
Problemformulering:  
 
Hvordan kan vi skabe en smykke kollektion på fire smykker, som både 
indeholder alternative materialer og ædelmetaller, der kan blive brugt til fest af 
modne kvinder, og som er af høj kvalitet, er i et stilsikkert design, udstråler 
femininitet, og har en association til en fransk elegance.  
 

Begrebsafklaring:  
 
Modne kvinder: Modne kvinder er kvinder i alderen 50+, som kender til 
traditioner og ved hvordan man klæder sig til fest. De er selvsikre og stilbevidste, 
dvs. De kender deres stil og er ikke i tvivl om hvad de skal tage på.  
 
Høj kvalitet: Med høj kvalitet mener vi, at de anvendte materialer forbindes med 
god holdbarhed og godt håndværk. Selve udførelsen skal også være godt 
håndværk og veludført. Designet er udfordrende og innovativt.  
 
Stilsikkert design: Sikker og god stil, som for Michelle er feminint, kvalitet og 
moderigtigt. Det er tidsløst og vedvarende og ikke nødvendigvis den nye trend. 
Det er også bæredygtigt i den miljømæssige forstand men også i den vedvarende 
forstand. Stilsikkert design indebære også en tradition for, at man altid har haft 
den stil i familien og det er noget hun altid har gjort. Der er ligesom en historie i 
denne stil.  
 
Femininitet: Kvindeligt, blødt og omsorgsfuldt.  
 
Fransk elegance: Man kan her med god fordel kigge på Michelles moodboard. 
Men det er i vores perspektiv en blanding af fransk romantik og fransk elegance, 
samt mode og etik. Franske værdier og traditioner.  
 

Persona Michelle 
 
Navn: Michelle, en elegant og konservativ fransk kvinde. 
Alder: 52 år  
Social status: Gift og mor til to sønner 
Job: Organist og frivillig i lokal området 
Prioriteringer: Familie, traditioner og socialt sammenværd  
Fester: Familiefester og sociale begivenheder med venner eller i lokal området.  
 
Michelle bor i Frankrig, i området Bordeaux, som er et anerkendt vindistrikt. 
Hun bor her sammen med sin mand i fransk landidyl. Michelle kommer fra en 
velstående familie, som bor længere nord på, men er flyttet til dette område pga. 
af sin mand. Hendes sønner er flyttet hjemmefra, og er henholdsvis 25 og 23. De 
er studerende og har store ambitioner om, at gøre karriere inden for 
bankverdenen ligesom deres far og læser derfor henholdsvis jura og økonomi. 
Michelle og hendes mand har midlerne til, at sende deres sønner på velansete 
uddannelser.  



Hendes mand er en velansetbankmand, som har været og er meget succesfuld 
inden for branchen. De er et anset par men har fornuftige og jordnære værdier. 
Michelle har studeret på musikkonservatoriet og er professionel organist, og pga. 
Hendes mands indkomst har hun været uafhængig af et fast job. Derfor har hun 
haft en frihed til at udleve hendes mål og drømme for hendes liv. Udover at hun 
arbejder som organist, så har hun altid være frivillig i lokal området. Hendes 
roller som henholdsvis mor og kone er for hende de mest betydningsfulde roller 
hun har. Michelle har stærke værdier som tradition, familie og moral. Hun 
signalerer respekt, kontrol og selvtillid. Tætte relationer betyder meget for 
Michelle, derfor omgås hun hovedsaligt med en lille tæt gruppe af venner, som 
hun deler med sin mand. Hun fremtræder altid i harmoni. og der er ikke meget 
man kan sætte en finger på hos Michelle.  
Hun klæder sig klassik og sikkert, og hun bruger gerne mange penge på tøj og 
mode, og gør det mest for at opnå en ønsket kvalitet for hende selv. Hendes 
overblik og kontrol over hendes liv, giver hende et overskud og energi til, at give 
omsorg til andre. Derfor er hun meget hjælpsom og god til at holde styr på 
mange ting og mange mennesker.  
Hun har til hverdag små betydningsfulde smykker, som det ikke er mening skal 
bemærkes men har betydning for hende. Fordi hun går i så sikkert hverdags 
smykker og tøj, så har hun brug for at dresse up. Det gør hun både med tøjet og 
også med smykkerne. Med tøjet der også er sikkert i hverdagen, så kan man ikke 
nødvendigvis se forskel. Det er ikke fordi hun går amok til fest men hun vil 
hellere gå amok på smykker der. Derfor har hun prange smykker på til fest men 
ikke for at skabe opmærksomhed men mere bare for at udtrykke hendes 
stilretning. Hun har ikke skiftet stil i løbet af hendes liv og har altid være meget 
stilbevidst og har været sikker på sin stil i mange år. Michelle er meget loyal, 
både over for sin omgangskreds og sin familie men især også som forbruger.  
 
 
 
  



Inspiration:  
French feel  
Halsudskæring  
Pandehår 
Kraveflipper  
Hårpynt  
Striber  
Fransk fletning  
Petit  
Draperinger  
Perler  
Hvid  
Varme farver  
Guld træ  
Efterårs glød  
Kvalitets bevidst  
Stilbevidst  
Stilsikkert  
Tungt  
Fylde   
Volumen  
  


