biw=1680&-
bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIw-
qulw4XlxwIVhdcsCh2rvQKx#imgrc=xA_IJJdwXy7FdM%3A

Figur 5 

https://www.google.se/search?q=lackade+ridst%C3%B6vlar&espv=2&-
biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMIgZPvoLnYxwIVSJQsCh1Q4gYv#imgrc=15u6M-
sB8d92dM%3A

Figur 6
https://www.google.se/search?q=fox+hunting&espv=2&biw=1680&bi-
h=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIz-
pCXovSKyAIVCxMsCh2RWQ7X#imgrc=rUHjaNWRvFUm7M%3A

Figur 7
https://www.google.se/search?q=lipizzaner&espv=2&biw=1680&bi-
h=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh-
MImv6U6vbkxwIVh4ssCh1nzQq_#tbm=isch&q=dressage&imgrc=y697b-
ne3EAbWcM%3A

Figur 8
https://www.google.se/search?q=vit+t%C3%A4vlingsskjorta&sa=X-
&espv=2&biw=1680&bih=905&tbm=isch&imgil=6SUtu9hwnKa-
BSM%253A%253BpEa5tKbeAcu75M%253Bhttp%25253A%2525
2F%25252Fwww.charlies.nu%25252Fsv%25252Fartiklar%25252Felvi-
tavlingsskjorta-vit-equiline.html&source=iu&pf=m&fir=6SUtu9hwnKa-
BSM%253A%252CpEa5tKbeAcu75M%252C_&dpr=1&usg=__QjWJYr-
GONVlRW39Ly8eOjTuzV1w%3D&ved=0CEIQyjdqFQoTCO33hsf0is-
gCFQXYLAodJdENvQ&ei=fG0BVu3JIYWwswGlorfoCw#imgrc=6SU-
tu9hwnKaBSM%3A&usg=__QjWJYrGONVlRW39Ly8eOjTuzV1w%3D

Figur 9
https://www.google.se/search?q=os+i+london+hoppning&espv=2&-
biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMI1LSioI_lxwIVRQ8sCh070AS4#tbm=ischq=show+jum-
ping+netherlands&imgrc=KwTR1gbMxHI5bM%3A

Figur 10
https://www.google.se/search?q=h%C3%A4sthoppning+gr%C3%B-
6n+kavaj&espv=2&biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X-
&ved=0CAYQ_AUoAWoVC
hMIuP3WvIPlxwIVyxcsCh12rQBp#tbm=isch&q=irland+show+jum-
ping&imgrc=BpTYYIk6ToAYTM%3A
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Figur 11
https://www.google.se/search?q=beridna+h%C3%B6gvakten&espv=2&-
biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMI-uWurPWKyAIVxgosCh1D-
Qfd#imgdii=M70RgEQifbYaqM%3A%3BM70RgEQifbYqM%3A%-
3BuK3xcxHAMBxpAM%3A&imgrc=M70RgEQifbYaqM%3A

Figur 12
https://www.google.se/search?q=LONGINES+GLOBAL+CHAMPIONS-
+TOUR&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_
AUoAWoVChMI6PH_3pDlxwIVgRAsCh2JFAG5&biw=1680&bi-
h=905#tbm=isch&q=rambo+golden+stripe&imgrc=1b61u5m1XHOk-
wM%3A

Figur13
http://www.church-footwear.com/se/en/collection/accessories/CRV0439JZ-
F01BI

Figur 14
https://www.google.se/search?q=napoleon+marengo&espv=2&-
biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMIvvSK5PaKyAIVzI4sCh0dmwPc#imgrc=0oOEh8lFb-
M7yjM%3A

Figur 15

https://www.google.se/search?q=arabiskt+fullblod&espv=2&biw=1680&-
bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoV-
ChMIiLKg8faKyAIViAwsCh0lywE5#tbm=isch&q=arabiskt+-
fullblod+tr%C3%A4ns&imgrc=TpOGEEMJu90xVM%3A

Figur 16
https://www.google.se/search?q=sammetshj%C3%A4lm&-
sa=X&espv=2&biw=1680&bih=905&tbm=isch&imgil=cvy-
E9y7ueRag8M%253A%253BvVc4k7Xx2o3ruM%253Bhtt-
p%25253A%25252F%25252Fwww.stockholmshastbutik.
se%25252Fryttare-1%25252Feuro-lite-sammetshjalm.htm-
l&source=iu&pf=m&fir=cvyE9y7ueRag8M%253A%252Cv-
Vc4k7Xx2o3ruM%252C_&usg=__i8oDuXaNy1mX2HnqF-
5g35Muamdo%3D&ved=0CDMQyjdqFQoTCLWt_K73isgC-
FYIOLAod9tcN6A&ei=b3ABVvW5FYKdsAH2r7fADg#imgr-
c=WLVywm93Ja5hrM%3A&usg=__i8oDuXaNy1mX2HnqF5g35Mu-
amdo%3D

Figur 17
https://www.bing.com/images/search?-
q=schabrak&view=detailv2&&id=4D613636FE947213E-
555D85A90AF83FA6CD19CA9&selectedIndex=32&c-
cid=AzB0ClGw&simid=608045637603428935&thid=OIP.
M0330740a51b01152b833f7fa5c8e57fco0&ajaxhist=0

Figur 18
https://www.google.se/search?q=pikeur&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIoIq8vvbXx-
wIVzNYsCh0kvwQ4&biw=1455&bih=705#imgrc=S0XZqU5lgMtd-
QM%3A

Figur 19
https://www.google.se/search?q=pikeur&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIoIq8vvbXx-
wIVzNYsCh0kvwQ4&biw=1455&bih=705#imgrc=S0XZqU5lgMtd-
QM%3A
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Figur 20
https://www.google.se/search?q=KANDAR&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI_ojeiZrlxwIVTJYsCh2j-
lAS8&biw=1680&bih=949#tbm=isch&q=tr%C3%A4ns+kandar&imgr-
c=BN0yvQi0SYd2UM%3A

Figur 21
https://www.google.se/search?q=lipizzaner&espv=2&biw=1680&bi-
h=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh-
MImv6U6vbkxwIVh4ssCh1nzQq_#tbm=isch&q=spanische+hofreitschu-
le&imgrc=_OTiJEjBLhJ5EM%3A

Figur 22
https://www.google.se/search?q=saddle+girth+old+fashioned&espv=2&-
biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMI1dvJpMLYxwIVxxAsCh1FoAIz#imgrc=swzgspm9v-
H13fM%3A

Figur 23
https://www.google.se/search?q=KANDAR&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI_ojeiZrlxwIVTJYsCh2j-
lAS8&biw=1680&bih=949#tbm=isch&q=tr%C3%A4ns+kandar&imgr-
c=BN0yvQi0SYd2UM%3A

Figur 24

https://www.google.se/search?q=cate+blanchett+the+aviator&espv=2&-
biw=1680&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMIy-uR6vCKyAIVgw4sCh1LhQTh#imgrc=AQPJJnZesME-
PuM%3A

Figur 25
https://www.google.se/search?q=cruella+de+vil&espv=2&biw=1680&-

bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoV-
ChMIrb_AmfGKyAIVxxUsCh2BCQPf#imgdii=qtANhHp7EOz-
MwM%3A%3BqtANhHp7EOzMwM%3A%3B5tEheJANMORm-
QM%3A&imgrc=qtANhHp7EOzMwM%3A

Figur 26

https://www.google.se/search?q=longines&espv=2&biw=1680&bi-
h=905&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMItenSsYWLyAIVIfNyCh1q3QWG#tbm=isch&q=longi-
nes+kate+winslet&imgrc=x6hSVFLV0x4VNM%3A

Figur 27
https://www.google.se/search?q=mille+notti&es_sm=93&sour-
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImtbXxaS-
LyAIVgfdyCh1qlQgl&biw=1680&bih=949#imgrc=OLBOAwYcucLIb-
M%3A

Figur 28
https://www.google.se/search?q=lackade+ridst%C3%B6vlar&espv=2&-
biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMIgZPvoLnYxwIVSJQsCh1Q4gYv#tbm=isch&-
q=h%C3%A4st+sadel&imgrc=sJqdgZDosusOGM%3A

Figur 29
https://www.google.se/search?q=t%C3%A4rnsj%C3%B6+garveri&es_
sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoV-
ChMI55mYzKCLyAIVxb5yCh0SPQpE&biw=1680&bih=905#imgr-
c=LU1BOb_0le5HbM%3A

Figur 30
https://www.google.se/search?q=tempur&es_sm=93&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIgMnk5qCLyAIVC9U-
aCh3OSAyX&biw=1680&bih=905#imgrc=q_-CU-OKATzKGM%3A

z
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Figur 31
https://www.google.se/search?q=h%C3%A4stt%C3%A4cke&-
biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMIoIOPqdWeyAIVzIYsCh2HbguC#tbm=isch&q=dressa-
ge+black+and+white&imgrc=exHTMErGnnB9lM%3A

Figur 32
https://www.google.se/search?q=h%C3%A4stt%C3%A4cke&biw=1680&-
bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVCh-
MIoIOPqdWeyAIVzIYsCh2HbguC#imgrc=XwZ88kD0-72ZvM%3A

Figur 33
https://www.google.se/search?q=ekebergsmarmor&es_sm=93&sour-
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI9LSh5KOLy-
AIVYaZyCh3e4QER&biw=1680&bih=949#imgrc=-qO-j88U0AhaMM%3

Figur 34
https://www.google.se/search?q=meryl+streep&es_sm=93&sour-
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIuZOa-6OLy-
AIVxd9yCh2MnQyc&biw=1680&bih=949#tbm=isch&q=mer-
yl+streep+africa&imgrc=es9PDez3mWFBVM%3A

Alla figurer och källor är granskade den 12/10-2015


