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Sammandrag

Den här uppsatsen speglar ett examensarbete för Färggrossen i Nybro. Ett 
nytt måleriverktyg, närmare bestämt en lackpensel tas fram för yrkesmålare.

Fokus för projektet har legat på användarstudier med hjälp av yrkesmålarna 
Thomas Molin och Mikael Brandén. Studierna har börjat med observationer 
utav arbetsprocess och hantering av verktyg, därefter uppföljande tester av 
skissmodeller. 

Två serier med skissmodeller tas fram för användarstudier och följs sedan 
upp med en förprototyp som detaljutvärderas. Resultatet blir ett verktyg med 
vinklat skaft som ska skapa en flexibel pensel för många olika grepp.

Nyckelord

Produktutveckling, Design, Handverktyg, Pensel, Måleriverktyg

 



3

Innehåll

Sammandrag       2

Nyckelord        2

1. Förord        5

2. Inledning        5

3. Bakgrund        6
3.0.1 Framtidsmål      6

3.1 Syfte        7

3.2 Vision        7

3.3 Frågeställningar       7

3.4 Begränsningar       7

4. Designteoretiskt förhållningssätt    8
4.1 Förhållningssätt som designer     8

4.2 Användaren       8

5. Research        9
5.1 Definition av verktyg      9

5.1.1 Penselns beståndsdelar     9

5.1.2 Olika målarverktyg      11

5.2 Penselgrepp       12

5.3 Studiebesök       12

5.3.1 Målarbutiker      12

5.3.2 Yrkesmålare i Långasjö Kyrka, Långasjö   13

5.3.3 Yrkesmålare i Kv. Jupiter, Nybro    14

5.3.4 Penseltillverkaren Anza, Bankeryd    14

5.3.5 Intervju med ergonomiexpert    15

5.4 Sammanfattning och reflektion     15

6. Designprocess       16
6.1 ITK        17

6.1.1 Stateboard       17

6.1.2 Positonboard      18

6.1.3 Futureboard      19

6.2 Skissfas        19

6.2.1 Tidig skissfas      19



4

6.2.2 Skissfas 1       20

6.2.3 Skissfas 2       20

6.3 Användarstudier       21

6.3.1 Användarstudier 1      22

6.3.2 Användarstudier 2      23

6.4 Prototyp        24

6.4.1 Prototypskisser      24

6.4.2 CAD       25

6.4.3 Test av CAD       25

6.4.4 3D Printning      26

6.5 Sammanfattning och reflektion     26

7. Resultat        28
7.1 Återkoppling ITK och Projektidéer    28

7.2 Uppföljning användare      29

7.3 Fortsatt arbete       29

7.4 Reflektion       29

8. Sammanfattande diskussion     30

9. Referenser        32
9.1 Tryckta källor       32

9.2 Internet        32

Bilaga 1 Bilder studiebesök färgbutiker

Bilaga 2 Bilder studiebesök yrkesmålare

Bilaga 3 Referenspenslar till utgångspunkt för mått och skisser

Bilaga 4 Tidigt skissarbete

Bilaga 5 Utvecklat skissarbete

Bilaga 6 Detaljarbete i samband med CAD-modell

Bilaga 7 Skissmodeller första serien

Bilaga 8 Skissmodeller andra serien

Bilaga 9 Användarstudier Mikael Brandén. Skissmodellserie 2

Bilaga 10 Bilder från renderingar av datormodell

Bilaga 11 Förprototyp

Bilaga 12 Bilder av prototyp o studiomiljö

Bilaga 13 Skärmbilder från videodokumentation av Thomas Molin



5

1. Förord

Ett stort tack riktas till Färggrossen i Nybro som har varit en fantastisk 
arbetspartner och uppdragsgivare, i synnerhet Mikael Lindgren och Patrik 
Ledin. Nybro Måleri ska ha tack som har ansträngt sig för att hitta användare 
till studier och särskilt Thomas Molin från Nybro Måleri som har varit en av 
huvudpelarna i projektet och alltid ställt upp. Mikael Brandén har fört goda 
diskussioner och kompletterat användarstudierna som yngre representant.

Jag vill tacka Anza för en fantastisk dag och rundvandring på fabriken i 
Bankeryd. 

Riktar också ett varmt tack till mina handledare; Jonas Stengel, 
Göran Fafner, Monica Moro, Henriette Koblanck, Lars Gustafson och Titti 
Forslund.

Slutligen vill jag också tacka mina klasskamrater för god stämning och stöd 
i projektet, framför allt; Hedda Linton, Tobias Svensén, Jonas Forsberg, 
Mickey Grundström och Michael Karlsson. 

2. Inledning 

För mig är ordet design sedan länge uttjatat och dess betydelse skiljer sig 
beroende på sammanhang och även språk. Design för mig handlar främst 
om utveckling och formgivning. Produkter med industriell härkomst är 
roligast eftersom de är grundade ur tekniska begränsningar. Oftast kallas det 
för industridesign, fastän många av produkterna inte verkar utformade för 
människor.

Handverktyg hamnar också inom denna kategori inom design, fast de från 
början är utformade som rent hantverk och inte tekniska begränsningar.

Penslar är ett föremål som genomgått en lång utveckling och har med sig 
mängder av användartester. Det innebär en mängd kunskap men också 
svårigheter att välja alternativa vägar.

Mitt projekt handlar om att vidareutveckla målarverktyg för yrkesmåleriet. 
En bransch som sägs vara traditionellt bunden. Mitt fokus handlar om att 
smyga in nya idéer och hjälpmedel förklädda i ett verktyg som inte skrämmer 
iväg användargruppen.

Industriell design som angriper områden med en lång historia bakom sig 
tenderar att bygga på hårt inpräntade idéer och meningar. Det är i alla 
fall min syn på den design/utvecklingsarbete som hanterar industriella 
områden. Hantverkare och fackmän har dessutom med sig en lång evolu-
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tion av arbetsutveckling som naturligtvis är gynnsamt för nyutveckling men 
skapar också ett hinder då det är svårt att välja nya banor.

Min uppsats och mitt examensarbete bygger just på att undersöka en lång 
utveckling, nämligen målarverktyget. Handverktyg i allmänhet grundar sig 
många gånger på gamla traditioner. Yxor har emellertid fått sin form långt 
bakåt i tiden och även nyutvecklade produkter bär liknande utformning1. 
Målarverktyget är också ett verktyg där kreativiteten utgjorts av olika grepp-
tekniker, till skillnad från olika grepp på handtaget. Väl invanda tekniker 
sätter däremot stopp för alltför provocerande design. Mitt arbete kommer 
att präglas av ergonomi och vad det innebär just för målarverktyget. Kan jag 
som designer och hitta en alternativ väg för att underlätta målararbetet för 
yrkesmän, och hur?

Jag kommer att utveckla en lackpensel tillsammans med Färggrossen i 
Nybro med mål att accepteras av yrkesmän i den mån att den alternativa 
vägen inte hindrar ett invant arbetssätt. 

3. Bakgrund

Färggrossen i Nybro är ett företag som varit verksamt i 38 år och förmedlat 
färg såväl som målarverktyg till både butiker och fackmän. Företaget 
startade i Kalmar men flyttade till Nybro redan efter två år på grund av 
bättre logistikmöjligheter. Kundkretsen är till största delen koncentrerad till 
sydöstra delen av Sverige. Lagret är fyllt av ett varierande sortiment, likaså 
kundkretsen. Därför erbjuds många olika prisklasser. 

Förutom målarverktyg och färg förmedlas även tapeter. Tillverkarna är 
skiftande men norska färgtillverkaren Jotun fyller nog flest antal hyllor.

3.0.1 Framtidsmål
I september 2008 fick företaget nya ägare med Mickael Lindgren i spetsen. 
Detta har inneburit en radikal modernisering av både utrustning och 
företagsstruktur. Färggrossen i Nybro kallar sig för ”En av Sveriges största 
smågrossister” (Mikael Lindgren, 2009-02-18) och målet är att expandera 
dels befintliga samarbeten men även nya. 

Företagets visuella profil speglar dock inte den nyanda som tillkom-
mit. Färggrossen i Nybro är ute efter en mer identifierbar profil. Den nya 
företagsstrategin som håller på att utvecklas ger ett stort utrymme för 
design och grafisk profilering. Det finns ett intresse av att eventuellt bredda 
sortimentet med egna produkter. 

1  Studiebesök på Malmö Museum, Basutställning forn- och medeltid om regionen (2009-
04-10) 
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3.1 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att erbjuda ett ergonomiskt och visuellt 
inbjudande målarverktyg för fackmän och erfarna amatörer. Målarverktyget 
ska förhoppningsvis spela en central roll för arbetet och vara ett självklart 
hjälpmedel för att underlätta arbetet på olika sätt. Därför är också målet 
att artefakten inte blir ett smalt verktyg som enbart kan användas i en viss 
situation.

3.2 Vision

Jag vill jobba medvetet mot en marknad som har höga krav på sina 
produkter och som har tolkningsföreträde för vad som är rätt eller fel, i 
de flesta fall. Jag vill skapa något som ska fungera i verkligheten och inte i 
praktiken. 

Jag ser framför mig en produkt som har en god identifikation för användaren 
och som genom sina detaljer stöder upp verktygets eventuella ergonomiska 
brister. Jag vill egentligen höra orden: ”Det här är en jäkligt bra pensel” från 
en fackman innan jag är nöjd.

3.3 Frågeställningar

Hur hanteras penslar/målarverktyg? Hur ser greppet ut hos målaren, är det 
varierande? Hur ser förvaringen ut av verktygen? Har målare individuella 
verktyg eller delar de penslar och dylikt? Vad är det som bestämmer vilka 
verktyg som köps in? Vem köper in verktyg? Finns det verktygsfavoriter 
och är de individuella eller finns det en gemensam favorit? Är det skillnad 
på yngre målare och äldre i föreställningar om ett bra verktyg? Har yngre 
målare respektive äldre olika tekniker?

3.4 Begränsningar

Mitt projekt kommer att vara riktat mot yrkesmän och erfarna amatörer. 
Utifrån diskussion med uppdragsgivaren kräver denna marknad en produkt 
med prioritet på materialergonomi och kvalitet till skillnad från ekonomiskt 
övertag. De begränsningar projektet medför ligger i användarens vana och 
erfarenhet om produkten och kräver möjligt en viss utformning ur tradition. 
Därför blir ergonomin en viktig del av designarbetet och små detaljer är att 
föredra framför stora helhetsförändringar. Penseln i sig är en evolution och 
ett väl invant arbetsverktyg.
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4. Designteoretiskt förhållningssätt

4.1 Förhållningssätt som designer

Ordet design för mig har fått många olika betydelser genom min kandidat-
utbildning på Designprogrammet, Pukeberg. Innan har jag alltid sett rollen 
som en ren formgivartjänst där teknik och form har varit skilda världar. 
Ordet har nu däremot fått mindre betydelse eftersom det är just tolkningen 
som skapar missuppfattning. Design betyder så olika i förhållande till 
kontext. Mitt framtida yrke kan jag se som ren produktutveckling även 
om jag för enkelhetens skull använder mig av uttrycket produktdesigner. 
Själva rollen har flyttats från att komma sist i en utvecklingsprocess till att 
vara första punkt. Formgivning är bara en liten del som följer naturligt av 
uppdraget.

I just detta projekt uppfattar jag två kategorier av arbetssätt. I första skedet 
ett antropologiskt arbete där den största uppgiften är att fånga in den värld 
som studeras och även att förstå den. Därefter följer naturligtvis ett kreativt 
arbete men med ett avstamp ur antropologin som medför möjligheten att 
tänka som tilldelad användare. Det finns också självklart situationer som 
kräver en distans till ämnet för att finna nya vägar. Alla synsätt är väsentliga 
men observationen är också nyckeln till att veta vad som är distans.

Utvecklingsarbete är även ett förtroendeuppdrag; användare som ger 
kunskap i förtroende om god förvaltning. Det finns också en förväntan hos 
uppdragsgivare, byggd på förtroende. Genom att nyttja andras kunskap kan 
också en respekt för mitt arbete skapas och därmed också valet av idéer. Då 
projektet inte är knutet till något varumärke ligger dessutom ansvaret för 
profileringen i mina händer. Produkten ska inte bara vara bra för stunden 
utan även till en mer långvarig profil och målriktning.

4.2 Användaren

I studierna består användarna enbart av yrkesmålare. Gruppen kan 
definieras av kunskap och erfarenhet vilket skapar stor respekt hos mig. 
Det är av yttersta vikt att värdera denna kunskap högt. Till skillnad från 
tidigare designprojekt är detta ett område jag inte har någon relation till 
från start. Det gör att jag enbart får förlita mig på nyvunnen kunskap och 
förhoppningsvis är den baserad på användarnas krav. 

En anledning till varför det är viktigt att förstå användarna är för att jag inte 
kan kräva tillbaka samma förståelse. Användarstudier kommer därför att ske 
med avslappnade samtal och där processen hellre filmas och efterstuderas 
istället för att tillrättalägga verkligheten. Genom ett lösare förhållningssätt 
blir relationen till målarna närmare och samtalens nivå likartad hos båda 
parter. Idealet är att verktyget känns utvecklat med dem hellre än åt dem.
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Yrkesmålare har en nära relation till sina verktyg eftersom det är grunden för 
hela yrket.

Därför vill jag inte separera projektet från målaren. Eftersom produkten 
slutligen också måste accepteras av tilltänkta användare är det givet att de 
också känner en tillhörighet till verktyget.

Målare har större respekt för varandras kunskap än för en amatör.

Jag hoppas skapa ett tolkningsföreträde för användarna genom att låta 
dem följa utvecklingen hela vägen och få ta del i viktiga beslut. Med risk 
för att säga emot mig självkommer jag dock förmodligen behöva ta beslut 
utanför användargruppen om jag inte får ut den information som krävs vid 
avgränsningar, exempelvis att användare har svåråtkomliga åsikter.

Överlag är hantverkare i min värld en grupp som inte förknippas med 
formgivning. Kraven ligger oftast på annan nivå och tenderar att bli 
tekniskt inriktade. Estetik i en värld som ställer speciella krav ligger i 
funktionsduglighet.

5. Research

Min research består i största delen av observationer och diskussioner med 
yrkesmålare och branschfolk; grossister, tillverkare, säljare. Jag har använt 
mig av filmkamera i de flesta fall eller diskuterat på ett förutsättningslöst 
plan och dessutom fört anteckningar. 

Inför användarstudier har jag undersökt dagens marknad med besök hos 
målarbutiker men också besök hos penseltillverkare. Detta för att skapa ett 
liknande språk som användarna och för att slippa hamna för långt ifrån i 
diskussioner, men även att få en helhetsuppfattning för industrin.

Jag har också undersökt grundläggande ergonomi samt design för vardagen.

5.1 Definition av verktyg

5.1.1 Penselns beståndsdelar
En pensel består till huvudsak av tre delar: borst, bleck och skaft/handtag.
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1. Borst 

Finns i mängder av olika varianter. Vanligast är; naturborst, syntetborst och 
blandborst2. Naturborst hämtas vanligast från så kallade penselsvin3 i Asien. 

En borsts kvalité mäts i tops där 90 är högst och innebär att 90 % av alla 
strån når ut till toppen.

Borst finns också i ovanligare varianter som grävlingshår, nötöronhår4 och 
ekorrhår. 

2. Bleck 

Finns också i flera varianter där plåt och rostfritt stål dominerar. Koppar, 
mässing och plast finns också. 

3. Skaft/handtag

Handtaget på penslar är oftast i plast eller trä men har ibland också med en 
gummerad yta.

2  Borst med både natur- och syntethår
3	 	����������	�	���	���	����	���	��	��	����������	�������������������������������������	����������	����	���	����	���	��	��	����������	������������������������������������-
svin)
4  Hår från ett ko-öra (Studiebesök, Anza, Bankeryd 2009-03-20)

1 2 3
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5.1.2 Olika målarverktyg
Målarverktygen är många och har sina olika användningsområden5. Därför 
är det svårt att som amatör få en klar bild över penselutbudet. Dessutom 
råder olika meningar om vilka som är väsentligast. Färggrossen i Nybro 
definierar penselmarknadens standardverktyg i cirka fem verktyg:

1. Moddlare 
Tunn pensel som används för att få bra ytfinish. 

2. Lackpensel 
Populär och vanlig pensel. Finns för många användningsområden och 
storlekar. Tjockt bleck som kan ta upp mycket färg.

3. Rundpensel/Fönsterpensel 
Rund borstplacering som används till att måla fönster och lister. Möjliggör 
att rulla på färg.

4. Elementpensel 
Vinklat borst med oftast långt skaft för god åtkomlighet. Yrkesmålarens 
favorit (Referens mästers målarterminologi)

5. Tak-/Plafond-/Fasadpensel 
Tjocka och breda penslar som håller mycket färg. Används till största delen 
utomhus.

5 	L��	���	��	�������	�c�	����	�����������	��	M������	��������	�������������f�������
����������AC_c�������������x?��=874

1 2 3 4 5
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5.2 Penselgrepp

Olika grepp på penslar innebär en utformning beroende på flera principer. 
Traditionellt sett skiljer sig greppet mellan amatör och yrkesman. Amatören 
håller oftast penseln i hela handen i ett stadigt grepp som delvis saknar 
precision. Vid eventuella vidare studier av denna teknik bör hänsyn tas till 
måttanvisningar om greppergonomisk statestik6. Denna teknik används 
förstås också av yrkesmålare i större penselvarianter till stora ytor som 
kräver ett kraftigare anläggningssätt men mindre precision.

För ett traditionellt målarverktyg som lackpenseln, används ofta ett liknande 
grepp som återfinns vid hantering av pennor för yrkesmålare. Denna 
handfattning ger bättre kontroll och för också handen närmare blecket, borst 
och därmed anläggningsyta.

5.3 Studiebesök

5.3.1 Målarbutiker
För att skaffa mig ett bra språk inför användarmöten och kontroll på 
marknaden startar mitt projekt i målarbutikerna. 

Utbudet av verktyg är stort. Sortimentet begränsas av avtal med tillverkare 
snarare än av ett strategiskt urval av verktyg. Det finns nästan ett verktyg 
för varje moment. För den glada amatören är det komplicerat att hitta rätt i 
6  Rimliga mått för	���������	������	u��	A����	R�	T����y,	1993,	T��	����u��	�f	���	���	
�����,	J���	����y	&	S���	I�c�	NY	USA�	ISBN	0�471�09955�4
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butiker. Färg/behandling står för sig och verktygen är snyggt uppradade utan 
närmare beskrivning. Till den typiska hobbymålaren finns plastpåsar eller 
så kallade kit med diverse penslar i. Beskrivningarna är få och det märks att 
kunskapen antas finnas hos konsumenten, även om personalen alltid kan 
vägleda. I vissa butiker finns till och med en hylla för proffsen långt inne i 
butiken på lagret. 

Tack vare att målarfärg idag är baserad på antingen olja eller vatten, 
tredubblas utbudet på penslar. Naturborst till olja och syntetborst till vatten 
och den tredje varianten är en blandborst med både syntet- och naturborst 
i penseln. Från och med 2010 blir all oljebaserad färg förbjuden i med en 
ny lag från EU. Oljefärg kommer att finnas kvar i speciella sammanhang 
där till exempel kulturellt värde finns. Detta märks däremot ännu inte 
av i målarbutikernas sortiment som är lika fördelat. Yrkesmålarna kör 
stadigt på gamla principer även om det finns möjlighet att enbart använda 
vattenbaserad färg.

Penslarnas handtag finns i två grupper; trä eller plast/gummi. Yrkesmän 
sägs föredra trä i handtagen utan närmare motivering än att tradition spelar 
in. Yngre yrkesmålare börjar bli allt mer fåfänga och är därför mer öppna för 
plastskaft med gummidetaljer som ger större möjlighet till annorlunda färg 
och form.

Rollers är också många men tack vare utbytbarheten av rullar består 
sortimentet till större delen av olika materialsammansättning och kvalité på 
rullar. Det till skillnad från penslarna som är låsta vid sin typ av borst.

5.3.2 Yrkesmålare i Långasjö Kyrka, Långasjö
Första mötet med professionella målare sker i Långasjö där kyrkan 
med samma namn renoveras. Med video och kamera dokumenteras 
arbetsplatsen. Det blir tydligt från start att måleriet sker rent automa-
tiskt. Redan vid första observationen märks användandet av två penslar, 
en i vardera handen på en av målarna. När målaren blir tillfrågad om 
anledningen till valet av två penslar vid målandet av en list blir förklaringen 
att han längre fram (cirka 50 meter) behöver en mindre pensel. Detta trots 
att han faktiskt använder den mindre penseln för att fördela färg på den 
större.

Eftersom måleriet vid besökstillfället är koncentrerat till moment ovanför 
nacke blir första diskussionen präglad av problemet med trött nacke efter 
dagens målarpass. Hjälpmedel finns i form av avlastning med uppblås-
bar kudde men sägs vara otillräcklig7 för ändamålet och i vägen för andra 
situationer.

Färg och verktyg finns samlade på strategiska och gemensamma platser. 
Penslar ligger i vattenbad i gamla färgburkar eller avlastade på locken. 
7	 	K��������	f���	y����������
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Majoriteten är penslar med träskaft. Nya verktyg är separerade från verktyg 
som används och det är tydligt vilket som är vad eftersom använda verktyg 
inte verkar ha en bestämd plats.

Tomma färgburkar finns i överflöd och används till både vattenbad, 
förvaringslåda, skräphink och blandkopp.

Vid vidare diskussion eftersöks flexibilitet. Alla olika specialpenslar upplevs 
som ett problem eftersom yrkesmålare har en budget på verktyg om 1500 
kronor om året. Specialpenslar är dyra men krävs ibland vid komplicerade 
arbetsvinklar. 

5.3.3 Yrkesmålare i Kv. Jupiter, Nybro
Ytterligare ett möte med yrkesmålare utförs i Kv. Jupiter som totalrenoveras. 
På en våning omvandlas gamla tandläkarlokaler till hyresrätter och alla 
möjliga måleriarbete krävs. För dokumentation och observation filmas 
besöket. Ett element målas om och ger en tydlig bild av hur penseln hanteras 
av yrkesmålare. I detta fall används uteslutande en pennfattning där 
penselns precision ligger i fingrar och handled, medan kraft hämtas från hela 
armen.

De olika momenten sker snabbt. Vid målandet av fönsterkarm sandpappras 
ytan kort följt av en snabb målarsession. Här sker också arbetet med två 
verktyg i vardera handen men används denna gång växelvis. Färg stryks på 
varsamt utan större tryck eller tunga moment.

Fördelningen av verktyg är också här koncentrerat till ett ställe men är en 
blandning av nya och gamla verktyg. Vid ett tillfälle får en målare aktivt söka 
efter ett verktyg som inte finnes. 

Många moment sker också här ovanför nacke men med förlängningsskaft så 
att händer stannar under axelhöjd. En pensel fästs med ett par varv tejp runt 
en pinne för att kunna komma åt en svårtillgänglig del av taket.

5.3.4 Penseltillverkaren Anza, Bankeryd
Färggrossen i Nybro bjuder med mig på ett besök till penseltillverkaren Anza 
och deras fabrik i Bankeryd. Jag får tillåtelse att dokumentera besöket med 
kamera inne i fabriken men väljer att avstå i produktutvecklingslokalen.

Processen börjar med att penselstrån blandas och sorteras. Strån köps in 
och levereras fastspända i gummiband/pappremsor för att behålla dem i 
samma riktning. De placeras på ett band som tar upp rätt mängd strån och 
sammanför dem i med ett bleck och fogas sedan samman med lim.

Limmet får torka innan strån och bleck fästs i ett handtag. Plast och 
trähandtag levereras också färdiga. I samma veva sätts en skyddsplast fast 
på penseln för borsten. När sedan etiketten tillkommer på skyddsplasten är 
penseln klar för att förpackas till lagret.
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Ovanligare penslar med specialhår tillverkas med manuella inslag av att 
mängden hår bestäms individuellt för varje pensel.

Rollers framställas också i fabriken och är den del av marknaden som ökar 
mest. Plaströr och väv levereras färdiga och smälts samman i en maskin som 
hettar upp plaströrets utsida. Handtagen av stålrör böjs till rätt form i en 
maskin och sammanförs samtidigt med ett plast/gummihandtag.

Anzas utvecklingsavdelning är till stor del teknisk. Här testas alla egna 
innovationer men också konkurrenternas för att hålla koll på marknaden. 
Testerna genomförs av en person som egenhändigt bestämmer resultat för 
att skapa en kontinuitet i undersökningarna. En extern målargrupp på 20 
personer testar också produkterna som kommer förbi prototypstadier.

Uthållighetstester sker genom mer tekniska tester där maskiner 
återupprepar samma rörelse flera gånger. 

5.3.5 Intervju med ergonomiexpert
Eftersom ergonomi också är en väsentlig del av projektet väljer jag att besöka 
Previa8 Kalmar och sjukgymnast Björn Bogård. Mötet sker som tidigare 
genom avslappnat samtal men utan videokamera. 

Björn har stor erfarenhet om hantverkare överlag och har varit i kontakt 
med många målare. I dagsläget handlar yrkesskador inom måleriet oftast om 
nack- eller axelskador, på grund av arbete med händer just ovanför huvudet. 
Däremot finns ingen särskild åkomma dokumenterad på händer eller fingrar. 
Konsumenter kan ibland få tillfälliga besvär då deras kontakt med måleri 
ofta sker under korta och intensiva perioder med övningar som kroppen inte 
är van vid. Förr handlade skadorna om för stor upptagning av kemikalier 
men i takt med miljö vänligare färgalternativ har problemen minimerats.

Bästa sättet att arbeta för god ergonomi är att skapa en flexibel arbetsmiljö 
där personen i fråga tvingas byta arbetssätt. Skador uppstår lättast vid 
monotont arbete. En god variation mellan måleri, spackling och slipning är 
att föredra.

5.4 Sammanfattning och reflektion

Det är för mig ett nytt sätt att nyttja flera användarstudier vilket bringar 
mycket information, svår att översätta i ord.

Måleriverktygsmarknaden är laddad med oändligt många olika verktyg och 
det är svårt att snabbt skapa en helhetsbild. Även om kunskap finns hos både 
målare och butikspersonal är det en svår marknad att förmedla på kort tid.

Anledningen till att den mängd olika penslar finns, handlar från början 
om en optimering av verktygen. Med två olika typer av färger blir 
penselmarknaden först och främst fördubblad och lite till med tanke på olika 
borstalternativ. Storlekar har också sin naturliga plats men när marknaden 

8	 	A�b����	fö�	���	��b������jö	����������������������)
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blommar ut med identiska penslar med olika marknadsprofilering börjar 
det bli tveksamt motiverat. En misstanke är naturligtvis en ekonomisk 
marknadsstrategisk vinning. Yrkesmålare däremot verkar märkligt nog bry 
sig mindre om speciallösningar. Anledningen är säkert den budget på 1500 
kronor/år som de flesta anställda yrkesmålare får rätta sig efter. Utrymmet 
är litet för dyra specialpenslar som är optimerade för en användning. Själva 
måleriarbetet är lite av en konstart för en yrkesmålare och hanteringen av 
verktyg vittnar om ett förtroende för vad penseln kan göra. Penngreppet är 
utan tvekan det grepp som används mest och vid skissmodeller måste detta 
bejakas då respekten hos målarna förloras om inte arbetssättet förstås.

Anledning till samtalsmetoden var att inte hamna i en situation där det 
skapas en distans till målarna. Det är lättare att förmedla tyst kunskap till 
någon som redan är införstådd med större delen av kunskapsspektret. Detta 
märks tydligt i situationer där jag tar upp exempel på nyvunnen verktygs-
kunskap. 

Målarna är annars positiva till våra möten och utvecklingsarbetet. De tycker 
det är kul att de också får uppmärksamhet inom produktutveckling

För projektets trovärdighet krävs en del beslut om avsmalning i detta skede. 
Jag väljer att fokusera på lackpenseln i projektet. Det är en vanlig pensel som 
kan användas i många situationer. Valet är också baserat på rädslan för att 
skapa just en typoptimerad pensel för enbart ett användningsområde som 
motsäger tidiga observationer. Ytterligare förtydligande handlar arbetet 
om skaftet och inte om borst eller bleck. Jag gör tolkningen att den främsta 
utvecklingen har skett just bland bleck och framför allt borst och tycker 
därför att skaftet är ett mer intressant studieområde. Tanken är att flytta 
fokus från industrianpassning till att göra skaftet utformat för ergonomiska 
fördelar.

6. Designprocess

I min process väljer jag att samla min vision från research i ITK 
(Identity Tool Kit). Jag arbetar huvudsakligen med användarstudier 
av tredimensionella skisser. Tvådimensionella skisser används för att 
sammanfatta tankar mer än ett undersökande arbete. 

Projektets process börjar egentligen långt innan den visuella delen 
tillkommer. Arbetet med att bearbeta nyvunnen kunskap märks inte i 
väsentlig skissprocess utan hamnar i delar jag kallar ”kladd”. Det är också 
fördomar om objektet i frågan som måste rensas samt att bestämma riktning 
för projektet.
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För att få till en god process som tillåter ett undersökande på djupare plan, 
det vill säga att hinna testa flera varianter av samma form, väljer jag som 
nämnts att tidigt avgränsa mitt projekt till en lackpensel och dess skaft.

Begreppet ergonomi tolkar jag på olika sätt. Ett sätt är att arbeta med 
ergonomi på ett plan som inspirerar och förmår användaren till en viss 
rörelse eller handfattning. Det finns också ergonomi i att erbjuda flexibilitet 
och variation bland annat genom nya tillägg som breddar produktens 
användningsområde.

Jag ställer mig frågan om hur jag vill använda mig av ergonomi i en ny 
pensel.

6.1 ITK

Identity Tool Kit9, ITK är en metod som används för att på ett 
kommunikativt sätt visa ett projekts inriktning och vision. Detta ska 
minimera misstolkningar hos inblandade parter i gemensamma projekt men 
ska också för att skapa en utgångspunkt möjlig att återkomma till.

6.1.1 Stateboard
Uppdraget med att ta fram ett målarverktyg är satt från Färggrossen i 
Nybro och namnet berättar att företaget nu endast förmedlar material. 
Ett Stateboard nyttjas normalt för att visa befintlig företagsprofil. 
Eftersom projektet är en del av utvecklingen för ett eget varumärke inom 
måleriverktygsbranschen finns inga nuvarande punkter att knyta an till. 
Därför tar min Stateboard ansats ur marknaden som helhet och visar hur jag 
tolkar den.

9 	L��	���	��	ITK�	K�b���c�,	H��������,	2007,	GUIDE	I������y	T���	K���	����������	u������	
Hö�������	I	K�����,	D����������������
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Jag väljer att använda mig av orden; komplex, traditionell och industriell. 
Marknaden är först och främst styrd av möjligheter som ges av maskiner 
och anpassas därefter. Formspråk har tydligt ursprung från maskintekniska 
möjligheter där detaljarbete inte alltid får utrymme.

Traditionen styr inte bara verktygens utformning, även profilering är baserad 
på att gamla principer. Det ger upphov till en komplex marknad där kunder 
förväntas ha kunskap om områden innan de kommer i kontakt med verktyg/
material och skapar en otillgänglig marknad.

6.1.2 Positonboard
Som nytt varumärke ges en god chans att bestämma inriktning i kontrast till 
övrig marknad för att finna en unik profil. Därför används Positionboard till 
att visualisera steget för marknadsinriktning.

Marknaden beskrivs här med orden Industriell kontra Unik samt Statisk mot 
Flexibel. Denna gång är fokus mer riktat mot verktygen. Marknadens verktyg 
hamnar i dagsläget långt till höger mot industriell men också en bit ner mot 
statisk. Det finns en stor begränsning för idéer om hur en pensel kan och 
får se ut som skapar en statisk marknad. Produkter innehåller oftast enbart 
ett användningsområde i sin marknadspositionering, när många produkter 
egentligen är mångsidiga. Optimering är ett annat ord som också hör hemma 
i denna skara och bygger på en god ekonomisk tillvaro, om målaren ska få 
möjlighet att precisera sin användning av verktygen. Det industriella i mark-

naden är också därmed beskrivet, det finns fokus på att få ut många penslar 
vilket kräver en standardisering.

Fokuspunkten för mitt projekt landar längre upp mot höger. Strävan ef-
ter ett flexibelt arbetsredskap syftar inte på komplicerade lösningar eller 

Positionboard

Industriell

Flexibel

Unik

Statisk
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”allt-i-ett”-produkter. Syftet är istället att bredda det statiska verktygets 
användningsområden. 

Fokuspunkten närmar sig ordet unik men bör understrykas att det inte syftar 
på ett unikum. Punkten närmar sig istället hantverket där penseln också en 
gång var.

6.1.3 Futureboard
Futureboard används till att tydliggöra framtidsvisionen för projektet.

Noggrannhet, Analog, Ergonomi, Tradition sammanfattar synsättet för 
projektet. Verktyg som används på en daglig basis kräver förutom ett 
självklart ergonomisk försprång också ett kvalitativt intryck. Noggrannhet 
återkommer såväl i sammansättning av produkter som i valet av 
materialkombinationer. Ergonomiskt försprång skapas av en välbalanserad 
produkt som har ett naturligt sätt att förhålla sig till människan och ge stöd. 
Flexibilitet handlar i detta fall om en ergonomisk vinning på andra plan än 
det självklara. Det kan finnas områden runt verktygets arbetsyta som kan bi-
dra till ergonomiska fördelar i form av sammanslagningar.

Analog utesluter komplicerade lösningar och skapar en förutsättning för bra 
beskrivning av ändamålet med hjälp av form. 

Anledningen till att traditionen följer med handlar om verktygets historia 
som symbol snarare än fasta principer. Naturligt slitage ger ibland svar på 
frågan om ergonomiska förbättringar.

6.2 Skissfas

6.2.1 Tidig skissfas
Den skissfas jag väljer redovisa grundligt börjar en bit in i projektet. Tidigt 
skissarbete har handlat om att överdriva ergonomiska inslag för att testa 
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visuella gränser och även för att få en förståelse för penselns nuvarande 
former. 

Det är en process långt ifrån marknadens nuvarande syn på penslar 
och är till för att provocera mitt synsätt. Därför är den utesluten från 
användartester och djupare diskussioner.

6.2.2 Skissfas 1
I första huvudsakliga skissfasen är målet att skapa ett gäng skissmodeller 
för användarstudier. Jag börjar skapa den föruppfattning jag har om den 
perfekta penseln i en skissmodell. Materialet jag använder är skummad pvc-
plast (polyvinylklorid10). Utgångspunkten är två penslar jag fått med från 
Färggrossen i Nybro som prov (se Bilaga 3). En med träskaft och en annan 
med plast/gummiskaft. Båda har bredden 50 mm på borsten.

Resultatet är tämligen likt utgångspunkten med smal rundad del närmast 
blecket för att senare bli tjockare längre ut på skaftet. 

För att konstatera min uppfattning om denna form som bästa utgångspunkt 
gör jag även modeller med helt annan form. Tanken är att utvinna vilka 
formelement jag kan jobba vidare med och vilka som inte passar till en 
lackpensel. Jag väljer även att prova hur penslar med ett styrt grepp mottas 
jämfört med mer flexibla varianter. Experiment med olika tekniker att 
hålla penseln finns också med. Detta för att undersöka hur pass välkommet 
det är med nya grepptekniker. Idéer om grepp hämtas bland annat från 
skruvmejslar, pingisrack och pennor11. Jag ställer mig också frågan hur pass 
intressant det är med skaft med påtvingad greppteknik.

Jag väljer slutligen också att vinkla skaftet någon grad för att med samma 
grepp för handen, flytta handledens position. 

Totalt byggs 13 skissmodeller för användartester. Bleck och borst sågas av 
från en pensel och fästs med dubbelhäftande tejp på modellerna.

6.2.3 Skissfas 2

Andra skissfasen kom att präglas av den del som avslutade första fasen. 
Den vinklade eller sneda placeringen av skaftet valdes till vidare studier. 
Detta främst eftersom en god potential för vidareutveckling fanns. Skaftet 

10 	���������������������������������y���y�������)
11  Vanliga blyertspennor



21

hade egenskapen av att vara mest flexibel då vinkeln placerar borsten i olika 
positioner beroende på handfattning. 

Andra skissfasen bestod till största delen av modeller. 

Fyra nya skissmodeller med olika vinklar skapades. Jag utgick ifrån en 
grundmall jag använt mig av i första skissfasen men skapade medvetet 
skillnader mellan modellerna. Förutom att ta reda på lämplig vinkel för 
handtaget utvärderade jag också ett antal detaljer. Penselskaft med rundare 
och smalare form kontra kantigare varianter testades samt platthet.

Eftersom jag i andra skissfasen använder ett ganska smalt spår för att få 
möjlighet att undersöka detaljer, väljer jag att spika fast bleck och borst på 
modellerna för att ge penslarna rätt helhetsintryck och också chansen att få 
testa penseln mot ett underlag.

6.3 Användarstudier

Användarstudier har varit den del jag fokuserat på i mitt projekt och byggt 
de flesta av mina idéer på. Studierna har genomförts genom diskussioner 
utan riktad anvisning. Platserna testerna utförts i är olika, beroende på att 
personerna i frågan inte alltid befunnit sig på samma arbetsplats. För att 
dokumentera händelserna har jag använt en filmkamera och har studerat 
filmerna efteråt för att säkerställa min uppfattning från mötena.

Jag har avgränsat användarstudierna till två personer. Yrkesmålare Thomas 
Molin arbetar för Nybro Måleri AB med all sorts måleriarbeten. Thomas 
snart 50 år gammal och har en lång erfarenhet om måleri och därmed 
verktygen. Det är viktigt att få med erfarenhet i projektet där min kunskap 
om marknaden inte hinner bli lika omfattande som Thomas. Nackdelen är 
att det finns många svårbrutna vanor och antaganden om måleriets verktyg. 
Jag väljer däremot att se det som en fördel att handskas med detta tidigt i 
projektet eftersom Thomas förmodligen representerar ett synsätt som större 
delen av erfarna yrkesmålare också innehar.
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Som kontrast till Thomas väljer jag att plocka med en skolkamrat i projek-
tet, Mikael Brandén. Även Mikael är utbildad yrkesmålare men har nyligen 
sadlat om för att studera produkt design. Han representerar den öppnare och 
yngre gruppen yrkesmålare. Fördelen med att Mikael redan är intresserad 
av design är att mer otraditionella idéer också får möjlighet att utvärderas 
på potential. Nackdelen är också densamma. Idéer som särskiljer sig från 
traditionella penslar för mycket kan bli sedda av rollen som designer istället 
för yrkesmålare. Detta kan medföra att mer komplexa penslar får en större 
positiv utvärdering men det bör uteslutas när de väl testas. 

6.3.1 Användarstudier 1
Första fas av användarstudier är utvärderingen av första skissfasen. 13 
modeller med en kreativ skara skaft i olika former testas utan fast bleck 
eller borst. Jag försöker få en idé om vilket spår jag ska använda mig av för 
fortsatt utveckling. Penslarna numreras utan tanke om särskild ordning, vare 
sig för studien eller efter tillverkning. 

Mikael Brandén testar penslarna i avslappnat samtal på Designhögskolan, 
Pukeberg. Han får fri tillgång till att testa skaften utan bestämd ordning. 
Intressanta penslar får längre diskussionstid och somliga sorteras snabbt ut. 
Jag observerar handhavandet och svarar på frågor när de uppstår.

Slutligen väljs ett par modeller ut som mest passande för Mikael och efter 
ytterligare fundering slutar diskussionen med två penslar som favoriter. 
Nr. 3 och nr.4 är de modeller som föredras. Nr. 3 är den sista tillverkade 
varianten med snett handtag som annars i stort sätt är lik en traditionell 
pensel, det vill säga smal framtill vid blecket och bredare längre ut på skaftet. 
Nr.4 är rak och påminner också om en traditionell pensel till skillnad att 
en utbuktning präglar den smala delen och skapar istället två små smala 
partier. Nr.3 väljs eftersom Mikael anser att penseln har goda möjligheter 
till bra förändring som också kan motiveras. Penseln skapar flera sätt för 
borsten att ansluta till det målade objektet eftersom det tillåter en variation 
i handhållandet. Nr. 4 väljs därför att ”Den är perfekt att trycka till med 
i hörn” (Mikael Brandén, 2008-03-19). Mikael finner att utbuktningen 
skapar en extra plattform för en stabil handföring som behövas vid hårdare 
hantering av penseln då extra kraft lätt skapar obalans.

Nr. 5 Nr. 4
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Thomas Molin besöks i Kv. Jupiter i Nybro där han får tillfälle att testa 
penslarna. På samma sätt som föregående samtal låter jag Thomas studera 
penslarna på fri hand. Jag observerar nyansskillnader i hanteringen av 
penslarna och det är tydligt vilka som är mest intressanta. Vissa skaft läggs åt 
sidan direkt och det är dem till synes komplicerade penslarna får jag frågor 
kring den tänkta användningen. Detta medför också att en utdömd pensel 
plötsligt accepteras i med förklaring om hur den bör användas. 

Thomas väljer självmant att nominera fem penslar som favoriter. Valen är 
nr. 7, 5, 4, 6 samt 12 (se Bilaga 7). Trots svårigheter att förklara sin tysta 
kunskap och erfarenhet om måleriverktyg är det tydligt att valen landar 
på modeller med påtagligt ursprung från traditionella penslar. Alla har en 
avsmalnande del nära blecket. Thomas använder enbart pennfattningen om 
penslarna vilket gör valen naturligare. En annan gemensam nämnare är att 
plattheten också återkommer.

Ytterligare tillägg bör göras gällande materialet på skissmodellerna som 
möts av en positiv våg hos alla parter. Den sträva och porösa plasten sägs 
påminna om trä. En reflektion jag plockar med angående val av yta.

6.3.2 Användarstudier 2
I andra fas av användarstudier är bleck och borst monterad på penseln. 
Syftet är att modellerna delvis ska skilja sig från föregående besök för att 
kännas mer utvecklade. Även rent praktiskt, att de ska kunna testas att måla 
fysiskt med. 

Eftersom penslarna också är förhållandevis lika innebär det en lättare 
situation för jämförelse. Jag tar med fem penslar; Fyra penslar har vinkel 
och är från andra skissfasen. Jag väljer också att plocka med en helt rak 
som referens till traditionella penslar. Det är nr. 12 (se Bilaga 7) från första 
modellserie.

Det blir återigen ett besök på Kv. Jupiter och med Thomas Molin. Som 
tidigare studier får målaren fri tillgång till penslarna medan jag filmar och 
observerar. Jag avslutar dock denna gång med att diskutera valen närmre.

 Thomas får också tillåtelse att provmåla och ger sig snabbt in i testet med 
modellen som erbjuder störst vinkel. Alla modeller provmålas inte. Nästa 
pensel får Thomas inget ordentligt grepp om ”Den är för smal” (Thomas 
Mohlin 2008-04-06). Modellen är också den penseln som har smalast och 
rundast skaft längst fram. Tack vare att inget ordentligt grepp kan uppnås 
för Thomas går han vidare till nästa pensel. Den provmålas och uppskattas 
vilket medför att provmålningen upphör och en diskussion uppstår. Thomas 
finner snabbt två favoriter med samma vinkel men med olika egenskaper. 
Skillnaden ligger i kanterna, då penslarna är lätt platta i samma led som 
blecket. Pensel B (se sida 18) är medvetet kantig skapar en bra låsning i 
handen som medför att valt grepp stannar. Däremot lämpar sig penngreppet 
bättre på pensel D (se sida 18) eftersom den tack vare sina mer rundade 
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kanter inte ger upphov till skav på fingrar. Thomas hittar positiva aspekter i 
båda favoriterna och är intresserad av en sammanslagning.

Till och med modell A(se Bilaga 8) som är rak nämns inte bland 
favoritskapet. Ett tillägg måste göras att alla modeller och utveckling sågs 
som positiv under hela testet. Om möjligt ett bevis på att rätt riktning upp-
nåtts.

Mikael Brandén ges också möjlighet till att testa penslarna fysiskt. Studierna 
sker i ett avskilt rum till verkstaden till Designhögskolan i Pukeberg. Mikael 
testar alla penslar och ger förutom ett kort utlåtande en större summering 
efteråt. Favoriten blir enväldigt och är pensel C (se Bilaga 8), alltså den 
pensel Thomas inte fick grepp om. I diskussion med Mikael kommer han 
underfund med sin roll som designer och förklarar att sitt val om möjligt är 
grundat på den egenskapen att långsmala formen står ut mer än de andra. 
Detta när jag påpekar Thomas svar till pensel C. I övrigt är Mikael också nöjd 
med utvecklingen och påpekar sitt intresse för resultatet.

6.4 Prototyp

Kunskap och idéer samlades från feedback ur användartester och överfördes 
till skisser. Jag bestämde mig för att pressa projektet framåt med anledning 
att få av möjlighet till finslipning av prototyp på detaljer. För att få fram 
ett konkret material att arbeta med, valde jag att skapa en modell i 
datorprogrammet SolidWorks. Denna modell kom sedan att byggas fysiskt 
i samma stil som tidigare penslar med datormodellens ritning som grund. 
Eventuella oklarheter kunde senare redigeras i datormodellen.

6.4.1 Prototypskisser
Jag bestämmer mig för att jobba vidare med de två penslar Thomas Molin 
hade som favoriter från sista användartestet. Penslarna har båda egenskaper 
som är önskvärda enligt Thomas. Jag väljer att jobba med en rundad pensel 
som grund för att senare medvetet lägga till platta ytor för stöd. Det bör 
tilläggas att penseln också är tänkt att vara något platt. 

Från användartestet förstår jag att penseln i framkant gärna kan ha inslag av 
plana ytor som avlastning och balansgrund för fingertoppar. Däremot måste 
övergång vara något subtil för att inte skapa en kant med upphov till skavsår. 
En plan yta kan också tilläggas för att uppnå god balans i penselns nederdel 
av skaftet.

DB
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6.4.2 CAD
Datorprogrammet SolidWorks är ett av många s.k. ”Computer-Aided 
Design”-verktyg12. Denna typ av program har en stor fördel inom mer 
konkret arbete av datormodeller eftersom det bygger på att måttsätta alla 
delar som används. Därför krävs också att alla detaljer som inte har lösts 
eller måttsatts tvingas få en enhet för att modellen ska stämma. Arbetet med 
att överföra en penselvision till datorn fick sin grund utav de två modeller 
som också användes för prototypskisser. Även referensmått har sina 
ursprung från modellerna. De analoga skisserna sammanbinder visionen av 
de båda och för att uppnå utvalda delar från dessa visioner har måtten fått 
provas fram i proportion till övriga mått.

Efter färdigställandet av datormodellen följde en ritning för att skapa en 
fysisk modell.

Här förstår jag också att material till tänkt tillverkning i detta fall lämpar sig 
bättre med plast. Träskaft måste fräsas ur ett solitt stycke och är ineffektivt 
att skapa små detaljer i. Därför är plast ett givet material då det istället kan 
byggas upp i en form. 

6.4.3 Test av CAD
Den fysiska modellen av datormodellen tillverkades i samma stil som sista 
gruppen skissmodeller och får också ett bleck med borst på. Skaftet får sin 
form från en mall i skala 1:1 från datormodellen.

Jag tar med förprototypen till Thomas Molin. Till utvärdering medtar jag 
också en ritning där detaljer som måste utvecklas kan markeras. Thomas 
anmärker på en punkt i främre delen av penseln som är lite för kantig, i 

12 	D������ö��	����������������	������u���c�����,	CAD�	������������������������������
C���u���������_������)
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övrigt får penseln godkänt. Tyvärr är Mikael Brandén bortrest vid samma 
tillfälle och jag tvingas lita på Thomas kommentarer. Modellen ändras först 
fysiskt till en nivå som jag bedömer kompetent och ändringarna överförs 
till datormodellen. Mikael återvänder dock lagom till att ändringarna 
genomförts och får istället chansen att prova penseln med förändringarna. 
Penseln känns bra för Mikael och jag väljer att gå vidare med penselns 
nuvarande form till en skarp prototyp.

6.4.4 3D Printning
Prototypen skrivs ut av Loom Printing AB och levererades utan 
slutbehandling av ytan. Detta för att ge ett greppvänligare intryck av skaftet. 
Skaftet får en vit färg som ska grundas i målarens outtalade stolthet över sitt 
yrke. Många målarställ har länge varit vita och detta sägs bero dels på grund 
av att visa hur duktig målaren är på att undvika färgstänk. (Mikael Lindgren, 
Färggrossen i Nybro 2009-05-07)

Utskriften visar tyvärr sina spår i uppbyggnaden av skaftet i form av ränder 
som slipas bort. Den blå detalj som smyckar bakpartiet av skaftet skrivs 
också ut i färg men blir något blekt och spraymålas därför med kraftigare 
kulör som också skapar en blank yta i kontrast till det lite ruffare uttrycket på 
skaftet. Den blåa färgen är avsedd att antyda en vattenbaserad pensel.

För att ge penseln ett helhetsintryck limmas också bleck och borst på. 
Limningen är oundviklig till förmån för spikning eftersom modellen inte tål 
en sådan behandling. Spikarna kapas dock och limmas fast för synintrycket.

6.5 Sammanfattning och reflektion

Till min process har jag valt att utelämna en del sidospår för att skapa en 
struktur i arbetet.

Det bör tilläggas att en stor del av sidospåren hamnar i tekniska lösningar 
som bara figurerat i tankar vid tidigt skede.
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Arbetet med användarstudier har haft både positiva och negativa effekter. 
Första besöket hos användarna förstår jag att mitt sätt att tänka om nya 
lösningar helt skiljer sig från deras. Resultatet var svåruppfattat och det 
fanns egentligen ingen klar syn på vilka delar som var bra respektive dåliga. 
De flesta modeller var mottagna med ett okej. Anledningen till utgallringen 
av modellerna som gjordes hade sin grund i vanor om verktyget. Jag fick 
ingen klar bild av positiva aspekter utan valde att tolka in beteendet kring 
modellerna istället och lita på egna slutsatser.

Det jag fick fram däremot var en positiv inställning till plastmaterialet jag 
använt till modellerna och hämtar därifrån tankar om materialval. Materialet 
får annars lite utrymme i uppsatsen men etsar sig fast sen den positiva 
reaktionen från första användartestet. Jag bestämmer mentalt redan efter 
första delen av användarstudier att jag söker ett rent uttryck i skaftet där jag 
gärna ser en matt yta framför en blank.

Andra omgången användarstudier får stå för den positivare delen av tester. 
Detaljnivån i penslarna uppskattades och eftersom det denna gång fanns 
mer likheter i skaften kunde användarna också utpeka brister och fördelar 
mot varandra. 

Skissfasen hamnar lite i skymundan för hela projektet. Skisserna sker oftast 
inte som rena formstudier utan uppkommer i modellerna genom reflektion. 
Tack vare det starka fokus på användarstudier, förlorar det tvådimensionella 
skissandet mycket av sin funktion och framstår enbart som kladd i mina 
ögon.

En viktig del i slutfasen för projekt är valet att testa prototypen på 
användarna innan den tar steget till skarp prototyp. Det var ett snabbt 
och effektivt sätt att överföra datorskissen till modell. Därmed tror jag 
att processen påskyndades eftersom första datorprototypen bygger på 
mina uppfattningar om slututformning som borde vara en god grund för 
en prototyp. Det visar sig också i att användarna inte hade några större 
förändringar att tillägga.

I samband med CAD kommer också beslutet att 3D-printa penselskaftet. 
Detta för att slutresultatet ska bli så professionellt som möjligt. Detaljer, 
material och färg kan komma automatiskt i en 3D-printning. Just färgvalet 
nämns inte inför prototypen, detta eftersom beslutat fattades sent i 
processen och kommer att behöva anpassas för en framtida profilering.

En nackdel i projektet är min oförmåga att samla reflektioner som uppstår. 
Många gånger smyger de sig på och reflektionerna uppmärksammas 
medvetet först efter en tid vilket har försvårat mitt uppsatsskrivande, trots 
en god metodisk projektväg.
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7. Resultat

Målarverktyget blev en lackpensel för allmänt bruk jag valt att kalla ”Shift”. 
Detta för att det är ett verktyg med grundtanken att bidra till ett förändrat 
grepp om penseln. Såväl som platta stödpunkter för fingrar och handflata 
finns, men även en rund och avsmalnande sektion för exempel rullande 
anläggning. Den runda sektionen är också viktig för att undvika skavsår på 
fingrar som kan uppstå av hårda kanter. 

7.1 Återkoppling ITK och Projektidéer

I mitt Futureboard benämner jag projektfokus med orden; Noggrann, 
Analog, Ergonomi och Tradition. Alla dessa ledord kan med förklaring 
härledas till resultatet av penselskaftet. En bra sammanfattning är att 
många av orden ligger nära varandra och är därför lätta att knyta samman 
till skaftet. Noggrannheten kommer visserligen in till en större del i 
produktionssammanhang förutom underliggande ord som detaljfokus, 
vilket redan fått utlopp i arbetet med radier. Det har funnits idéinslag av 
komplicerade lösningar som uteslutits dels på grund av ledordet Analog som 
penseln i allra högsta grad uttrycker visuellt. Den ergonomiska aspekten 
är såklart en genomgående del i projektet där penselns skaft skulle kunna 
besitta detta ord som dess ståndpunkt. Däremot är ordet ergonomi för mig 
personligen ett felfokuserat begrepp i detta sammanhang eftersom det kan 
ge antydan till att vara mer optimalt än liksinnade. Det kan bidra till att 
förutfattade meningar om ergonomi speglar produkten som i sig har fokus 
av att vara ett bra arbetsredskap för uppgiften. Jag ser hellre ergonomin 
som ett sätt att arbeta utifrån som en naturlig del, istället för att lägga fram 
som en marknadsföring av artefakter. Därför ser jag heller de underliggande 
ledorden; Naturlig och Stöd, som bättre beskrivning på arbetsfokus. Något 
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som använts genom strategiskt platta områden för att skapa ett naturligt 
stopp mot till exempel oönskad rullning av skaft i handflata.

Ordet tradition framkommer i det till synes enkla och igenkännande form 
där handtaget kan tolkas som en vinkling av ett vanligt lackpenselskaft. 
Känslan av hantverk är för mig att gå ifrån en massproduktion i uttryck 
och är något att ta sig an ytterliggare vid eventuell marknadsstrategi vid 
tillverkning och profilering.

7.2 Uppföljning användare

Eftersom förprototypen har samma dimensioner som slutprototypen har 
ingen större vikt lagts vid uppföljandet inför skolprojektets ende.

Vid slutförandet av uppsatsen har enbart Mikael Brandén fått möjlighet att 
provkänna slutprototypen. Tyvärr är prototypen något känslig för stötar och 
ges därför inte möjlighet till provmålning. Thomas Molin kommer också att 
inom snar framtid få se slutresultat.

7.3 Fortsatt arbete

Lackpenseln som resulterar och sammanfattar detta projekt är klar i sin 
helhet. Detaljer kommer att finslipas efter eventuella komplikationer med 
utformningen. Naturligtvis kan färgval också förändras till förmån för 
sammankoppling med grafisk profil.

Material är fortfarande något oklart inför en vidare serieproduktion då 
modellerna uppskattades för sin slipade yta, uppnådd med sandpappring för 
hand. I en serieproduktion kan detta vara allt för kostsamt och ytterligare 
research om enskilda producenters möjligheter och begränsningar krävs.

Ett annat steg är också att ta handtagets funktion vidare till andra penslar 
som också skulle kunna dra nytta av en snedställning av bleck. Möjlighet 
finns till så kallade produktsyskon.

7.4 Reflektion

När jag själv testar penselprototypen finner jag många olika bekväma 
grepp. Naturligtvis passar penseln min hand utmärkt eftersom jag under 
hela projektets gång fått utgå från min egen när användare inte funnit 
tillgängliga. 

Pensels bästa egenskap enligt min mening är att den i grunden inte skiljer 
sig från en traditionell pensel mer än att den är böjd i skaftet. Detaljer som 
bidrar till helheten är naturligtvis också högst väsentliga så som storlek på 
radie och placering av platta ytor. Däremot är den visuella upplevelsen enkel 
vilket bidrar till ett igenkännande verktyg, något jag eftersökt.
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8. Sammanfattande diskussion

Det här projektet har varit ett ytterligare steg mot att hitta ett bra arbetssätt 
för att utvinna mina idéer. Projektets största del ligger i användartester och 
har påverkat alla moment i utvecklingsarbetet. Tack vare detta fokus har jag 
stundtals känt mig bortkopplad från projektet i den mån att beslut grundas 
utifrån dels användarnas egna motiveringar men även mina föreställningar 
om användarnas krav. Därför har det tvådimensionella skissarbetet 
minimerats till förmån för tredimensionella skisser eftersom det främst är 
mitt sätt uttrycka idéer som kan vara svåra för utomstående att helt sätta sig 
i relation till. 

Denna bortkoppling är trots allt en positiv aspekt i min mening för projektets 
mål. Från allra första början var tanken att projektet skulle innebära just 
ett tolkningsföreträde till förmån för användaren. Jag vill inte påstå att 
användaren styrt utgången av val under projektet helt och hållet eftersom de 
endast varit tillkopplade under arrangerade tester. Som tidigare uttryckt har 
jag dock burit med mig intrycken av målarnas eventuella krav så pass mycket 
att jag grundat mina beslut utifrån dessa föreställningar till skillnad från 
personliga favoriter.

Just formarbetet har behandlats på ett annorlunda sätt för min del i detta 
projekt. Tidigare har formarbetet i viss mån varit den centrala delen och 
även det som jag ansett vara viktigast i min process. I föregående projekt och 
framför allt i detta inser jag att formarbetet bytts ut mot ett utvecklingsarbete 
där form uppstår utifrån värderingar av essentiella element i artefakten. 

Det som också drivit projektet framåt i tuffa kreativa stunder har just 
varit användarnas involvering som krävt framsteg från möte till möte. 
Denna yttre påverkan tar jag med som enbart positiv aspekt i framtida 
utvecklingsarbeten. Däremot finns det delar i kommunikationen där jag 
inser att förändringar bör ske. Många gånger har spontana samtal mynnat ut 
i egna reflektioner som kan ha påverkat användarnas upplevelser och åsikter.

Tillsammans med användarstudier ligger undersökandet av marknaden 
till grund för projekts utgångspunkt. Det har varit en ytterst viktig del inför 
mötena med användarna då den skapat en bra kunskapsbas till diskussioner. 

En förklaring behöver möjligen göras till avsaknaden av litterär instudering, 
framför allt om ergonomi. Då jag tidigt bestämde användarfokusering som 
grundstomme har möten och undersökandet av riktiga situationer varit till 
förmån för vetenskapliga bevis. Detta är ett medvetet val där jag tolkar att 
vetenskap och statistik inte alltid visar verkliga fördomar. Jag vill inte påstå 
att projektet har klarat sig bättre utan denna kunskap utan pekar snarare på 
en prioriteringsfråga. I framtida studier är jag övertygad om att projektets 
tyngd skulle utvidgas med en sådan komplettering av teoretisk fakta.
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Användarstudier och möten är i sig inte heller följda efter mall till 
förmån för avslappnade samtal. Det finns naturligtvis brister även i detta 
förhållningssätt eftersom resultat kan vara svåra att jämföra. Däremot har 
det lösa förhållningssättet skapat en god relation med användarna vilket jag 
hoppas bidragit till en mindre statisk diskussion och en öppnare attityd till 
projektet.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag är nöjd med utgången dels för att det 
resulterar i en konkret artefakt samtidigt som en vidareutveckling i allra 
högsta grad är möjlig. Penseln gör sig också bra i sin ensamhet vilket vittnar 
om en god produktutveckling där produkten i sig blir unik i mitt tycke.

En stor del av projektets goda ton ligger i ett goda sammarbetspartner 
som också jag ser som viktigaste lärdom till min egen utveckling. Att agera 

kommunikation mellan kund och företag har fungerat helt och hållet felfritt.
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