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Abstract 

 

This thesis is performed by Olle Torkelsson, and are the final element for a Bachelor 

of Science with a major in product development with furniture design at Jönköping 

University of Technology. The assignment was to develop a multi-media furniture for 

the furniture company Fröseke AB that is functional, aesthetic and typical of the 

company's future designs. The background to this work is that Fröseke feel they 

need outside help to revitalize its product line and to get tips on guidelines in the 

future regarding their design and strategy. 

 

In order to find out how the furniture should look like, a design analysis have been 

made of the company. The questions what they stand for as a brand, and which 

target  group they can reach has been  answered to finally be able to develop a piece 

of furniture that should represent the answers. These questions have been answered 

by research that includes interviews, literature research, observation and analysis. 

The project has followed the design process and gradually progressed by information 

gathering, analysis and sketching.  

The result is a multi-media furniture that is functional and that sticks out in shapes 

and designs from the rest of the market. The furniture have room for cords and 

cables and is designed to hide the devices which are peripheral to the TV. The front 

door bends around the edges of the furniture to give it a special expression and to 

get attention from customers.  

The goal was to present a finished prototype for the company and then launch the 

furniture at the furniture fair in Stockholm 2011.
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete är utfört av Olle Torkelsson, student på kandidatåret för utbildningen 

produktutveckling med möbeldesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Uppdraget bestod i 

att för möbelföretaget Fröseke AB ta fram en multimediamöbel som är funktionell, estetisk 

och typisk för företagets framtida formgivning.  

Bakgrunden till arbetet är att Fröseke känner att de behöver hjälp utifrån för att förnya sitt 

sortiment och för att få tips på riktlinjer i framtiden gällande deras formgivning och strategi.  

För att ta reda på hur möbeln skall se ut har det uträtts vad Fröseke AB representerar idag 

och vad de vill representera i framtiden avseende estetik, funktion, materialval samt 

målgrupp.  Detta har skett genom en designanalys som bygger på intervjuer, 

litteraturforskningar, observationer och analyser. Analysen har resulterat i en slutgiltig 

prototyp av en multimediamöbel. Projektet har följt designprocessen och gradvis vuxit fram 

bland annat genom informationssamlande, skissande och analyser.  

Resultatet har blivit en multimediamöbel som är funktionell och som sticker ut formmässigt  

från den övriga marknaden. Möbeln har utrymme för kablage och är formgiven för att dölja 

kringutrustning till TVn. Fronten och luckan böjer sig runt kanterna på möbeln för att ge den 

ett säreget uttryck och uppmärksamhet från kunderna.  

Målet är att lansera möbeln på möbelmässan i Stockholm 2011. 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet behandlar utvecklandet av en multimediamöbel för företaget 

Fröseke AB. Arbetet är gjort av Olle Torkelsson som läser kandidatåret på utbildningen 

produktutveckling med möbeldesign  på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Formgivningsarbetet är gjort som ett sista moment i utbildningen som prov på att jag har 

tagit till mig de kunskaper som jag lärt mig och den designprocess som ligger till grund för 

detta arbete. Utbildningen innehåller främst ämnen som är inriktade mot produktutveckling 

med kurser som exempelvis designteori, formgivning, tillverkningsmetoder och 

prototypbyggande. Jag kommer att ta fram en möbel för det aktuella företaget och väga in 

olika faktorer som spelar in på det slutgiltiga resultatet.  

1.1 BAKGRUND 

Fröseke AB ligger som namnet antyder i Fröseke i sydöstra Småland några mil från Kalmar. 

Företaget tillverkar planmöbler i de flesta kategorier och har historiskt sett haft en inriktning 

mot hallmöbler. På senare år har de dock utökat sitt sortiment och har i dagsläget 19 olika 

möbelserier i produktion. Fröseke tillverkar relativt traditionella möbler med trä som 

basmaterial. De finns representerade i många av de stora möbelkedjornas utbud och har 

svårt att konkurrera prismässigt i det rika utbud av importerade möbler som finns på 

marknaden. Fröseke skulle vilja minska beroendet av de stora möbelkedjorna genom att få 

kundkretsens uppmärksamhet som varumärke och inte vara en anonym möbel som 

kunderna endast refererar till kedjans namn. De har enligt egen utsago ett behov av att 

sticka ut med ett eget formspråk och varumärkesidentitet, och med funktion och god svensk 

kvalitet som styrka för deras produkter för att kunna växa som företag. Företaget har idag 

ett stort sortiment av möbler och ingen direkt specialisering inom något möbelområde, 

därför ska de pröva att specialisera sig, och i detta fall tror de att området multimediamöbler 

kan vara en möbelgrupp för dem. Jag kom i kontakt med Gunnar Wijk som arbetar på 

Science Park i Aneby och förmedlar kontakter mellan företag och studenter i regionen. 

Eftersom han haft kontakt med Fröseke och är insatt i företaget och deras sortiment visste 

han att de skulle vilja ha hjälp med formgivning utifrån. Jag fick kontakt med Gunnar Wijk i 

ett annat projekt och därigenom kom vi överens om att jag skulle göra mitt examensarbete 

för Fröseke. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Min utvecklingsdel är att ta reda på hur en framgångsrik multimediamöbel för Frösekes 

sortiment kan se ut och vilka behov som skulle kunna tillfredsställas. Eftersom Företaget vill 

uppmärksammas som ett eget varumärke skall jag utreda vad Fröseke står för. Jag ska också 

utreda vilken kundgrupp som kan vara aktuell och sedan genom formgivningskunskaper och 

möbelbyggarkunskaper bygga en prototyp som representerar målen. Beställare av arbetet är 

Gunnar Wijk som arbetar åt Science Park och förmedlar kontakter mellan näringsliv och 

studenter.  

Frågeställningarna är: 

Vad står varumärket Fröseke för?  

Vilken målgrupp har de/kan de nå med den aktuella möbeln? 

Hur ska en multimediamöbel från Fröseke se ut? 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

En prototyp av den aktuella möbeln avses att göras men prototypen behöver inte vara 

tillverkad med exakt de material eller tillverkningsmetoder som slutprodukten är tänkt att 

tillverkas med. Eftersom uppdragsgivaren är ett företag som avser att serietillverka möbeln 

kan processen till en slutgiltig prototyp vara lång tidsmässigt och således är det inte säkert 

att prototypen blir färdigställd till denna rapports publiceringsdatum.  

1.4 DISPOSITION 

Rapporten är uppbyggd med frågeställningarna i fokus. Frågeställningarna är besvarade i 

kronologisk ordning. Tanken är även att uppbyggnaden i rapporten i princip skall vara 

densamma som för designprocessen. Rapporten utgår från arbetsgången som är vedertagen 

för designarbete (Österlin, 2007). Arbetsgången och dess viktigaste delar visas nedan: 

 

Figur 1. Designprocessen och huvudaktiviteter som gjorts i arbetet. 

 

Uppstarten skildrar uppdragets karaktär och de krav som finns att förhålla sig till. Analysen 

kan liknas med första delen av genomförandedelen i rapporten där det redovisas vilka 

aspekter som måste analyseras för att man skall ha en klar överblick över arbetet och för att 

kunna gå vidare till det mer praktiska arbetet som är skissningsstadiet. Här redovisas 

utvecklingen i formgivningsarbetet och vägen till den slutgiltiga modellen. 

 I bearbetningen kommer skissandet övergå i modellbygge och i en prototyp. I uppföljningen 

besvaras de frågeställningar som finns och analysering av resultatet. 

Uppstart 

• Kravspecifikation 

• Projektdirektiv 

Analys 

• Visuell brief  

• Funktionsanalys 

Skissning 

• Skisstadie 1 - ideér och analys 

• Skisstadie 2 - Förslag till uppdragsgivare 

Bearbetning  
• Cad, detaljer, mått, prototypbyggande 

Uppföljning 
• Resultat, frågeställningar, analysering av arbetet 
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För att strukturera arbetet och för att kontrollera att jag är i fas med arbetet tidsmässigt 

används Ganntschema och WBS (work breakdown structure).  

Ganntschemat är uppdelat i veckor och i kolumner där viktiga aktiviteter finns med. De olika 

aktiviteternas tidsomfattning är markerade av en färg som visar hur många veckor de 

beräknas ta, och man fyller även i när man avklarat ett visst moment med en annan färg. 

Detta gör att Ganntschemat fungerar både som ett planeringsverktyg och som ett 

utvärderingsverktyg. WBS används för att stolpa upp alla aktiviteter som skall göras för att 

nå i mål med projektet. Här är aktiviteterna inte tidssatta men brukar ställas i den ordning 

som gäller (Eklund, 2002). 

1.5 TEORETISK BAKGRUND 

Design i fokus för produktutveckling av Kenneth Österlin (Österlin, 2007) ger ett mycket 

omfattande och brett underlag för designprocessen och dess grunder. Denna bok som jag 

även tidigare haft som introduktion till designprocessen i min utbildning är den viktigaste 

hörnstenen inom litteraturen för mitt arbete. Här har jag hämtat grundläggande kunskap om 

de olika stegen i utvecklingen och information om exempelvis skissteknik och 

volymmodeller.  

Boken produktutveckling (Johannesson, Persson, Pettersson, 2005)  är också omfattande och 

spänner över hela designprocessområdet, men beskriver b.l.a. konstruktions och 

materialområdet mer ingående än Österlin. Här är även ergonomi och kommunikationen 

mellan tillverkare och brukare beskriven, vilket jag inhämtat kunskap om när det gäller den 

estetiska formgivningen av möbeln. 

Product design av Mike Baxter (Baxter, 1995 ) är inriktad mer mot industridesign än 

föregående nämnda böcker och skildrar även den hela utvecklingen från idé till färdig 

produkt i serietillverkning. Boken är teknisk och ingående, men det som enligt mitt tycke är 

mest intressant är att författaren ser produkten eller idén från många olika synvinklar och 

analyserar samspelet mellan kund, återförsäljare, brukare och tillverkare väldigt grundligt. 

Denna bok tillsammans med de föregående nämnda har varit viktiga källor för själva formen 

av den utvecklade möbeln och min tredje frågeställning: Hur skall en mediamöbel från 

Fröseke se ut?. 

I antologin: Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare 

värdekedjor? (Brege, 2009) beskrivs i ett avsnitt hur designmöbelföretagen Johansson design 

och Lammhults möbler lyckats bygga upp sina verksamheter och skapa ett värde i 

varumärket. Detta har jag läst och använt i min designanalys av Fröseke samt när jag har 

besvarat min andra frågeställning: vad står varumärket Fröseke AB för?, samt framtida 

åtgärder för att stärka varumärket.  
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För att få en statistisk översikt över konsumtionsmönstret i Sverige har jag läst Magnussons 

och Kennbergs (Magnusson, Kennberg, 2010) undersökning om möbelkonsumenter som 

publicerades i samband med möbelmässan i Stockholm 2010 och därmed är mycket aktuell 

för detta arbete. Undersökningen fokuserar bland annat på hur konsumenterna uppfattar 

svensktillverkade möbler. 

I studien har man delat upp konsumenterna i fem olika grupper för att kategorisera 

målgrupperna beroende på intressen och livsstil. Denna undersökning var till hjälp för att 

besvara min första frågeställning och för att få en överblick över aktuella konsumtionsvanor. 

Övergripande influeras jag av en modell som är beskriven i boken Produktutveckling 

(Johansson, H, Persson J, Pettersson, D, 2005)  som bygger på tre i.  

 Iteration 

 Integration 

 Innovation 

Iterationen styrs mycket av konceptkonstruktion alltså det övergripande temat för 

utvecklingen. Denna del styrs i huvudsak av de underlag som man tagit fram i början av 

projektet, kravspecifikation, visuell brief och exempelvis funktionsanalys. I iterationen ingår 

även att bygga en prototyp för att testa ut hur tankarna fungerar i verkligheten. I 

integrationen gäller det att få ihop alla delar med varandra, dvs den verkliga 

problemlösarfasen där olika behov och krav skall gå ihop. I innovationen ingår att just skapa 

en innovation av föregående steg och denna fas är mycket kundinriktad, med den estetiska 

biten som är central för att skapa en innovation. Med den estetiska biten menar jag 

skapandet av en form som är tilldragande och ny för målgruppen, och ofta är det denna del 

som är det avgörande för att kunden slutligen väljer just den aktuella produkten. Denna 

modell går att använda i alla produktutvecklingsprojekt och hjälper tillsammans med tidigare 

nämnda designprocessens fem steg till att styra projektet rätt och skapa en målbild för 

produkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

2 METOD  

Examensarbetet utfördes enligt designprocessen där förundersökning och 

informationsinsamling är grunden, för att sedan bryta ned de problem som dyker upp och 

lösa dem stegvis. Jag kommer här att ge en förklaring till de dokument och undersökningar 

som är grunden för arbetet samt deras funktion i det aktuella projektet.  

2.1 KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen upprättas vanligtvis av uppdragsgivaren och skall godkännas av både 

uppdragsgivare, beställare och formgivare. Här listas bakgrunden till projektet och vilka mål 

och krav som finns, både för att styra idéarbetet och som en efterkontroll. Det är viktigt att 

målen och kraven inte blir alltför specifika för att inte låsa arbetet för mycket. 

kravspecifikationen är ofta samma sak som verbal brief (Österlin , 2007). I det här projektet 

upprättade Fröseke en kravspecifikation som jag fick ta del av tillsammans med beställaren 

Gunnar Wijk vid ett möte i början av projektet. Dokumentet ger en bakgrund och en ganska 

klar bild av vad som skall utvecklas. Kravspecifikationen har varit huvuddokumentet som jag 

utgått ifrån, däremot ville jag inte låta begränsa mig och hela tiden jämföra med 

kravspecifikationen, istället har jag i efterhand jämfört en skiss med kravspecifikation och 

övriga dokument. 

2.2 VISUELL BRIEF 

En visuell brief eller moodboard som det också kallas är ett visuellt dokument som försöker 

frammana en känsla för produkten eller företaget. Detta dokument tas fram tidigt i 

designprocessen för att man skall få en huvudinriktning för resten av utvecklingen. Man kan 

också ta fram en visuell brief som endast behandlar färger eller material. Efter man skissat 

eller visualiserat ett förslag kan man gå tillbaka och se om resultatet stämmer överens med 

sina dokument, däribland den visuella briefen (Porter, 2004). Jag valde i analysfasen att göra 

en visuell brief som varit ett styrdokument, visserligen har denna bild ändrats en aning 

allteftersom projektet framskred eftersom arbetet var att stegvis ta reda på vad Fröseke står 

för.  

2.3 FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalysen skapades av Lawrens D Mils på 1950 talet och listar alla de krav som den 

framtida produkten skall uppfylla. Man delar in dessa krav i tre kategorier: Huvudfunktion, 

Nödvändig funktion och Önskvärd funktion. Man kan också använda en fjärde kategori som 

är Onödig funktion, dvs oönskade funktioner. Det kan endast finnas en huvudfunktion som 

uppfylls av de nödvändiga funktionerna som det finns flera av. Här kan man också lista upp 

mjuka krav, ex ”brukaren skall känna stolthet vid användande av produkten”. Det är viktigt 

att poängtera att funktionsanalysen skall handla om funktioner och inte tekniska lösningar, 

detta för att inte låsa sig i tanken på lösningsförslag.  
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Man använder verb för att beskriva en funktion, exempel är ”ange”, ”inneha” eller 

”medge”(Österlin, 2007). Här togs många av kravspecifikationens punkter upp och gjordes 

om till funktioner i olika kategorier. 

2.4 INTERVJU 

En intervju med Nyckelpersonerna i projektet gjordes den 22/4 -10 i Fröseke ( se bilaga 5). 

Intervjun gjordes med VD Björn Nilsson och Säljansvarig Seth Nilsson samt med beställare 

Gunnar Wijk. Dessa personer är de som har mest inflytande på företaget och är drivkrafterna 

bakom projektet från början. Frågorna handlade både om varumärket Fröseke och företaget 

Fröseke AB. Syftet med intervjun var att få en klarare inblick i företaget och målsättningar i 

projektet. 

2.5 OBSERVATIONER 

Ett flertal observationer gjordes i arbetet. Syftet med dessa var att upprätta en 

konkurrentanalys, uppfatta trender, få inspiration och för att undersöka olika mått och 

dimensioner på möbler. Observationer gjordes på Stockholms möbelmässa, olika 

möbelaffärer och på internet. 

2.6 SWOT ANALYS 

SWOT-analys används för att förutse risker och styrkor både inom och utanför det aktuella 

projektet (Baxter, 1995). S står för strenghts, W för weakness, O för opportunities och T för 

threats. SWOT görs i designsammanhang exempelvis för att lista de svagheter och styrkor 

som företaget har. Om företaget har en styrka när det gäller exempelvis rörbockning samt 

en långvarig tradition av detta kan det exempelvis vara en god idé att framhäva detta i den 

nya produkten. SWOT kan användas både för företag, projektgrupp eller för den produkt 

som är under utveckling. I detta arbete används SWOT för att analysera de svagheter och 

styrkor som företaget Fröseke AB har. Grunden för analysen är intervjun med Frösekes 

ledning och mina slutsatser. 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 KRAVSPECIFIKATION 

Som kravspecifikation för projektet har jag fått mig tilldelat och godkänt ett dokument som 

kallas projektplan i det här fallet. Här finner man de direktiv som Fröseke AB satt upp för 

utvecklingsarbetet. Nedan listar jag de mest relevanta direktiven från företagets sida 

angående utvecklingen. Hela kravspecifikationen finns som bilaga 2 längst bak i rapporten. 

 Formgivningen skall ske inom området multimediamöbler 

 Trä skall användas som basmaterial 

 Andra material kan användas som komplement ex. glas, metall, betong 

 Möbeln skall inledningsvis tas fram i 2-3 olika formspråk för senare urval 

 Möbeln skall passa flera av de nordiska marknaderna och övrig exportmarknad 

 Möbeln skall tas fram som en fysisk prototyp 

 Slutmålet är att presentera en eller eventuellt två kollektioner av multimediamöbler 

som ligger i framkant designmässigt men också vara kommersiellt gångbara för 

aktuella kundgrupper 

 Introduktion kommer att ske på Stockholm Furniture Fair 2011 

Multimediamöbel är ett något otydligt begrepp, detta används för att inte begränsas vid 

tanken att det skall vara en traditionell Tv-bänk. Huvudfunktionen är dock förvaring för TV 

med tillhörande komponenter som exempelvis DVD-spelare, digitalbox, spelkonsoller, DVD- 

skivor mm. 
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3.2 VISUELL BRIEF 

Jag har valt ljusa färger, en känsla av hantverk, funktion samt kvalitet som ledord på hur jag 

skulle vilja att varumärket uppfattades. Detta p.g.a. att jag tycker att Fröseke nu mest 

kommunicerar en känsla av anonymitet, spretighet och utan den kvalitetskänsla som jag tror 

att Fröseke behöver ha för att konkurrera med exempelvis importerade möbler. Några 

exempel på bilder som valdes var en benställning på en hantverksmässigt tillverkad skänk för 

att symbolisera svenskt hantverk. En annan var en trappa som har en bokhylla på sidan för 

att symbolisera smart förvaring. En bild på ett modernt badrum med klassiska inslag visar på 

en strävan att föryngra sig.  

 

 

Bild 1. Visuell brief. 
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3.3 FUNKTIONSANALYS 

En funktionsanalys gjordes för att användas som styrdokument i arbetet. Funktionsanalysen 

bygger till stora delar på funktioner som är önskvärda och listade i kravspecifikationen.  

 

Funktion Målgrupp Klass Anmärkning 

Innehålla multimedia 
produkter 

Brukare H TV, Dvd, hemmabio, 
filmer. 

Dölja sladdar och kablage Brukare N  

Medge ventilation Brukare N Undvika överhettning av 
elektronik 

Passa sortiment Fröseke möbler N Markera företagets 
formspråk 

Anpassad till produktion Fröseke möbler Ö  

Passa olika marknader Fröseke möbler Ö Nordisk och övrig export 
marknad 

Möjliggöra styrning av 
fjärrkontroll 

Brukare Ö Tv, dvd, digitalbox, 
hemmabio 

Tåla belastning Brukare N 60 kg  

Tåla slitage Brukare N Normalt slitage 

Dölja elektronik  Brukare Ö  

Möjliggöra förflyttning Brukare N Tillräckligt lätt. 

Ej göra märken i golv 

Inge känsla av 
innovativitet 

Brukare, Återförsäljare Ö  

Passa mellanprissegment Återförsäljare, Fröseke 
möbler 

N Ej sticka ut avsevärt i pris 
jämfört med övrigt 
sortiment 

Passa kundmontering Fröseke Ö Kunna fraktas i platta 
paket 

Figur 2. Funktionsanalys 
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3.4 MÅLGRUPP 

Fröseke har en bred målgrupp som huvudsakligen är i 35-55 års åldern. Detta är ofta andra 

till tredjegångs köparna av möbler som tidigare har köpt lite enklare och billigare möbler och 

är ute efter något gediget, hållbart och lite mer påkostat. Det är ofta en vanlig ”Svensson” 

som tilltalas av Frösekes möbler, med en genomsnittsinkomst och som bor i en liten till 

mellanstor stad (Intervju, 22/4 2010).  

När det gäller just denna möbel vill företaget kunna nå en något yngre målgrupp också, med 

målsättningen att deras varumärke och identitet skall stärkas i framtiden skall också 

designen sticka ut lite mer och ha ett mer utmärkande formspråk, vilket också brukar 

resultera i en yngre kundkrets. Dessa uppgifter kommer från Företagets VD och besvarar den 

andra frågeställningen, dock har ingen marknadsundersökning gjorts för att bekräfta att 

målgruppen är densamma som den aktuella kundgruppen. Som formgivare inriktade jag mig 

i arbetet på att försöka tillfredsställa en  målgrupp i 25-55 års spannet, som vill ha en 

funktionell och hållbar mediamöbel som särskiljer sig från normen av en mediamöbel som 

finns i sortimentet hos de stora möbelkedjorna.  

3.5 SORTIMENT 

Frösekes sortiment är stort och varierande i stil och område. Från början var deras inriktning 

hallmöbler med speglar och ”telefonbänkar” där man hade telefonen och satte på sig 

skorna. Med tiden har hallen förändrats och det är inte lika naturligt att ha en fast telefon 

samt en bänk i hallen, samtidigt har Frösekes sortiment växt och spänner från mobila 

datorbord till förvaringsmöbler till sängar. Alla möbler är i nuläget formgivna av en extern 

formgivare och som har haft kontakt med Fröseke under en lång period.  

De flesta möblerna har ett klassiskt traditionellt utseende, med detta menar jag att det 

exempelvis inte är alltför djärva färgkombinationer, oftast lackad träfinish, inte några 

okonventionella vinklar eller utstickande detaljer. Träslagen är i nästan samtliga fall ek eller 

valnöt. Detta gör tillsammans med de icke originella formerna ett intryck av att det finns ett 

dussintal andra möbler i samma affär som man lika gärna kan välja och som förmodligen är 

lite billigare eftersom de är importerade. På frågan om vilket värdeord de vill konkurrera 

med av pris, funktion, kvalitet och form väljer de funktion och form. Detta i kombination 

med att de vill väcka uppmärksamhet och låta formspråket profilera dem för att kunna 

urskilja en Frösekemöbel i möbelaffärerna gör att jag tycker att de måste satsa på ett något 

djärvare utseende tillsammans med funktioner som tydligt kommunicerar vad de är till för 

något.  
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3.6 RISKHANTERING 

Nedan listar jag i en SWOT-analys de styrkor och svagheter som jag fått fram under intervjun 

med Fröseke.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. SWOT analys. 

 

Resultatet av intervjun och övrig research tyder på att Fröseke har  svagheter med den 

otydliga profilen och den låga kännedomen hos kunderna, samtidigt är detta en bra 

förutsättning för att skaffa sig ett nytt formspråk och profil. Det är ett måste för Fröseke att 

förnya sitt sortiment inte minst med tanke på ekonomin, vilken i nuläget är ansträngd. För 

att klara sig ekonomiskt arbetar de nu med att göra takpaneler till ett norskt företag. Detta 

är inget som är önskvärt men ses som en nödvändig åtgärd för tillfället. Hela 

möbelbranschen har ungefär halverats i omsättning under lågkonjukturen men börjar sakta 

återhämta sig.  

3.7 FRAMTIDA INRIKTNING 

Med 19 olika möbelserier i sitt sortiment med många möbler i varje serie kostar det både 

mycket pengar att samtidigt producera och lagerhålla material till dessa, samtidigt som det 

ger ett oklart intryck hos kunderna med så många möbler med splittrat utseende. Ett 

exempel på detta är bild 2-4 som visar tre av Frösekes möbler som varit i produktion länge 

och som inte har särskilt mycket gemensamt i formspråk.  

 

Positiva

In
tern

t 
Extern

t 

Negativa 

Hot 

Låg kännedom hos kunder. 

Importerande konkurrenter. 

stor nedgång i branschen. 

 

Svagheter 

Ingen tydlig profil. 

Spretigt sortiment. 

Instabil ekonomi. 

 

Styrkor 

Egen tillverkning. 

Bred produktion. 

snabba vid omställningar. 

 

Möjligheter 

Många återförsäljare. 

Möjligt att specialisera sig 

och att bredda sig även till 

fackhandeln 
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Om man kortsiktigt tittar på vad man förlorar genom att ta bort några av dessa serier kan 

det verka som ett svårt beslut att ta bort en liten del av sortimentet, som hjälper till att få 

budgeten att gå ihop, men i det längre perspektivet är det klokt att ha kvar färre men mer 

genomarbetade produkter. Resultatet av analysen tyder på att detta stärker varumärket och 

är mer lönsamt i längden. 

   

Bild 2,3 och 4. Tre produkter som varit med under lång tid i sortimentet: Datorbordet Surfdesk, soffbordet 

Emma och byrån Gering med tillhörande spegel (Fröseke AB, 2003). 

De stora kedjorna som Fröseke har som återförsäljare försöker ofta anonymisera tillverkaren 

för att göra möblerna till sina egna och utelämnar ofta information om tillverkare, ursprung 

och formgivare. Detta ser Fröseke som ett hot eftersom det då blir svårare att utmärka sig 

och skapa en uppmärksamhet vid varumärket. Detta är en stor anledning till att de måste 

kommunicera genom sitt formspråk vilka de är samt bygga in funktioner i möblerna som de 

kan ta betalt för. Här ingår att rensa i sortimentet och vara mer enhetliga i sin formgivning. 

Fröseke bör i framtiden ha ett samarbete med en eller några få formgivare som kan uttrycka 

deras personlighet och unika sidor. Dock ej med samma formgivare som nu eftersom det då 

blir lätt att falla in i samma uttryck och former som tidigare.  

Frösekes sortiment behöver som sagt förnyas med tanke på att de flesta av serierna funnits 

med i många år och samtidigt säljer för lite. De bör specialisera sig mer inom några få  

områden exempelvis vardagsrum, mediamöbler och hallförvaring. Dessa områden är 

begränsade och har inte en så stor del av det totala möbelutbudet, men allting tyder på att 

mediamöbler är på frammarsch och att kunderna kommer att efterfråga mer funktioner och 

lägga större vikt vid mediamöbeln. Hallmöbler och vardagsrummöbler är ett område som 

Fröseke genom tiderna varit stora på och kan bra. Här är de också välrepresenterade hos 

kedjorna och det krävs mindre säljinsatser för att utöka sortimentet i affärerna. 

Enligt min analys bör de byta ut sitt sortiment inom en tvåårsperiod och endast behålla de 

möbler som dels är inom de områden som tidigare nämnts och som dessutom säljer bra. För 

varje ny möbel som de sätter in bör de avskaffa en gammal så att sortimentet byts ut 

gradvis. På det här sättet kan de övertyga återförsäljarna om att deras nya möbel är bättre 
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och mer konkurrenskraftig än den förra, och övergången blir inte lika kaosartad när det 

gäller tidsomfång och investeringar. Då de godkände min visuella brief och tyckte den såg 

bra ut så skulle jag vilja att de behåller den som underlag vid nya produkter och kanske lägga 

till några element för att särskilja den nya produkten en aning. Detta bör bidra till att 

sortimentet inte spretar iväg för mycket.  

Samtidigt som kunderna urskiljer och efterfrågar möblerna bör även Fröseke göra vad de kan 

för att nå ut till slutkonsumenten så effektivt som möjligt. Genom att förbättra hemsidan så 

att den blir mer lättöverskådlig och estetiskt tilltalande kan man nå slutkonsumenten direkt, 

utan att behöva passera återförsäljarledet. Kanske bör man även erbjuda handel direkt från 

hemsidan. Även om det inte är och kanske inte kommer att bli Frösekes främsta 

kommunikationskanal, så skulle man kunna erbjuda handel via hemsidan. Internetköparna 

blir inte bara yngre och yngre utan även äldre och äldre. Enligt en undersökning som 

lanserades i samband med möbelmässan i Stockholm av Magnusson & Kennberg 

Varumärkesutveckling AB (Magnusson, Kennberg, 2010) köper gärna 65 procent av 

konsumenterna möbler på internet, om de bara får titta och känna på dem först. I samma 

undersökning framkommer att 44 procent av svenskarna prioriterar möbler från Sverige. 

Min uppfattning är att det inte räcker som säljargument att möblerna är från Sverige, 

kvaliteten och formerna måste samtidigt stå ut. 

3.8 KONKURRENTER 

För att ta reda på hur konkurrenssituationen ser ut på området multimediamöbler så har jag 

observerat vad övriga återförsäljare erbjuder i möbelaffärer, internet och på Stockholms 

möbelmässa.  

Bland de mer intressanta konkurrenterna finns några varumärken som har specialiserat sig 

lite extra inom multimediamöbler. Hans K är ett exempel som importerar möbler från Asien 

och säljer dem via olika heminredningsaffärer i norra Europa. De satsar mycket på 

funktionella lösningar för att undvika exempelvis sladdtrassel och ge ventilation till 

elektroniken.  

Torkelson, som passande nog har samma namn som författaren till den här rapporten, anses 

av Frösekes ledning som den största enskilda konkurrenten eftersom de ligger i samma 

prissegment och har samma målgrupp. De importerar sina möbler och har ett brett 

sortiment utan riktig specialisering. 

Den största delen av mediamöbeltillverkare importerar sina möbler vilket gör att de ofta kan 

ta ut en större marginal vid försäljning. Däremot är importerade möbler ofta byggda med 

sämre kvalitet än Frösekes och importerarnas förmåga att lägga om tillverkningen och skapa 

nya modeller med andra material tar ofta mer tid och är kantad av mer problem än att vara 

svensktillverkande.  
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Eftersom Fröseke tillverkar sina möbler i Sverige anser jag att detta är något de också borde 

lyfta fram mot kunderna, och samtidigt höja upp kvalitén ett steg för att kunna ta ut lite mer 

marginal. 

 

 

     

Bild 5 och 6. Matbordet Boden från Torkelson (Torkelsson, 2010) och mediabänken Inzel från Hans K (Hans K, 

2010) .  

3.9 STOCKHOLM FURNITURE FAIR  

I början av februari hölls möbelmässan i stockholm och jag var med och observerade trender 

och möbler. Efter ett katastrofår 2009 för möbelbranschen började det enligt många se 

ljusare ut för branschen. Fröseke var dock inte med som utställare det här året eftersom de 

tog beslutet att det var en för stor kostnad och de inte hade tillräckligt med nyheter att visa 

upp. Jag frågade många utställare om hur det gick och de sa att det hade varit en mycket 

positiv mässa med många lyckade avtal.  

När det gäller trender tycker jag personligen att det är svårt att se tydliga mönster med så 

många olika tillverkare från hela världen. Jag märkte dock av att det fortfarande är viktigt 

med miljötänkande och det var många utställare som använde det som ett argument i 

marknadsföringen.  I green room där studenter och mindre etablerade designers håller till 

var det mycket återanvända material och möbler gjorda av restprodukter.  

Ljusare träslag dominerade och överlag var det ljust och färgglatt som gällde. Däremot var 

möbler i högglans inte lika  dominerande som det varit innan, svart och vitbets samt mattvita 

möbler verkar ta över. Detta gäller även inom mediamöbler där man dessutom försökte lyfta 

fram funktioner som ett försäljningsargument, bland de mer extrema fallen var företaget 

Green furniture Sweden som hade tillverkat en mediamöbel med integrerade högtalare och 

plats för skärm i fåtöljerna som illustreras på bild 7. 
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Annars var det förvaringslösningar för DVD skivor, spelkonsoller och spel som fanns med på 

flera håll. Det fanns även några exempel på funktioner för att förebygga kabeltrassel som 

verkar bli mer och mer populärt. Detta visar på att det finns en uppåtgående trend när det 

gäller funktionella mediamöbler. RGE hade en variant på detta tema i fyrkantiga former och 

svartbetsad ask som ses på bild 8. 

 

         

   

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Fåtölj/multimediamöbel från                              

Green furniture Sweden. Foto taget av 

författaren på Stocholms möbelmässa 

2010.  

         

Bild 8. Svartbetsad tvbänk i ask från RGE med 

förvaringslösningar för kablage. Foto taget av författaren 

på Stockholms möbelmässa 2010.   
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3.10 SKISSETAPP 1 

I början av ett designprojekt är det lätt att tidigt börja tänka i färdiga former och produkter 

och därmed låsa sig i tanken och förhindra förarbetet. Därför valde jag att skriva ned ideer 

och göra enkla skisser till vissa av dem och sedan stoppa undan dem för utvärdering. Jag 

valde även att beskriva skisserna med några få värdeord som fångar den aktuella möbelns 

formspråk. Några av dessa ideer var: 

SKISS 1 

 

 

Beskrivning: Fyrkantig mediamöbel med förvaring på sidorna och undertill. Sidorna lyfts 

uppåt och kan förvara dvdskivor, spel och liknande. De öppningsbara luckorna upptill kan 

vara i avvikande färg eller material för en naturlig brytning vid skarvarna. Värdeord är 

funktionalitet och kubism. 

Kommentar: Bra med funktionen att lyfta upp en lucka för att kunna se ner på urvalet av 

exempelvis filmer, istället för att man måste böja sig ned och titta. Måste dock bli relativt 

bred eller hög och klumpig för att man skall få tillräckligt med plats för elektronik i 

mittenfacket när sidorna är upptagna. Funktionen syns inte vid en första anblick och kunden 

måste komma underfund med att man lyfter sidorna. Minus är också att man måste flytta 

saker för att komma åt att öppna sidorna. Funktionen är utstickande och unik på marknaden 

och går i linje med designanalys och kravspecifikation, men det finns för många nackdelar 

med en lucka som öppnas från toppen. 

Status: Ej arbeta vidare på. 
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SKISS 2 

 

Beskrivning: Mediamöbel med insvängda sidor för förvaring av cd, dvd, spel etc. Luckan fälls 

nedåt och innanför förvaras elektronisk utrustning. Värdeord är egensinnig och klassisk.  

Kommentar: De långa och avsmalnande benen i kombination med de insvängda sidorna får 

möbeln att se lite barock ut. Inte ett utseende man väntar sig av en möbel som skall 

användas till det mest högteknologiska i hemmet. Här har skissen avvikit för mycket från 

direktiven och funktionsanalysen. Utseendet kan ej heller förknippas med visuell brief och 

Fröseke som varumärke. 

Status: Ej arbeta vidare med. 

SKISS 3  

 

Beskrivning: Mediamöbel med främsta kännetecken att fronten sträcker sig runt kanterna. 

Fronten är en lucka som fälls nedåt och innanför förvaras elektronik samt spel, dvd mm. Ben 

i metall. Värdeord är omslutande och undangömma. 

Kommentar: Den omslutande fronten har ingen speciell funktion förutom att särskilja 

möbeln och ge ett estetiskt värde. Möbeln gör sig förmodligen bäst som ganska tunn och 

smäcker, annars får man känslan av att fälla upp en motorhuv när man öppnar luckan och 

detta skulle ge ett klumpigt intryck. Utstickande detalj men inte för särskiljande för att 

skrämma bort den stora merparten av kunder, vilket stämmer med designanalys. Kan 

uppfylla funktionsanalys och kravspecifikation om funktionerna inuti möbeln utvecklas.  

Status: Arbeta vidare med. 
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SKISS 4 

 

Beskrivning: Lika mycket en tanke om funktion som en möbelform. Möbeln har ett 

fyrkantigt och ganska vanligt utseende som skulle kunna varieras med olika utföranden på 

ben och träslag eller färgsättning. Gott om förvaring med sex olika fack varav ett nedtill är 

tidningsställ, som även fungerar som utrymme för kablar och förgreningsdosa. Längst bak 

går profiler där man kan dra kablarna genom för att samla allt bakom tidningsstället. 

Värdeord är funktionell och insmältande.  

Kommentar: Mer detaljerat koncept som känns som en bra lösning av kabeltrassel och 

förvaring. Grundformen som syns här känns dock väl alldaglig och formen finns väl 

representerad ute på marknaden. Stämmer väl med visuell brief, funktionsanalys och 

kravspecifikation. Formen bör utvecklas vidare för att kunna särskilja sig på marknaden. 

Status: Arbeta vidare med. 

SKISS 5 

  

Beskrivning: Mediamöbel med gott om förvaring för cd, dvdskivor och exempelvis spel i den 

nedre lådan som är utskjutbar. Baktill finns en lucka som går att ta bort för att komma åt 

kablar och kontakter. De övre luckorna kan fällas upp under toppskivan. Värdeord är 

funktionalitet och naturlig. 

Kommentar: Grundformen är vanligt förekommande på marknaden men med möjlighet att 

variera ben och med utförandet svart/vit betsad med naturella trälister som handtag kan 

även denna möbel personifieras till ett eget formspråk. Bra funktion att kunna skjuta upp 

luckorna så att de ej stör utseendet när man vill komma åt med fjärrkontroll. Stämmer väl 

med styrdokumenten och designanalysen avseende funktioner att gömma undan kablar och 

elektronik. 

Status: Arbeta vidare med. 
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SKISS 6 

 

Beskrivning: Enkel och samtidigt utstickande möbel som håller uppe en platt tv med två 

metallmedar som också håller hyllplan i trä under tvn som kan förvara dvd och tillbehör. 

Värdeord är enkelhet och luftigt.  

Kommentar: Form som är vanlig ute på marknaden i enklare modeller. Det som utskiljer just 

denna möbel är att den är svängd och blandar trä med metall. Överdelen skulle kunna 

vinklas upp eller ned för att variera vinkeln på tvn. Blandningen mellan stål och trähyllor 

tilltalar. Dock finns här flera begränsningar som att det endast går att använda en modern 

platt tv, något som målgruppen inte väntas ha i tillräckligt stor utsträckning.  

Möbeln känns inte heller som en Frösekemöbel. Det finns ej heller någon möjlighet att 

gömma elektronik eller kablage.  

Status: Ej arbeta vidare med.  

 

3.11 SKISSETAPP 2 

I uppstarten av projektet bestämdes att några olika alternativ till möbler skulle presenteras 

för Frösekes ledning dvs säljansvarige Seth Nilsson och VD:n Björn Nilsson någonstans i 

mitten av projektet. På detta möte skulle även beställare Gunnar Wijk närvara. Detta möte 

ägde något försenat rum den 22 april 2010 i Frösekes lokaler. 

Jag valde ut 3 av de ideèr som jag tyckte var tillräckligt goda att arbeta vidare med och som 

finns beskrivna i föregående avsnitt, men nu gjorde jag mer detaljerade och genomarbetade 

CADmodeller av dem i programmet Solid Edge. De skall dock fortfarande betraktas som 

skisser, och det förslag som väljs ut skall arbetas vidare med. De viktigaste frågorna jag 

ställde mig inför valet av modeller var:  
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 Är detta en möbel för målgruppen?  

 Är detta en möbel som uttrycker Fröseke som varumärke på ett önskat vis? 

 Är det en möbel som är tilltalande och som uppfyller kraven från uppdragsgivare och 

mig själv? 

 Är möbeln möjlig att tillverka på ett effektivt och lönande sätt inom Frösekes 

prissegment? 

 

FÖRSLAG 1 

 

Beskrivning 

Bygger på skiss 5 och har former som väl känns igen på marknaden. Jag hoppas här kunna nå 

en bred målgrupp genom att ha ett inte alltför djärvt grundutseende men genom att variera 

ben och utförande på träslag och färg finns här stora möjligheter att attrahera även de 

kunder som vill ha en möbel med utstrålning. Förmodligen är det de som är lite extra  

intresserade av  Hi-Fi och som vill ha rejält med utrymme för elektronik, cd och dvd skivor 

som fastnar för den här modellen. Möbeln ger möjlighet att dölja kablage samt ge 

ventilation till elektroniken. Baktill finns utrymme för kablar och förgreningsdosa som är 

lättåtkomligt. 

En hypotes är att möbeln kan fånga en bred målgrupp som går i linje med Frösekes 

målgrupp, med sina funktioner och möjligheten att undangömma elektroniken. Tillverkning 

och kostnad i produktionen är här inga större problem eftersom det är en enkel planmöbel 

ur tillverkningssynpunkt. 

 Luckorna på övre raden lyfts och förs in under toppskivan för att ha åtkomst för 

fjärrkontroll, utan att ge avkall på estetik och utrymme. 

 Nedre facket är utskjutbart och kan förvara exempelvis cd,dvd och spel. 

Material  

Askfaner i lämpligt skivmaterial i stomme och luckor. Handtag i massiv ask. Ben i rostfritt 

stål. 
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Utföranden 

 Genomgående naturell ask 

 Svart eller vitbetsad ask med naturell ask i handtag 

 Naturell ask i stomme med vitlackerade luckor 

 

          

         Genomsynsbild med halvt nedfällt bakstycke.                          Bakifrån utan bakstycke. 

FÖRSLAG 2 

 

 

 

Beskrivning 

Förslag 2 bygger på skiss 3 och är en  multimediamöbel med utmanande former. Det här är 

det mest utstickande förslaget och matchar inte funktionsanalys och kravspecifikation helt. 

Med detta menar jag att det kan bli svårt att göra olika kombinationer av enheten, 

exempelvis ett modulsystem. Det är också ett problem att fjärrkontroll ej når den tekniska 

utrustningen inuti möbeln. Jag ansåg ändå att det var en spännande idé och valde efter 

övervägande att ta med den eftersom jag anser att formen är tilldragande och för att den 

sticker ut så pass mycket att den skulle kunna fungera som en utmärkande möbel för 

Fröseke. Samtidigt sticker den inte ut så mycket att målgruppen går förlorad. Man får 

intrycket att möbeln är tunn och smäcker vilket förstärks av den lite högre benställningen. 
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Luckan är formpressad i kanterna så  att den innesluter elektroniken. Detta är ett 

produktionsmoment som inte Fröseke kan tillverka, men den böjda formen kan inköpas av 

företag i regionen. Luckan fälls nedåt med hjälp av passande beslag.  

 

 Övre facket är tänkt för antingen elektronik eller liggande cd-dvd skivor. Nedre facket 

är avsett för elektronik med tre olika fack. 

 Bak finns enskilt utrymme för kablage och förgreningsdosa. 

 

Material  

Lucka i formpressat faner. Övrigt i fanerat skivmaterial. Benställning i rostfritt stål. 

 

Utföranden 

 Genomgående naturell ask 

 Naturell ask i stomme med Vit eller svartlackerad lucka 

 

                               

Möbeln bakifrån där underdelen har fack för elektronik.                    Möbeln underifrån och benställningen i stål. 

                               

Svart lucka med naturellt trä i stomme.        Vit lucka med naturellt trä i stomme.
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Genomsynsbild framifrån. 

 

FÖRSLAG 3 

 

 

Beskrivning 

Bygger på skiss 4 och är en lite högre mediamöbel som har förändrats lite sedan tidigare 

skiss. Eftersom jag tyckte att den liknade förslag 1 alltför mycket och inte hade ett tydligt 

formspråk valde jag att göra runda hål i hörnen av luckorna som fungerar som handtag. 

Överst i mitten sitter en glaslucka som gör att man når fram med en fjärrkontroll. Benen är 

korta och avsmalnande och gör tillsammans med de runda handtagen att möbeln får en 

känsla av 50-60 tal, men i nytappning. Ett utseende som förhoppningsvis tilltalar målgruppen 

tillsammans med funktioner som är attraktiva gjorde att jag tog med detta förslaget. 

Tillverkningen är inget problem för Fröseke och möbeln skulle kunna hamna i 

mellanprissegmentet.  

 Front  i glas längst upp. 

 Luftspalt samt hål i mellanväggarna för ventilation.  

 Kablage dras i profiler längst bak i varje fack till nedersta facket. 

 Tidskriftshållare längst ner som är flyttbar för att komma åt kablar samt 

förgreningsdosa. 
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Material 

Fanerade skivor i stomme i ask, valnöt eller björk. Lackerade luckor. Frostat glas för 

topplucka. Rostfria stålben. 

 

     

Genomsiktsbild utan luckor.                               Samlande av kablar längst ned genom en list. 

3.12 BESLUT 

Efter att genomfört en intervju med Frösekes ledning som bandades och som är till underlag 

för den här rapporten diskuterade vi de olika förslag som jag hade med mig. De tyckte att 

alla förslag var intressanta på något sätt, men att både förslag 1 och 3 var lite för ”vanliga” 

och välrepresenterade på marknaden. Detta var något jag var medveten om vid 

utvecklandet av dessa förslag, men genom att erbjuda ett stort urval av benställningar och 

olika utföranden tyckte jag att dessa var möjliga möbler för projektet. Det är också en 

balansgång man går som formgivare när man skall utveckla en produkt - gör man den för 

säregen och utstickande riskerar man att inte få den tillverkad alls. Funktionerna för 

kabeldragning, ventilation och undangömmande av elektronik tyckte ledningen var 

intressanta, och även produktionsvänligheten och tillverkningskostnaden var positiva. Det 

var sammanfattningsvis formspråket som inte var tillräckligt utmanande för förslag 1 och 3.  

Förslag 2 däremot gillades och den tyckte de var mycket intressant. De tyckte om den 

rundade fronten både för att den gav ett eget utseende och för att de har en annan möbel i 

utveckling som är formpressad, och dessa möbler skulle då kunna ingå i en serie. De tyckte 

även att det var positivt med en heltäckande lucka som undangömmer elektroniken 

eftersom de tror att detta är efterfrågat på marknaden. De hade vissa frågetecken kring 

benställningen, ifall den skulle klara av tyngden och bad mig att prata med återförsäljare 

kring vilka mått och vilka utföranden när det gäller träslag och färg som är efterfrågat av 

kunder.  
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3.13 YTTERLIGARE UTVECKLING 

När en av möbelmodellerna var vald kunde jag gå in i detalj på de olika delarna. Det är i den 

här fasen dags att verkligen ifrågasätta varför möbeln ser ut som den gör. Jag valde att dela 

upp den här möbeln i stomme, lucka och benställning för att kategoriskt vidareutveckla den. 

Jag tittade på hur olika alternativ skulle se ut och uppfattas, hur funktionella alternativen är 

samt på produktionsaspekter. Nedan följer några ändringar som gjordes och anledningar till 

dessa. 

STOMME 

 

Stomme i nuläge: 

 

Ett öppet fack längst upp och tre indelade fack under till elektronik som exempelvis dvd, 

hemmabio eller spelkonsoller. De tre hålen bakom är till för kabeldragning till spalten bakom 

som syns på bilden nedan: 

 

Stommen syns här bakifrån och uppifrån. Spalten som pilen markerar efter hålen är till för kablage och 

grenuttag.  
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Efter analys ifrågasattes varför skivan med hålen i måste finnas där, luckan kommer ändå att 

täcka apparater och sladdar samtidigt som ventilationen blir bättre utan skivan.  

Skivan togs därför bort och även de övre delarna av ”ramen” som sitter längst bak på 

möbeln. Denna förhindrade endast ventilation och fyllde ingen egentlig funktion.  

Det övre öppna facket skulle i nuläget behöva någon form av förstärkning för att klara av 

vikten av bland annat TV och ifrågasattes även.  

Tanken från början var att man här skulle kunna förvara större apparater och exempelvis 

tidningar samt filmer. Jag beslutade mig för att även här göra fack för att klara av 

påfrestningen av tyngd och för att förvaringen av exempelvis filmer blir mer strukturerad. 

Efter att ha pratat med kunniga personer i elektronikhandeln samt gjort observationer på 

mått av hemelektronik anpassade jag facken till de allra flesta apparater. Skivorna som är 

avdelarna i facken förkortades även för att skapa ett utrymme längst bak för att möjliggöra 

sladdragning mellan apparaterna.  

 

Stomme efter utveckling: 

 

Övre öppningen blev även fackindelad.          Skivan med hål för kablar togs bort.  

 

 

 

Skivor för indelning förkortades.           Endast den nedre listen behölls för att hålla kvar kablage. 
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LUCKA 

Lucka i nuläge: 

 

Luckan är formpressad och sträcker sig runt stommen med en radie av 35 mm. Handtaget är 

en rektangulär utskärning i mitten av luckan. Efter analys var jag inte nöjd med utformningen 

av handtaget. Brukaren kan öppna luckan genom att tippa de rundade kanterna nedåt eller 

genom handtaget. Handtaget är dock för litet och begränsat för att det skall vara optimalt. 

Estetiskt sett är jag inte heller nöjd.  

 

Jag prövade flera olika varianter på handtag:  

 

Man skulle kunna bredda utskärningen för en större yta samtidigt som man rundade 

kanterna för ett mjukare intryck. Detta tyckte jag dock inte var tillräckligt estetiskt 

tilltalande, samt att elektroniken här syns igenom när luckan är stängd. Formen säger då 

emot sig själv när det gäller värdeordet undangömma, som hela tiden varit en viktig funktion 

för den här möbeln och även som önskemål i funktionsanalysen. 

 

Ett handtag skulle kunna sättas på luckan och antingen vara i samma metallnyans som 

benställningen eller i samma träslag som stommen.  
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Även detta förslag förkastades eftersom jag tyckte att det blev svårt att få till ergonomin 

eftersom det inte blir en naturlig rörelse att greppa handtaget och sedan dra nedåt. Jag ville 

dessutom att luckan skulle klara sig själv utan beslag av estetiska skäl. 

 

Det sista alternativet som även slutligen valdes var att förhöja luckan några millimeter 

ovanför toppskivan. Detta alternativ gör att man öppnar luckan genom att svepa handen 

över toppskivan och bara peta till luckan. Resten av rörelsen sköter beslagen som ser till att 

luckan går ända ned. Luckan är 4 mm förhöjd hela vägen runt toppen. Denna lösning var den 

enklaste och mest självklara produktionsmässigt såväl som estetiskt. Luckan gör nu att 

fronten helt gömmer undan elektronik och uppfyller semantiska, ergonomiska samt 

estetiska värden. 

Jag valde även att runda böjen runt sidorna lite till för att förstärka intrycket av rundhet, 

denna gjordes i radie 40 istället för 35. Jag lade även till utfräsningar för gångjärn i 

nederkanten. 

Lucka efter utveckling:    

 

             Luckan har förhöjts ovan toppskivan för öppning. 

 

 

 

          

Hörnen har rundats ytterligare.                   Utfräsningar för gångjärn har adderats på insidan (ej synliga här). 
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BENSTÄLLNING 

 

Benställning i nuläge: 

 

 

Benställningen i rostfritt stål bestod av 15mm fyrkantsprofiler som var sammansvetsade. 

Efter analys och testande av  flera olika varianter både estetiskt och hållfasthetsmässigt 

bestämde jag mig för att använda plattjärn istället. En hållfasthetsberäkning har dock ej 

gjorts tekniskt utan är uppskattad av flera kunniga personer.  

Plattjärn ger ett tunnare och mer smäckert utseende som går väl ihop med resten av 

möbeln. Efter samtal, observationer och volymmodell ändrades även höjden på 

benställningen till 150 istället för 200mm. 

Benställning efter utveckling: 

 

 

Fyrkantsprofilerna byttes mot 40x5 millimeters plattjärn. Höjden minskades till 150mm. 
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3.14 MÅTT 

Jag gjorde ett flertal observationer i möbelaffärer och på internet för att få reda på vilka 

mått de flesta multimediamöbler har. Jag pratade även med flera säljare och fick en aning 

om vad de flesta kunder uppskattar när det gäller höjd, djup och bredd på 

multimediamöbler. Vid samtal med försäljare bekräftades även att kunder i stor utsträckning 

vill kunna dölja elektronik och sladdar vilket var positivt eftersom det är ett av den aktuella 

möbelns främsta kännetecken.  

Enligt flera försäljare har utvecklingen gått mot att multimediamöbler blivit både lägre och 

inte lika djupa. Bredden däremot har bibehållits eller utökats.  

Mina slutsatser är att detta är ett resultat av att TV apparaterna blivit tunnare och 

möjligheten att hänga dem på väggen har dykt upp. När TVn hänger på väggen behövs 

varken djupet eller höjden på möbeln för att ge en bra betraktningsvinkel.  

Måtten på min möbel blev ungefär lika med tvärsnittet av de möbler som finns på 

marknaden. Min tanke från början var att den skulle vara ca 300 mm djup för att ge ett smalt 

uttryck, men detta var jag tvungen att validera och ändra till 450 mm med tanke på att detta 

inte passar alla elektronikapparater samt för att få plats med kablage och grenuttag längst 

bak. Detta är även positivt eftersom en äldre och större TV utan besvär får plats.  

Höjden satte jag till 450 mm och bredden till ungefär 1400 mm för att dessa mått stämde 

bra med de mått som apparater som exempelvis dvd, hemmabio och spelkonsoller har.   

VOLYMMODELL 

För att skapa sig en uppfattning om rätt mått och dimensioner kan man göra en 

volymmodell[1]. Jag ville framförallt känna på hur djupet, bredden och höjden kändes och 

gjorde därför en mycket enkel modell av skivmaterial. Vid testande ändrade jag höjden på 

benen till 150 mm från 200 mm.  Måtten i övrigt kändes rätt och antogs efter testande. 

Fullständiga mått finns som bilaga. 

 

Bild 9. Volymmodell  
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3.15  SLUTGILTIG MODELL 

Den slutliga möbeln presenteras här i renderade CAD bilder. Modellen har blivit godkänd av 

uppdragsgivaren. Prototypen är under arbete och har blivit fördröjd på grund av ett sent 

godkännande från Fröseke och ytterliggare justeringar. Prototypen kommer även att skilja 

sig en aning från denna visualisering. På grund av begränsningar i tillverkning av den rundade 

fronten så kommer prototypen inte ha en lika skarp böjning som denna modell och den 

slutgiltiga möbeln. Det rör sig dock om mindre ändringar som inte kommer att förändra 

formuttrycket på möbeln.  

 

 

Bild 10. Färdig modell med öppen lucka. 

 

Bild 11. Färdig modell framifrån. 

 

Bild 12. Färdig modell bakifrån. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas projektets resultat. Jag har delat upp resultatet i tre olika kategorier: 

designanalys av företaget, möbelns funktion samt möbelns estetik. 

4.1 DESIGNANALYS AV FRÖSEKE AB 

Genom en rad insatser skulle Fröseke kunna profilera sig som ett svensktillverkande företag 

som bygger på högkvalitativa och funktionsinriktade möbler för främst hall och vardagsrum. 

Formspråket bör bli mer signifikant och sticka ut mer. Jag har genom intervjuer med 

företagets nyckelpersoner, observationer och litteraturforskningar kommit fram till att 

Fröseke som varumärke måste förnya sig och förändra sig på dessa punkter:  

 Rensa i sortimentet 

 Bli mer enhetliga i formgivningen 

 Bygga in funktioner som förknippas med Fröseke 

 Använd en eller två formgivare under en längre period 

 Specialisera sig på ett fåtal områden av möbler 

 Byt ut sortimentet snabbt men gradvis 

Resultatet av dessa åtgärder kommer att ge Fröseke en tydligare identitet vilket behövs när 

kedjorna som idag används som återförsäljare mer och mer försöker anonymisera 

tillverkarna. Målgruppen är 35-55 år och är andra-tredje gångsköpare av möbler till 

hushållet. Hemsidan bör även förnyas och göras mer lättöverskådlig. Fröseke bör även 

överväga att erbjuda internethandel till sina kunder.  

4.2 FUNKTION AV MEDIAMÖBELN 

Möbelns funktion är att förvara elektronik och samtidigt göra det så osynligt som möjligt. 

Möbeln förvarar sladdar och grenuttag så att de inte syns samtidigt som elektroniken får 

tillräckligt med ventilation. Möbeln är väl genomtänkt när det gäller förvaring av elektronik 

och valen av mått. Dessa saker är krav som fanns med i verbal brief och funktionsanalys som 

krav och som även har uppfyllts. Det finns dock krav som inte uppnåts. Ett exempel är att 

möbeln inte döljer elektroniken samtidigt som en fjärrkontroll kan nå fram med sin signal. 

Jag diskuterade detta problem med uppdragsgivaren och vi kom överens om att detta var ett 

problem som vi valde att åsidosätta på just denna möbel eftersom viljan att gömma undan 

elektroniken prioriterades före denna funktion.  
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4.3 ESTETIK  

Möbeln formgavs med prioriteringen att uttrycka Fröseke som varumärke och markera en 

möjlig väg att gå formmässigt i framtiden. Genom att sticka ut så pass mycket med sina 

former och konstraster mellan lucka och stomme får möbeln förhoppningsvis kunden att 

lägga märke till den utan att skrämma iväg den. Färgsättningen med att ha luckan i en 

avvikande färg från stommen gör att den rundade  luckan får den uppmärksamhet som den  

förtjänar eftersom detta är möbelns signum estetiskt sett. Kravspecifikationen beskriver mer 

funktioner än estetik och därmed är det en bedömningsfråga om möbelns utseende möter 

upp kraven. Tillsammans med den analys av företaget och de krav på  att möbeln skall sticka 

ut och skapa en profil för företaget tycker jag att den uppfyller målet. 
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5 DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER 

5.1 METODDISKUSSION  

Den viktigaste metoden som låg till grund för resultatet av arbetet var intervjuer med 

företaget och beställaren där arbetet och målsättningarna blev tydligare än de var i 

pappersform. Genom intervjuer med nyckelpersoner i projektet framkommer mer saker än 

det som står i projektdirektiven och man får som formgivare en tydligare bild av 

målsättningen för produkten.  

Grundläggande dokument som kravspecifikation, visuell brief och funktionsanalys har också 

varit viktiga att checka av inför varje steg. 

Själva formgivningsprocessen byggde mycket på skissning och analys som metodval. 

Tillsammans med designdokumenten som ramar tycker jag att detta gav ett önskat resultat.  

METODKRITIK 

En till intervju med företagets ledning i en tidigare fas än den som nu gjordes hade varit 

nyttigt. Då hade jag fått en mer detaljerad känsla för hur Fröseke såg på projektet i ett 

tidigare skede. Tidigare hade jag haft ett möte med beställare Gunnar Wijk som visserligen 

har god insyn i företaget men det hade varit nyttigt med ett möte med Frösekes ledning i en 

initial fas av projektet. 

I formgivningsprocessen kände jag i vissa fall ett behov av en mer specifik metod för att 

avgöra exempelvis en detaljs utseende och dess påverkningar för resten av formgivningen. 

Efter analys ur flera synvinklar löste jag dessa problem, men jag vet att det finns mer 

specifika metoder för detta som väger för och nackdelar mot varandra som jag kunde ha 

använt.  

Vid min första frågeställning som handlade om vad varumärket Fröseke står för känner jag 

en viss svaghet när det gäller metodval. Detta beror på att jag inte har djupa kunskaper om 

varumärken och vilka metoder som här skall användas. Mina förkunskaper är mer inriktade 

på själva formgivningen och produktutvecklingen. Jag tyckte ändå att denna frågeställning 

var viktig att ta med i arbetet eftersom den är en grund för produktutvecklingen i det här 

arbetet.  
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5.2 RESULTATDISKUSSION 

Mitt huvudsyfte var att ta reda på vad Fröseke som företag står för och att utveckla en 

multimediamöbel som går i linje med detta. Vad företaget står för visade sig svårt att 

definiera eftersom inte ens de drivande bakom företaget hade en uppfattning över detta. 

Detta måste även ses som ett resultat. Däremot så var både ledningen och jag övertygade 

om att de behöver en förändring och en plan för hur de skall uppfattas och uppmärksammas 

i framtiden. Syftet blev övergående till att analysera hur de vill uppfattas i framtiden och hur 

de skall nå dit. Även om detta är en progressiv förskjutning av syftet med projektet så var det 

enligt min mening en nödvändighet eftersom företaget mer behöver en plan för vilka de 

skall bli och hur, snarare än vilka de är idag.  

Jag tycker att jag har fått svar på hur en mediamöbel kan se ut från Fröseke genom att ge 

den funktioner och ett tillräckligt tydligt uttryck som kan användas för att effektivare nå sin 

målgrupp.  

Som svar på min andra frågeställning om vilken målgrupp de har/kan nå med den aktuella 

möbeln blev svaret att de kan nå samma målgrupp som de har i nuläget, om än något yngre.  

 

Dessutom så tror jag att de enklare kan sälja in denna möbel hos återförsäljarna för att den 

inte är snarlik med de flesta andra multimediamöbler i samma genre, men samtidigt inte är 

för olik återförsäljarnas sortiment.  

5.3 SLUTSATS 

Projektet har resulterat i en mediamöbel som når upp till kraven och som både jag som 

formgivare, beställare och Fröseke AB är nöjda med. En analys har gjorts av företaget och 

genom den har jag bland annat kommit fram till att de måste specialisera sig inom några få 

möbelområden, att de måste lansera ett nytt och mer sammanhållet sortiment samtidigt 

som de avskaffar det förra. De måste uttrycka sig på ett mer tydligt sätt för att tala om för 

kunden vilket varumärke de är.   

För att den utvecklade mediamöbeln inte ska bli ännu en möbel som inte har någon 

sammanhörighet med resten av sortimentet bör den ingå i en serie som har liknande drag, 

och som fångar upp former eller funktioner av mediamöbeln. Detta skulle exempelvis kunna 

vara ett soffbord eller en förvaringsmöbel för hall, som har en liknande formad lucka eller en 

likadan benställning som mediamöbeln. Nästa steg för möbeln och prototypen kommer bli 

att anpassas till produktionen fullt ut och därmed göras i några fler exemplar, så kallad 

nollserie för att utvärderas ytterligare. Efter eventuella ändringar skall den förhoppningsvis 

lanseras i samband med Stockholms möbelmässa 2011. Som formgivare är mina slutsatser 

av projektet att man skall ha en närmare och tidigare kontakt med uppdragsgivaren i ett sånt 

här projekt.  
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7 BILAGOR 

Bilaga 1 Kravspecifikation 

Bilaga 2 Ganntschema  

Bilaga 3 WBS 

Bilaga 4 Intervju Fröseke AB 

Bilaga 5 Måttbild  
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BILAGA 1 KRAVSPECIFIKATION   

Beskrivning av Företaget  

Visionen för företaget är att återta den ledande positionen som svensk tillverkare och 

distributör av planmöbler inom områdena entré-, kompletterings-, förvarings- och 

allrumsmöbler för konsumentmarknaden.En viktig faktor för att lyckas i det hårda och 

rådande konkurrensläget är att skapa sortiment som är baserade på en tydlig design och 

med mervärden som funktion och svensk kvalitet. Tillsammans med tydlig 

marknadsbearbetning och god service är målet att förstärka varumärket Fröseke så att 

beroendet av inköpsgrupperna minskar.Företaget har med en strategi i denna riktning stora 

möjligheter att utvecklas positivt de kommande åren. Med rådande konjukturläge är vi 

medvetna om att tillväxten inledningsvis inte blir lika stark som i ett normalläge. Nuvarande 

sortiment säljs till stora delar via möbelkedjorna och fria möbelhandlare i Skandinavien.  

Bakgrund till produktutvecklingen  

Fröseke har sedan starten etablerat sig på marknaden som tillverkare av planmöbler och då 

främst entrémöbler, speglar, förvaring och matgrupper. Sedan några år tillbaka har 

sortimentet utvecklats till att omfatta även soffbord och kompletta sovrumsmiljöer och 

musikmöbler. Genom förvärv at JK Glasdekor har sortimentet av småmöbler och speglar 

utökats och blivit bredare. 

Sortimentet står nu inför ett behov av en större uppgradering och mer tydlig avgränsning 

mellan olika produktgrupper. De olika sortimentsgrupperna måste värderas och prioriteras, 

utvecklas, avvecklas och/eller förnyas. Varje sortimentsgrupp som skall utvecklas måste få 

en tydligare profil mot marknaden inte minst avseende design och funktion. 

Företaget måste också stå på egna ben avseende marknadsföringen dvs produkterna måste 

vara attraktiva och efterfrågas av såväl den enskilda återförsäljaren som av 

slutkonsumenten. Beroendet av inköpsgrupperna måste minskas samtidigt som en ökad 

satsning på försäljning i övriga norden och på export måste ske.   

Produktutvecklingen omfattar följande 

Det sortimentsområde som ligger först i fas för utveckling är området Multi-Media-möbler 

med tillhörande komponenter. Utveckling av ”maskiner” inom detta område är mycket 

snabb och har förändrats snabbt de senaste åren, den klassiska ”TV-bänken” har fått en helt 

annan betydelse idag när det mesta är integrerat. Kort sagt handlar denna produktgrupp om 

att samla dagens vägghängda eller bänkplacerade TV-apparater, musikanläggning, DVD 

spelare m.m och inte minst datorn som får en allt större roll som hjärtat i denna ”process”. 

Kompletteringsmöbler och eller lösningar för DVD-kasseter, fjärrkontroller ingår också.  
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Detta kan också gälla utrustning för placering av bildprojektorer, projektordukar och andra 

produkter som kan inrymmas i gruppen.  

Attraktiv design som passar dagens inredning med funktionella lösningar på 

sladdproblematiken, ventilation etc. är avgörande för att lyckas. Materialet skall ligga i 

framkant. Även om träbaserat material är stommen så är kombinationer med glas, metall, 

betong eller andra material välkommna om de tillför värde för produkten. 

Mediamöbeln skall inledningsvis tas fram i 2-3 olika formspråk som stämmer väl med den 

målgrupp vi har som kunder. Varje möbelgrupp bör omfatta minst 3-5 olika enheter. 

Projektledare och designer kommer att besöka butiker, såväl inom möbler som multimedia 

och göra besök på någon mässa för att se på aktuella trender, nya beslag, material etc. 

Mål med produktutvecklingen  

Målet är att presentera en eller eventuellt två kollektioner av multimediamöbler som ligger i 

framkant designmässigt men också kommersiellt gångbara för aktuella kundgrupper. Målet 

är att kollektionen inte skall bindas till någon inköpsgrupp men om möjligt passa flera av de 

nordiska marknaderna och övrig exportmarknad. 

Introduktionen kommer att ske på Furniture Fair i Stockholm februari 2011. 

En lyckad satsning innebär att vi stärker varumärket Fröseke och att vi bygger basen för att 

fortsätta utveckla företaget och ytterligare satsningar på de sortimentsgrupper som 

företaget valt att utveckla och satsa på. 
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BILAGA 2 GANTTSCHEMA 
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BILAGA 3  WBS 

WBS formgivningsprocessen 
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BILAGA 4 INTERVJU FRÖSEKE AB 

Intervju med Fröseke  

Den 22/4 genomfördes en intervju med Bengt Nilsson VD, säljansvarige Seth Nilsson och 

Gunnar Wijk som är beställare av arbetet. Nedan följer frågor samt svar.  

 

 

Vad för typ av möbler vill ni sälja och varför? 

GW:Frösekes vill kunna marknadsföra produkter som är kommersiellt gångbara, det ska ju 

inte vara uddaköret, det ska vara produkter som sticker ut lite, tillräckligt för att man skall se 

att det är en produkt som kommer från Fröseke. Det finns ju många som säljer konstnärliga 

möbler som sticker ut väldigt mycket och som kostar skjortan, men det blir ju ingen volym på 

det och det blir en väldigt smal målgrupp.  

BN: Vi kan göra jättefina möbler som är mer ett hantverk, men då får vi aldrig betalt för det, 

och vi har inte den målgruppen. Vi hade ju tanken ett tag att vi skulle ha några imagemöbler 

som tex den där byrån för några år sedan, det var ju ett typexempel på en sån produkt som 

skulle kunna stärka varumärket Fröseke. Vi skulle vilja försöka med det igen. Det är en 

möjlighet att sticka ut med några produkter som är lite mer speciella och som inte behöver 

vara så lönsamma, men däremot ge uppmärksamhet åt varumärket. Så minskat behov av 

kedjorna men samma kundgrupp är det vi vill komma åt. 

Vilka produktserier säljer ni bäst respektive sämst av? 

BN: mediabänkar och byråer säljer vi bäst av. Soffbord och sängar har vi svårt med att sälja 

in.  

Vilken kundgrupp vill ni nå? 

BN: Vi vänder oss mestadels till den lite äldre gruppen, 35-55 år. Det är andra och 

tredjegångsköparna som är den stora målgruppen. Sen så vi vi ju tilltala de flesta och vara 

breda och det är svårt att säga definitivt vilka som köper våra möbler. Det känns lite som att 

vi står inför ett vägval: antingen måste vi börja ta riktigt bra betalt för våra möbler, och i det 

segmentet är vi ju inte i nu. Eller så måste vi köra riktigt stora serier, och det kan vi ju inte 

heller, för just nu finns det inte en så stor efterfrågan.  
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Vill ni stanna kvar hos de stora möbelkedjorna eller vill ni in i fackhandeln? 

BN: Både och, vi vill stanna kvar hos kedjorna som vi har avtal med och det vore ju väldigt 

dumt att bryta det, det är ju trots allt kedjorna som har den absolut största delen av 

försäljningen.  

Men till exempel EM vill försöka dölja vem som tillverkar deras möbler och inte skriva ut 

företagens namn, för att få allmänheten att tro att alla möbler är deras egentillverkade. 

Därför måste vi ha en tydligare profil och marknadsföra oss genom vår stil på möblerna. Sen 

måste vi utöka försäljningen även till mindre handlare som inte ingår i kedjorna.  

GW: Sen har vi exporten också. Marknaden är för liten i sverige.  

Hur mycket export har ni? 

BN: Nu har vi knappt någon export men vanligtvis ligger den på 65 procent. Just nu jobbar vi 

extra med takpaneler till norge, som gör att vi klarar av nedgången på möbelsidan. Norge 

finns det stor potential i att växa i, även finland och danmark. Det borde ju kunna gå att öka 

en hel del i norge, även danmark men de har lite annorlunda design.  

Vad är ni duktiga på produktionsmässigt? 

BN: Vi kan ju allt i princip, det är nog vår största tillgång. Det är väl formpressat som vi inte 

håller på med isåfall. Vi blandar material. Vi är inte specialiserade på något. Det är ju en 

styrka att till exempel hålla på med de flesta träslag och skivmaterial när trenderna svänger. 

För ett bra tag sen var det ju furu i allt exempelvis och då satt man ju där när folk ville ha 

fanerade möbler, som ett exempel. Det tar tid att byta inriktning med inköp och produktion 

mm. Fröseke kör MDF, lackat o fanerat.  

Är det inte det som är svårigheten med att göra sig ett varumärke, dvs att hålla på med 

allt?  

GW: ja, men å andra sidan så är ju de stora varumärkena som swedese och andra breda i 

sina material. Visst finns det vissa som är väldigt principfasta med att bara köra massivträ, 

som Norrgavel. Men även om de har ett kvalitetsrykte och är ett premiummärke så tjänar de 

ju inte tillräckligt mycket pengar, och inte betalar de sina leverantörer bra heller.  

Vilka konkurrenter har ni? 

BN: importen är värsta konkurrenterna, inte minst när det gäller mediamöbler. Torkelson är 

förmodligen den största konkurrenten, och de importerar ju bara. De är starka både 

designmässigt och kvalitetsmässigt och har vuxit rejält de senaste åren.  

GW: sen har vi Bitc som också importerar. På den svenska sidan som bygger själva är det nog 

Oscarsson och Mind som är störst. Men de håller ju nästan bara på med hallmöbler.  
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Vilken prisnivå vill ni ligga på? 

SN: Medelnivå, men vi tillhör den undre prisklassen i vårt segment, alltså svensktillverkade 

planmöbler. Lågpris kan vi inte gå in i. Vi är mycket billigare än importerade.  

Vad vill ni helst konkurrera med av: Pris, funktion, kvalitet eller form? 

BN: Form och funktion. Vi måste lära oss att bygga möbler med en funktion, och som vi kan 

ta betalt för. Men det måste vara en funktion som verkligen används, inte en gång utan hela 

tiden. Överlag är man för dålig med att ta betalt för funktioner när det gäller möbler. 

Exempelvis en bra lösning för sladdförvaring när det gäller tv möbler. Det kan man ta betalt 

för. Det kan ju även vara sättet man stänger en lucka på, det gäller att marknadsföra och 

göra kunden uppmärksam på en sån sak, annars tar de det för givet. Det gäller också att 

säljarna visar såna saker i butiken, de är för dåliga med det i dagsläget.  

Vad menar ni med att beroendet av inköpsgrupperna önskas minskas i 

kravspecifikationen? 

BN: Att marknadsföra oss själva istället för att kedjorna kör över oss och marknadsför 

möblerna som sina egna. Det är några få leverantörer som de marknadsför som ex. Hästens. 

Det blir som att vara en IKEA leverantör som hela tiden pressas att gå ner i pris och som inte 

har något egenvärde. Vi måste bli självständigare. 
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BILAGA 5  MÅTTBILD 

Nedan visas de övergripande måtten för multimediamöbeln:  
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