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Abstrakt. 

Uppsatsen skildrar mitt examensarbete 2009 där syftet har varit att ta fram 
en behållare eller förpackning för smör. Arbetet har genomförts tillsammans 
med Emåmejeriet i Småländska Hultsfred, som nu vill utöka sitt sortiment 
med smör, inte bara i butikshyllorna utan även genom att lansera smöret på 
utvalda restauranger runtom i landet.

Tanken har varit att försöka förhöja smöret och smörupplevelsen för krog-
gästen på ett exklusivare sätt och med en ”touch” av Småland.

Mitt val blev att formge en behållare istället för förpackning med anledning 
av att slit- och släng inte känns aktuellt med tanke på dagens strävan efter 
hållbar utveckling.

Intervjuer har genomförts med krögare, serveringspersonal och gäster, samt 
observationer inom restaurangverksamheten.

Här behandlas även reflektioner kring min egen roll som designer samt 
designprocessen och mina ställningstaganden under resans gång. Att arbeta 
som designer handlar inte bara om att ha ett öga för färg och form, lika vik-
tigt är förståelsen av hur omgivningen agerar på den marknad man befinner 
sig. Man måste kunna sätta sig in i olika scenarier och roller som kräver en 
djupare förståelse av mig som formgivare. 

Löpande behandlar uppsatsen hur man som ny eller erfaren aktör på 
marknaden kan nå fram med sitt budskap och sälja sina produkter. Idag 
krävs ett nytt sätt av att tänka och lansera produkter. Det gäller att fånga 
den tänkta köparen eller gästen i detta fall. Jag kommer att ta upp vikten av 
Storytelling, där huvudsyftet är att sätta artefakten i en sammanhängande 
kontext. Det gäller att förmedla en berättelse med produkten, och viktigt är 
att försöka stimulera inre (mentala) bilder som genererar känslomässiga 
upplevelser hos köparen. Här kan man även se samband med förpacknings-
design där det likaså är viktigt att fånga köparen med hjälp av känslomässiga 
metoder.

Resultatet blev en konformad smörbehållare i frostat glas med tillhörande 
ställ i ek och smörkniv i ene. Smöret ska appliceras i konen genom att sprit-
sas eller att man rullar en smörkula och lägger ner den i konen. Syftet är att 
smörbehållaren ska ge gästen en exklusivare upplevelse av smöret.  I sam-
band med serveringen kommer gästen att få en historia serverad med smöret 
i form av ett litet informationskort med gammal prägel.

Grossistförpackningar ska levereras från Emåmejeriet till de restauranger 
som ska servera detta smör. Den grafiska profilen för hur grossistförpacknin-
gen ska se ut ligger för närvarande på ett skissplan. 

Gourmetsmör, exklusiv, Småland, spårbarhet, förpackning, behållare, story-
telling, min roll som designer 
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1. Förord

Jag vill rikta ett stort tack till Emåmejeriet och framförallt Patrik Evertsson 

som har gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete. Även Kjell 

Arvidsson som har hjälpt till med prototyptillverkningen ska ha ett stort tack 

för sin hjälpsamhet, samt Jonas Stengel som bidragit med positiv energi och 

engagemang på handledningsmöten. Jag vill även tacka Jenny Nyströms-

skolans Hotell- & Restaurangprogram som visat ett vänligt bemötande i och 

med mitt besök. Anna Ariksson som har varit ett stöd och givande bollplank, 

Annelie Sundin, Therese Lilja, Richard Wahlund, Melker Andersson, Erik 

Lallersdt, Henrik Arkåsen, Jonas Lindström, Erik Brännström och tillslut 

vill jag rikta ett stort tack till Tobias Svensén som har varit en mycket trevlig 

bilkompis och samtalspartner under våra resor till Emåmejeriet.

2. Inledning

Upplevelsen av ett restaurangbesök kan variera beroende på vilken restau-

rang du besöker. Du kan uppleva den som positiv och ett minne för livet eller 

mindre trevlig händelse som du helst bara vill glömma. 

När jag och två goda vänner 2008 reste till Paris för en härlig semester hade 

vi mer eller mindre bestämt oss för att besöka ”Café des Deux Moulins”, där 

filmen Amélie från Montmartre till största delen utspelades på.

Eftersom jag var väldigt fäst vid filmen blev jag helt till mig när vi äntligen 

hittade det lilla bistrot i hörnet av en tvärgata i Montmartres sluttande gator. 

Det såg nästan exakt ut som i filmen, förutom att det fanns en stor inramad 

affisch på Amélie längre in i lokalen.

Tack vare att filmen spelades in där har antalet besökare ökat på Café des 

Deux Moulins. 

Det är inte ovanligt att restauranger bygger upp sin verksamhet kring ett 

genomgående koncept och tema. En berättelse, ”storytelling” brukar alltmer 

genomsyra olika restauranger för att utmärka sig från konkurrenterna på 

marknaden. Dessa berättelser kan vara sanna men också påhittade. I mitt 

projekt där målet har varit att ta fram en smörbehållare för restauranger, 

som är tänkt att serveras på ett mer exklusivt sätt och med en touch av 

Småland, har jag arbetat med just storytelling. Att skapa en berättelse kring 

smöret och det lokala Emåmejeriet som har varit min uppdragsgivare i pro-

jektet.
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För mig och mejeriet var det viktigt att försöka ge gästen vid bordet en up-

plevelse att ta med sig hem, som de kunde berätta vidare till andra så att 

smöret kunde implanteras i folks medvetande.

Resan till det slutgiltiga resultatet har varit lång och inneburit många in-

tervjuer med krögare, serveringspersonal och gäster. Samt att observationer i 

restaurangmiljö har genomförts.

Tankar på hållbar utveckling har följt som ett självklart led genom arbetet, 

där jag har försökt att tänka på hur produktionen skulle kunna genomföras 

på ett effektivt sätt.

En vision som jag hade var att försöka lyfta fram smöret istället för att bara 

se det som ett tillbehör. En remarkabel detalj att lägga fokus på under målti-

den och ett intressant samtalsämne.

För mig är det viktigt att bli positivt överraskad vid ett restaurangbesök, alla 

kanske inte håller med, men jag garanterar att detta smör åtminstone kom-

mer att urskilja sig från andra sätt att servera smör på. 

3. Bakgrund

Patrik Evertsson är mjölkbonde och driver tillsammans med Anders Johans-

son Emåmejeriet sedan 2007, mejeriet är beläget i Hultsfred. Här förpackas 

och transporteras deras egenproducerade mjölk till närbelägna matbutiker. 

Inga onödiga och långa transporter, vilket resulterar i mindre miljöpåverkan 

och färskare produkter.

Deras mål är att ge sina kunder högsta kvalitet, färskhet och spårbarhet.

Uppdraget har handlat om att ta fram en ny produkt ”Gourmetsmör” ska 

säljas, främst i Stockholms krogvärld och Emåmejeriet ville ha hjälp med att 

hitta en lösning/koncept kring produkten.

Det skulle vara en fungerande och attraktiv förpackning eller behållare – inte 

något vanligt smörpaket och gärna med en ”touch” av Småland.

Patrik beskriver den känsla han ville att man skulle få när man serverades 

smöret, ”Champagne känsla”. Förpackningen eller behållaren ska servera 

smöret på ett exklusivare sätt och möta kroggästen på bordet.
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3.1 Syfte/Vision

Syftet är att skapa en produktförpackning eller behållare som skall förhöja 

smöret och smörupplevelsen för kroggästen på ett exklusivare sätt. Min vi-

sion är att kunna uppfylla de krav som min uppdragsgivare ställer och ha 

deras mål med att ge kunderna högsta kvalitet, färskhet och spårbarhet i 

åtanke.

3.1.1 Frågeställningar

Frågeställningar: Användarperspektiv

Hur kan jag ta fram en ny smörförpackning eller smörbehållare som ger 

smöret en exklusivare känsla och som förhöjer smörupplevelsen hos krog-

gästen med hänsyn till spårbarhet och småländsk touch?

Frågeställningar och mål: för min utveckling

Hur ser min roll ut som designer?

Hur samarbetar jag på bästa sätt ihop med min uppdragsgivare?

3.2 Personliga mål

Som ett fördjupande led i projektet vill jag även titta närmare på hur min roll 

som designer ser ut.

Alla uppdrag man gör är olika, men jag är fortfarande jag och måste hitta en 

grund för kommunikation och strukturering av arbetsuppdraget, men även 

kunna vara flexibel och lyhörd gentemot min uppdragsgivare.
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4. Designteoretiskt förhållningssätt 

Redan som liten flicka visste jag att det var design jag ville arbeta med i 

framtiden. Jag älskade att skapa, rita och måla. Jag tänkte att en designer 

gör snygga saker som man kan sälja och få pengar för. Jag hade rätt till viss 

del. En designer kan göra snygga artefakter och tjäna pengar på dem, men 

det handlar om så mycket mer än att göra snygga produkter. Ytlighet och ett 

egocentriskt synsätt på design har präglat mig länge, men efter mina tre år 

vid designhögskolan i Kalmar har mitt synsätt på design förändrats. Det har 

gått från ytlighet till ett djupare förhållningssätt till design.

Med hjälp av den kunskap jag råder över inom färg, form, tillverkning, 

metoder samt de projekt jag arbetat med under dessa tre år vid design-

programmet i Kalmar, har jag lärt mig att design handlar mer om att un-

dersöka och underlätta. Genom ett etnografiskt förhållningssätt till design 

kan man lättare utveckla artefakter som bidrar till utvecklingen och miljön 

och samhället istället för att belasta den. Jag har lärt mig att använda mina 

kunskaper på ett djupare plan. Designmetoderna är framförallt ett av de vik-

tigaste verktygen för mig som designer. Metoderna hjälper mig att konkret 

klargöra problem och vägleder mig i rätt riktning mot det slutgiltiga målet. 

Som designer handlar det om att belysa problemet från olika vinklar och se 

möjligheterna istället för problemen. 

Jag har lärt mig att se utifrån ett användarperspektiv, satt mig in i använda-

rens miljö, flyttat fokus från mig, men jag har samtidigt varit noga med att 

inte överge min egen inre röst. För mig är det som en teater, ett skådespel 

där jag tar på mig olika roller och kliver in i användarkontexten. Det handlar 

mycket om att kombinera den kreativa och visuella sidan av sig själv med 

den mer strategiskt arbete, dokumentation och undersökning. 

4.1 Etiska aspekter

För att kunna genomföra detta arbete har det fodrats undersökningar och in-

tervjuer om smör och serveringen av den. Jag har observerat hur människor 

använder och beter sig när det handskas med smör på en restaurang. An-

vändarkontexten innefattar inte bara gästen som sitter vid bordet utan även 

krögare, serveringspersonal och mejeriet som lanserar smöret.

Jag har samlat primärdata genom telefonintervjuer, observationer, person-

liga intervjuer och utfört enkätundersökningar. Men jag har inte intervjuat 

gästen som sitter vid bordet utan delat ut frågeformulär till folk i min om-

givning i olika åldrar. Jag valde att göra på det viset eftersom jag inte vill 

inkräkta och störa gästen, de skulle få sitta ostört och anonymt vid sin vis-

telse på restaurangen. 
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Alla som jag har intervjuat har varit väl informerade om mitt syfte och hur 

arbetet ska presenteras. 

5. Research

Det jag har behandlat i min research fokuserar på tidigare forskning och 

konkret fakta som berör ämnet och som på något vis har haft anknytning till 

projektet. För mig var det viktigt att skaffa en bred grund och bra underlag 

att stå på.

Jag tänker här redogöra vilka olika områden jag har behandlat för att få ett 

bra arbetsunderlag i designprocessen.

Till att börja med har jag tittat på smör, både historiskt sett men även till-

verkningsmässigt för att få en bättre uppfattning av produkten. Jag har 

tagit upp hållbar utveckling vilket jag anser är en självklarhet att involvera, 

förpackningsdesign eftersom det antingen är en förpackning alternativt en 

behållare av något slag som skulle formges. Jag har även analyserat vissa ord 

som smöret är kopplat till. Färg kombinerat med mat har även behandlats, 

likaså introspektion som ska hjälpa mig med att förstå mina egna tankar och 

min designprocess.

Här kan man även ta del av de intervjuer och observationer som ligger till 

grund för mitt arbete.

5.1 Smörets historia

Eftersom det var smör som stod i fokus ville jag söka en djupare förståelse av 

hur smöret tillverkades och användes förr i världen Jag kände att det kunde 

innehålla intressanta aspekter att ta med som underlag i min designprocess. 

Hur förvarade man smör och hur serverade man smöret förr i tiden?
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Smör är ett matfett som människan använt sedan urminnes tider. I keramik-

kärl från länderna runt Medelhavet har man funnit spår av smör som beräk-

nas vara cirka fyratusen år gamla.

För länge sedan i Sverige mjölkades korna bara under sommaren. Att kärna 

smör och ysta ost var från början olika sätt att konservera mjölken så att den 

skulle räcka hela året om.

Smör har alltid haft hög status1 . Under självhushållningens tid användes det 

som betalningsmedel och man prydde gärna matbordet med ett snidat träfat 

där man lagt smörkulor i en stilig pyramid.

Det stora fatet med gröt som sattes mitt på bordet i den rika bondens kök 

förseddes med en klick smör i mitten. Alla åt av samma fat och den som for-

tast åt sig fram till mitten av grötfatet var en lycklig person. Han hade ham-

nat uppe i smöret.

Idag har smöret fortfarande en stark ställning bland andra matfetter. Kockar 

och matlagare med höga krav på smak och funktion och väljer gärna smör.2  

Jag kontaktade Richard Tellström PhD, Lektor i Måltidskunskap Restau-

ranghögskolan Örebro universitet Grythyttan för att höra varför smör har 

haft så stor betydelse för oss nordbor.

Tellström skrev följande;

”Egentligen är det inte smöret som smör som haft hög status utan smör som fett. 
Fett var en bristvara och åtråvärt som energigivare vintertid när man inte hade 
annan energirik mat och man tog alltid tillvara allt slags fett (svinister, nöttalg, 
oljor, smör osv.) ända in i vår tid. Det gjorde att fettet fick en framskjuten plats 
på festbordet, men var mer ransonerat i vardagslag. Jag är själv uppväxt med 
att när man hade stekt fläsk och skulle äta så hällde man alltid det överblivna 
flottet från stekpannan ovanpå potatisen på tallriken. Just smöret har haft en 
högre status i nord-Europa medan oljan haft motsvarande status i södra Europa. 
Man brukar tala om att smör/olje- gränsen i Europa går genom norra Frankrike 
över Tyskland, Polen och vidare österut. I dagens bantnings- och hälsodebatt 
har smör (och allt annat fett förutom oliv- och rapsolja) fått en sjunkande status 
då det är ett animaliskt fett av en typ som vi inte bör äta för mycket av. Dock ska 
man komma ihåg att smör innehåller bara 80% fett medan oliv- och rapsolaj är 
100% fett.”

  1  sta´tus (latin), (officiell eller erkänd) ställning; inom medicinen gängse kortform för status 
praesens   (‘nuvarande tillstånd’), term för vad som införs i patientjournalen om en patients 
tillstånd vid ett undersökningstillfälle; (högt) socialt anseende (för person, befattning o.d.) 
http://www.ne.se/artikel/1165108 

  2 http://www.guldkorn.com
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Det här tar jag med mig:

Eftersom smör bara kunde utvinnas under sommaren var man tvungen att ta 

vara på mjölken så att den skulle räcka hela året, att kärna smör och ystra ost 

var två sätt.

I och med att man inte kunde utvinna dessa produkter året runt fick de högre 

status än andra livsmedel, de blev helt enkelt mer exklusiva. En annan aspekt 

att ta tillvara är det sätt som smör ofta serverades på, nämligen smörkulor i 

en pyramid på ett snidat träfat. Det skulle kännas intressant att experiment-

era och utveckla den gamla traditionen. 

5.2 Smör

I årtusenden har smöret ingått i den mänskliga födan som ett naturligt mat-

fett. Smör tillverkas av grädde och fram till mitten av 1800-talet framställde 

man det genom att låta mjölk stå och surna samtidigt som grädden flöt upp 

till ytan. Grädden skummades sedan av och överfördes till ett träkärl kallat 

stötkärna. I detta kärl stötte eller vispade man grädden tills den blev smör. 

Under 1800-talet utvecklades olika metoder för att skilja ut grädden. År 1878 

uppfann svensken Gustaf de Laval den så kallade separatorn, en maskin som 

på ett mycket effektivt sätt kunde skilja grädden från mjölken. Separatorn 

blev helt revolutionerande för utvecklingen inom smörproduktionen världen 

över och tillsammans med andra uppfinningar medförde den att man kunde 

börja tillverka smör industriellt i stor skala. Detta innebar att en stor mängd 

mejerier växte upp såväl i Sverige som i övriga världen. Under 1900-talet 

har dock smörtillverkningen rationaliserats och koncentrerats till ett färre 

antal stora mejerier. Såväl produktion som konsumtion av smör har dessu-

tom minskat sedan 1965, men detta beror bl.a. på att bordsmargariner som 

Bregott, Lätt & Lagom m.fl. har utvecklats. Dessa har fördelen att de är bred-

bara vid kylskåpstemperatur samt att de är billigare än smör. � 

  � http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/animalier/mjolk/smor2.htm 2009-04-0
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5.3 Färg och mat

Jag tog reda på hur färg, mat och material samspelar med varandra och KG 

Nilson4  (2004:86) skriver att man kan närma sig vilket område som helst 

där färg finns med och man lägger då märke till hur just sammanhanget är av 

största betydelse. Vid preferensundersökningar5  är blått den färg som före-

dras framför andra, medan gult kommer sist. Men låter man istället färgerna 

förekomma i ett konkret sammanhang så är förhållandet inte självklart. Om 

man färgar potatismos blått, så är det betydligt mindre populärt än om det 

förekommer i sin naturliga färg.

Färgen på maten och uppläggningen på tallriken är ett spännande och täm-

ligen outforskat område. Man kan gruppera maten kring NCS6  elementär-

färger: gult, rött, blått, grönt, vitt och svart. De gula matvarorna kan dra både 

åt grönt (citron) och åt rött (apelsin). (Nilson KG 2004:86)

Det finns som bekant gott om gula kulörer i köket: Smör, ost, margarin och 

gula frukter.

KG säger även att det finns en del säkra metoder att tillgå med avseende på 

färghållningen när det kommer till att lägga upp mat på tallriken. Man kan 

komponera ton- i – ton eller använda kontrastverkan. KG talar framförallt 

om matens färger i kombination med olika serveringsfat och dess färger. 

Det här tar jag med mig:

Det är viktigt att smöret samspelar med förpackningens/behållarens mate-

rial och färg för att det ska se aptitligt ut. 

5.4 Förpackningsdesign

Uppdraget handlade om att utforma en ny förpackning eller behållare som 

skulle förvara och servera smöret på ett mer exklusivt sätt. Därför ansåg jag 

det som relevant att söka större förståelse i hur man arbetar med förpack-

ningsdesign. Givetvis förfogar jag inte över alla kunskaper som en förpack-

ningsdesigner har, men med hjälp av boken ”Package Design Workbook”7  

har jag fått tips och råd.

  4    Nilson, KG, 2004. KG Nilsons Färglära. Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 2004. ISBN 
91 720� 5978 s. 86

  5    prefere´ns, något som man föredrar, vanligen förled i facktermer. 2009-04-12 Nationalen-
cyklopedin 

        http://www.ne.se/artikel/1070067

  6    NCS, Natural Color System®, färgsystem som är svensk standard sedan 1979. NCS är up-
pbyggt endast på de färgegenskaper som människan direkt kan iaktta med sitt synsinne. 
NCS illustreras av en färgatlas med drygt 1 500 färgprover och används i Sverige och ett 
flertal länder i Europa för att specificera färger inom design, industri, undervisning och for-
skning. 

        http://www.ne.se/artikel/1112�72 2009-04-25 Nationalencyklopedin

  7    Dupuis, Steven and Silva, John (2008)Package design workbook: the art and science of     
successful packaging. Rockport publishers, Inc. Sid 10
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Förpackningsprocessen handlar om en grundlig efterforskning av vad köpar-

en vill ha. I början av processen är det viktigt att fråga sig vad konsumenten 

tänker, ser och känner. Bryr de sig? Är märket/produkten relevant? Vad 

säger dem? Det är många frågor att ta ställning till. Dupuis & Silva (2008:81)

Vad kom först- produkten eller förpackningen?
Titta bara på bananen, fjärilens kokong eller musslan som skyddar den lilla 

pärlan. Dessa tre fungerar som en förpackning som ska skydda innehållet.

Människan har ofta använt naturen som inspirationskälla för att utforma 

förpackningar. I Kina 100 år f.kr använde man mullbärsblad för att paketera 

maten. Behållare gjorde man av lera, snäckor och skinn. Men i och med att 

samhället blev större, blev kommunikation och tydlighet allt viktigare och 

därför började det bli angeläget att införa symboler8  och ord på behållarna. 

Dupuis & Silva (2008:10) 

Idag ska det stå på förpackningen hur mycket (i kilo eller liter) av varan som 

finns inuti. Matvaror som sylt, soppor, såser och andra halvfabrikat ska ha en 

förteckning över vilka ingredienser som ingår. Listan ska vara i viktordning, 

det vill säga det som det finns mest av ska stå först.9 Vi lever idag i ett sam-

hälle som även blickar bortom de funktionella aspekterna av förpackningen. 

Mycket fokus handlar om hur förpackningen får oss att känna. Förpacknin-

garna har gått från att inte bara vara ändamålsenlig för sin uppgift utan även 

väcka emotionella sidor hos köparen. 

Det är viktigt att införa harmoni och starka intryck i huvudet på köparen. 

(Dupuis & Silva (2008:5�)Förpackningen kan sägas ha två olika grundfunk-

tioner, en funktionell10  och en visuell11 . Den funktionella sidan ska skydda 

och underlätta för lagring och användning av förpackningen. Den visuella 

sidan bär den kommunikativa rollen.

Förpackningen är en del av konsumentens upplevelse av produkten. 

Den måste även ändra sin utformning i takt med att konsumenten ändrar sitt 

sätt att leva.  (DuPuis & Silva) När det gäller färdiglagad mat ska bilden av 

maten utanpå paketet stämma överens med innehållet. Bilden får alltså inte 

visa en större portion, eller visa tillbehör som inte finns med, om det inte står 

tydligt på förpackningen. Bilden bör återspegla innehållet.12 

  8  symbo´l, sinnebild eller tecken för något; ofta något konkret som står för något abstrakt. 
2009-04-1� Nationalencyklopedin 

 http://www.ne.se/artikel/1600655 

  9  http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2418&lngCategoryID
=117� 2009-05-02

  10  funktionell, som väl fyller sitt syfte; som avser funktionen; som har avgörande betydelse för 
ett ämnes egenskaper. http://www.ne.se/artikel/1278811 2009-05-02 Nationalencyklope-
din 

  11  visue´ll, som kan uppfattas med synen; som rör synen eller synsinnet. 

 http://www.ne.se/artikel/1070724 2009-05-02 Nationalencyklopedin 

  12   http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2418&lngCategoryID
=117� 2009-05-02
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Det här tar jag med mig:

Det är viktigt att i början av en designprocess ta reda på vad användarna vill 

ha, tänker och känner kring det man har tänkt skapa. Finns det behov av att 

ta fram just denna produkt? Man kan aldrig tillgodose alla människor, men 

man kan åtminstone kartlägga hur användarna ställer sig till idén.

5.5 Smörförpackningar

Hur ser dagens smörförpackningar ut och vilka material är de vanligaste? 

Smör förpackas i en mängd olika typer av förpackningar, alltifrån storför-

packningar till bitförpackningar och askar. Gemensamt för alla förpacknin-

gar är att de måste skydda smöret mot fukt, ljus, lukt – och smakämnen. Det 

vanligaste förpackningsmaterialet är folie och efter inslagningen i detta pack-

as smöret i kartonger. Kartongerna förseglas med tejp i olika färger beroende 

på om smöret är osaltat, normalsaltat eller extrasaltat. Efter detta förvaras 

kartongerna i kyllagret (+5°C) tills de distribueras ut till kunderna.1�  

5.6 Introspektion 

I mitt arbete har jag som avsikt att analysera och reflektera över min egen 

designprocess, alltså en självmedveten självutforskning. Detta kallas i for-

skningssammanhang för introspektion.

Anledningen till varför jag vill använda introspektionen är just för att kunna 

kartlägga mitt sätt att arbeta. Analysera det och i efterhand se vad jag gjorde 

bra och vad jag kunde ha förbättrat, så att jag i framtida projekt lättare ska 

kunna hitta mina vägar att vandra fram i en designprocess och undvika even-

tuella fällor.

Man kan även använda sig av introspektion för att förstå mänskliga be-

teenden, som heter etnografi. För att utveckla en förståelse för mänskligt 

  1�  http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/animalier/mjolk/smor2.htm  2009-04-01
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beteende måste etnografen fördjupa sig i olika sociala gruppens aktiviteter. 

Ofta behövs det i fältarbetet en kombination av observation, informella 

intervjuer, och medverkan i det pågående medverkan i gruppen. Genom 

omfattande kontakt med personerna som studeras, utvecklar etnografen en 

beskrivande förståelse för de observerades beteenden. Etnografi ger en alter-

nativ metod för designers att förstå människan som medlemmar av sociala 

grupper.14  

Tanken är att forskaren genom att utforska sitt inre ska nå en djupare 

förståelse än genom användandet av andra kvalitativa metoder. Därför är det 

viktigt att introspektion inkluderar såväl självreflektion samt dokumenter-

ande av upplevda känslor inför det studerade.15  

Frostling- Henningsson tar även upp hur man genom introspektion har till-

gång till ärliga reflektioner, som kan vara betydligt svårare lägga märket till i 

en vanlig intervjusituation, där många nyanser kanske utelämnas då respon-

denten upplever att detaljerna inte är så viktiga.

”Introspektion avslöjar, eller snarare tydliggör, vilka motiv och beteenden 

som är väsentliga för en annan alldaglig aktivitet” Frostling- Henningsson, 

Maria (2004)

Introspektiva metoder varierar beroende på när i tiden de är genomförda. 

Man skiljer mellan samtidig introspektion, retrospektiv introspektion samt 

introspektion som äger rum i en hypotetisk framtid. 

Jag tänker här redovisa vad de olika introspektionerna står för och hur man 

kan använda sig av dessa.

• Samtidig introspektion dokumenteras upplevelser samtidigt som de äger 

rum, ofta med hjälp av dagbok eller protokoll.

• Vid retrospektiv introspektionen sker introspektionen vi ett senare tillfälle 

och grundar sig på det man minns. Problemet med denna metod är att 

det kan vara svårt att återkalla upplevelser av detaljer och upplevda kän-

slostämningar i efterhand. Tiden har även en förmåga att förvränga vissa 

minnen.

  14 http://webzone.k�.mah.se/projects/etnog/ 2009-05-14

  15 Frostling- Henningsson Maria, ( 2004) 2009-05-14
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• Hypotetisk introspektion innebär att en framtida reaktion dokumenteras. 

Projektioner på framtiden lämpar sig inte när man vill studera faktiska be-

teenden, utan ger snarare information om hur man tror, eller önskar att man 

kommer att bete sig.16 

5.7 Intervjuer

Förpackningen eller behållaren som jag skulle designa ämnade serveras på 

restauranger främst i Stockholm. Jag startade ganska omedelbart med att ut-

forma intervjufrågor och beslöt mig för att välja ut restauranger i Stockholms 

innerstad samt Kalmar och Skellefteå. Jag bestämde mig för restauranger 

av kategorin: lyx och medel och uteslöt budget eftersom det inte var rel-

evant när smöret inte skulle serveras på dessa restauranger. Jag genomförde 

två djupare telefonintervjuer med Tv-kocken Melker Andersson och Erik 

Lallerstedt samt ett besök på Byttan i Kalmar för en mer ingående intervju 

med ägaren Jonas Lindström. Även en vistelse på Jenny Nyströmsskolans 

Hotell- & Restaurang program genomfördes för att få en bättre insikt i hur 

de arbetade med servering av smör. Övriga personer och restauranger jag 

kontaktade var följande: Carl Michael (Stockholm), Clas på hörnet (Stock-

holm), Den Gyldene Freden (Stockholm), Saimi Brown (Stockolm), Henrik 

Arkåsen17 , Erik Brännström18 .

Här har jag kort redogjort restaurangernas status samt karaktäristiska mat-

influenser:

Carl Michael Stockholm- Mellan, Skandinaviskt, Husman, Europeiskt19 

Clas på hörnet Stockholm- Lyx, Franskt, Skandinaviskt, Husman, Europeiskt20 

Den Gyldene Freden Stockholm- Mellan, Fransk, Skandinavisk, Husman, Euro-
peiskt21 

Saimi Brown Stockholm- Mellan, Asiatiskt, Europeiskt22 

Byttan, Kalmar- Mellan, inspireras av all världens kök2� 

 16  Frostling- Hemmingsson, Maria( 2004) 2009-05-14

17  Henrik Arkåsen är kock och utbildad i Grythyttan. han driver restaurangerna Saltmagasi-
net och Gusto i Västervik samt butiken Ost&Deli. Ekologiska smaker är en kokbok fylld av 
smakrik och sund mat baserad på ekologiska råvaror, enkel och lagom nyttig mat som kan 
lagas av ingredienser som du hittar i en vanlig mataffär. http://www.adlibris.com/se/prod-
uct.aspx?isbn=9197524077

  18  Den välkände kocken Erik Brännström, grundare av Artic Gourmet, har under sin långa 
karriär som kock haft norrländska råvaror i fokus. Hans Skellefteåbaserade företag Artic 
Gourmet erbjuder matlagningskurser och olika events med fokus på mat. Ett mål för Erik 
och hans företag har varit att ge den norrländska maten ett större utrymme i folks med-
vetande. 

 http://www.iqube.se/infoglueDeliverLive/homepage/MEDIA/Nyhetsarkiv/Nyhets
Artikel?contentId=2464&newsId=2464 2009-05-02

 19  http://www.pastan.nu/ataute/carl-michael-1.4886 2009-05-02

  20 http://www.pastan.nu/ataute/clas-pa-hornet-1.�922 2009-05-02

  21 http://www.pastan.nu/ataute/gyldene-freden-1.41�02009-05-02

  22 http://www.pastan.nu/ataute/saimi-brown-1.4822� 2009-05-02

  2� http://byttan.nu/restaurangen 2009-05-02
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5.7.1 Observationer

Vid mitt besök hos Jenny Nyströmsskolan gjorde jag observationer på hur 

gästerna som eleverna serverade, angrep smöret i samband med kniv och 

assiett.

Jag stod vid baren för att observera hur gästen interagerade med hela till-

ställningen.

Serveringspersonalen måste ha tyckt att jag var lustig som analyserade en 

så vardaglig och till synes onödig detalj. Men för mig var den observationen 

ytterst viktig. Hur togs smöret upp på kniven, vad gjorde gästen med kniven 

efter att gesten utförts?  

Frostling- Hemmingsson (2004) skriver att Introspektion avslöjar, eller 

snarare tydliggör, vilka motiv och beteenden som är väsentliga för en annars 

alldaglig aktivitet. (Se Introspektion 5.6)

Här hade jag möjlighet att studera och observera ett beteende som jag troli-

gen inte skulle ha upptäckt om jag hade intervjuat gästen.

Jag ansåg att själva sättet att plocka upp smöret med kniven från skålen eller 

assietten var intressant och ville analysera den biten mer grundligt. 

Så jag beslutade mig för att göra observationer av kockar som lagade mat i 

olika tv-program som t ex. Aspgren mitt i maten- påskmat, (1999-04-01, 27 

minuter in i programmet) och även samma program 1996-10-21, 9 minuter 

in i programmet och likaså Packat och klart, Mat- Tina på Mallorca, (2008-

07-16). 

Jag tittade närmare på själva upptagandet av smöret och upptäckte en in-

tressant detalj. Handledens rörelse hade en betydande roll, man vill gärna 

rotera handleden ett kvarts varv för att sedan gå tillbaka till ursprungsläget. 

Det var en intressant aspekt som jag kanske skulle ha nytta av för i min skiss-

fas.

För att öka min förståelse kring detta tog jag reda på vad det kallas när man 

roterar handleden på olika sätt.
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5.7.2 Ulnardeviation

Rörelse i handleden som innebär en rörelse i sidled åt lillfingrets sida. Att 

röra i handen i denna rörelse kallas att ulnardeviera. En ulnardeviation kal-

las även för ulnarflexion. Motsatsen till en radialdeviation är en radialdevia-

tion.24 

Det här tar jag med mig:

Upptäckten av hur de flesta människor gör när de tar en smörklick från sin 

assiett har jag placerat in i en speciell rörelse; Ulnardeviera . För mig kändes 

det viktigt att ta hänsyn till denna aspekt eftersom den kunde hjälpa mig att 

utforma det slutgiltiga resultatet.

5.7.3 Resultat av intervjuer från restauranger 

Det jag ville veta var framförallt hur restaurangerna serverade smöret och 

om de använde sig av förpackningar. Hur hanterar de smöret sett ur ett 

hygieniskt perspektiv? Vad är viktigt att tänka på när man serverar smör? 

Finns det något som är besvärligt när man serverar smör? Vad tycker de om 

ordet gourmet och hur serverar man smör på ett exklusivt sätt?

Här följer det resultat jag fick fram om hur smör serveras på restaurangerna;

Nästan ingen av de restauranger jag pratade med serverade smöret i por-

tionsförpackningar, om det förekom serverades det endast vid lunch och 

buffé. Anledningen till det är att det är smidigt och går fort att duka av för att 

sedan kunna förbereda middagsserveringen. Det skilde sig inte mellan sät-

ten att servera smör gällande om det var en lyx- eller mellanrestaurang samt 

dess olika matinfluenser.

24 http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/�5  2009-04-01
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Dessa sätt att servera smör förekom på restaurangerna jag intervjuade;

Fyrkanter, skedkulor, assietter, krus, keramikkrus, smaksatt, vispat, spritsat, 

vita porslinsskålar, räfflat, kuber och stavar, smörpapper på botten av assi-

ett (eftersom det är enklare att avlägsna smöret från assietten med hjälp av 

smörpapper), strö havssalt på smöret, lite olivolja och en kvist persilja. 

Restauranggästerna uppskattar hellre att man lägger ner mer tid på

t ex servering av smör på kvällen eftersom besökarna är då oftast mindre 

stressade och uppskattar när man lägger ner tid på serveringen, säger Jonas 

Lindström på Byttan.

De restauranger som använde smör, brukade riktigt smör. De som inte hade 

smör till brödet nyttjade olja. 

Gällande hur restaurangerna jag intervjuade upprätthöll hygienen kring 

smörbearbetningen, var densamma för alla. Smöret förvaras i kylen och tas 

fram nära inpå serveringen. Överblivet smör från serveringen kastas, men 

det förekommer även att vissa restauranger kokar smöret för att sedan an-

vända det till stekning. Viktigt att tänka på när man serverar smör är att det 

har rätt temperatur. Enligt Jonas på Byttan är den optimala temperaturen 

15° C eftersom den då är bredbar och ser fräsch ut. Det är även viktigt att 

man inte tar fram för mycket smör på en gång, men det ska samtidigt inte se 

för snålt ut.

Sen ansåg en av de personer jag intervjuade att smöret inte skulle ta upp för 

stor plats på bordet. Personligen tycker jag det motsatta eftersom jag ville 

lyfta upp smöret istället för att gömma det. Ge smöret en chans att ta plats 

och synas och kännas som något mer än bara ett tillbehör. 

När jag frågade restaurangerna om det fanns någonting som var besvärligt 

eller ett hinder i samband med smöruppläggningen fick jag svaret, att det 



20

ibland kunde bli kladdigt men det kunde även vara en belastning när smöret 

blev överarbetat. Om man har tidsbrist så kan det vara komplicerat att arbe-

ta med smör. En servitris tyckte att det var besvärligt om man kom för nära 

skålen/fatet när man serverar smöret, det blir kladdigt och kanter måste 

torkas av.

När det kommer till att servera smör på ett exklusivt sätt tyckte många av 

restaurangpersonalen att de sätt som de själva serverade smör på var exklu-

sivt. 

Även minsta möjliga bearbetning av smöret ansågs exklusivt främst bland 

krögarna själva, men även att smöret t ex hade ett lokalt ursprung. 

”Enklast möjliga sätt, lokalt, inte så mycket bearbetning av smöret, rumstemper-
erat. Ett lokalt smör som breds på ett färskt och nybakat bröd där smöret smäl-
ter, det känns exklusivt för mig”. Melker Andersson, telefonintervju 2009-02-20 
kl. 15.�0

Några av de intervjuade ansåg även att smörkulor i pyramid var exklusivt 

samt att man på något vis serverade smöret med sigillen från det mejeri 

smöret härstammade från.

Många restaurang tyckte att det kändes exklusivt när smör serverades med 

så lite reklam och text som möjligt. Även ett genomtänkt koncept mellan 

kniv, assiett, bröd och brödkorg eftertraktades.

 

5.7.4 Hur upplevede gästerna serveringen av smöret?

För att ta reda på hur gästen upplevde serveringen av smör sammanställde 

jag ett frågeformulär som jag skickade ut till vänner och bekanta, men även 

helt främmande människor. Jag ansåg att gästen kunde vara vem som helst 

som hade råd att kosta på sig ett restaurangbesök på en lyx- eller mellankrog. 

De svar jag fick var väldigt positiva och ingen av dem som svarat på frågeen-

käten ansåg att sättet som smör serverades på var negativt. 
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De flesta uppskattade när smöret var bearbetat på något vis, exempelvis ge-

nom att det smaksatts, vispats, spritsats, skurits i kuber eller rullats. 

Jag ville även få en uppfattning av vad gästerna ansåg om begreppen exklu-

siv och gourmet, som var två av de ord som mejeriet hade beskrivit att deras 

smör skulle involvera.

Alla jag frågade ansåg att gourmet var ett bra ord som stod för; kvalitet, lyx, 

finhet och välsmakande.

”När man märker att någon har lagt ner energi på att göra det fint och dekorerat 
med t ex flingsalt, olivolja och en persiljekvist”. Tina Servitris

Jag bad dem även att ge förslag på vad de skulle vilja serveras för typ av för-

packningar eller behållare på restauranger. 

Här följer en lista av förslagen:

Liten smörpralin med en sigill instämplat på smöret, glas skålar, frostat glas, 

blått transparent glas, smörskål eller förpackning som sitter fast på bröd-

korg, fat eller skål med ett hål i kanten där man kan fästa en information-

slapp om mejeriet.

Det här tar jag med mig:

Att formge ett koncept med krus och smörkniv var någonting som många 

av de intervjuade uppskattade. Glas skål, smörkulor i pyramid, lokalt, sigill, 

förknippa smöret med kyla och lagom temperatur på smöret var även tankar 

som jag ville ta med mig i processen. Samt att inte ta med för mycket reklam 

och text.
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5.8 Intervju med Melker Andersson och Erik Lallerstedt

Jag ringde till Melker Andersson25 och Erik Lallerstedt26 för att göra en in-

tervju om hur de serverade smör på sina krogar. Något som Melker hade en 

stark synpunkt på var ordet ”gourmet”. Han ansåg att det ordet hade blivit 

uttjatat och urvattnat, det andades lite 80-tal. Han tyckte att jag skulle tänka 

om när det gällde ordet gourmet. Han menade på att det ordet skulle vara 

opassande inom Stockholms krogvärld.

När jag sedan frågade Erik Lallerstedt vad han ansåg om ordet gourmet tyck-

te han precis som Melker. Även Jonas Lindström, ägare av Byttan i Kalmar 

hade samma åsikt om ordet gourmet som de andra. Viktigt att påpeka är att 

jag ställde frågan utan att försöka leda intervjupersonerna åt något håll för 

att få ett förväntat svar.

Sammanlagt talade jag med fem krögare runtom i Sverige, från norr till 

söder och alla utom en ansåg att ordet gourmet kändes uttjatat. Alla övriga 

som jag intervjuade, som inte var involverade i restaurangbranschen, ansåg 

att ordet gourmet var ett bra ord. Den krögare som inte ansåg att ordet gour-

met var ett uttjatat ord var inte verksam inom Stockholmsorådet.

För att ta reda på mer om varför vissa ord känns uttjatade och inte längre har 

samma status som de en gång har haft kontaktade jag Richard Wahlund som 

är professor inom Department of Marketing and Strategy och Center Direc-

tor for Media and Economic Psychology vid Handelshögskolan i Stockholm.

Wahlund skrev följande:

”När begrepp används för mycket och framförallt i olika sammanhang så kop-
plas allt mer divergerande konnotationer – associationer – till begreppet och det 
förlorar sin specifika innebörd. Det sker med ganska många populära begrepp, 
varför de inte varar för evigt. Det är nog ganska svårt att återskapa betydelsen 
av sådana begrepp, såvida det inte relanseras hos en ny generation (som inte 
hört de olika användningarna tidigare). Den psykologiska teorin är ”scheman”, 
eller som Nörretranders kallar det, ”exformation”. Frågan är om det inte bara är 
branschfolk som upplevt detta med ordet gourmet. Hur ser kunderna på det?”

 25  Melker Andersson svensk kock som driver sju restauranger i Stockholms innerstad med sin 
kompanjon Danyel Couet: Restaurangen, Grill, Fredsgatan 12, Kungsholmen, Fyran, Black 
Pearl samt Le Rouge. Han har även medverkat som kock i TV4:s program Krogakuten och 
Matakuten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Melker_Andersson

 26  Erik Lallerstedt svensk kock och krögare. http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Lallerstedt_
(kock)
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5.8.1 Ordet gourmet

Eftersom det var ett gourmetsmör som skulle säljas inom bl.a. Stockholms 

krogvärld ansåg jag att begreppet gourmet var tvunget att utredas och 

förklaras speciellt efter de perspektiv jag fått från Melker Andersson och Erik 

Lallerstedt. Enligt nationalencyklopedin definieras ordet enligt följande:  

”Gourmet, finsmakare, person som lägger stor vikt vid vällagad och välsmak-
ande mat.” 

5.8.2 Sammanfattning

I och med att jag utfört intervjuer med såväl krogpersonal, servitris/servitör 

och gästen, kom jag fram till intressanta analyser angående ordet gourmet.

I min research kom jag fram till att ordet gourmet uppfattades väldigt olika 

beroende på om man frågade en krögare eller en vanlig person som inte hade 

så stor anknytning till restaurangverksamheten. Det var endast de erfarna 

krögarna som ansåg att ordet gourmet var ett uttjatat ord. Här hade alltså en 

skara kulturella eliter definierat innebörden av ordet gourmet för mig som 

var mindre initierad i ämnet. De hade ett elitistiskt27 förhållningssätt till res-

taurangbranschen och jag tyckte det var viktigt att ta till mig informationen. 

Slutsatsen enligt min mening av varför det skiljde sig mellan professionella 

krögare och vanliga människor var att dessa krögare hört ordet oftare än an-

dra människor och i fler sammanhang än där det anses höra hemma, alltså i 

matsammanhang. De ser utvecklingen av ordet på ett helt annat sätt än den 

vanliga gästen, som inte alltid har så stor koll eller bryr sig om olika begrepp 

utan besöker restaurangen endast för att äta god mat. Personligen tycker jag 

att innebörden av ordet ”Design” har blivit uttjatat. Nu kan vem som helst 

kalla sig för designer, var går gränsen? 

Dock är det inget jag ska lägga större vikt vid i denna uppsats. 

  27 Frostling- Hemmingsson, Maria (2004) 2009-05-14
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5.8.3 Exformation och scheman 

Om vi börjar bakifrån så hade Richard helt rätt gällande att det endast res-

taurangbranschen som upplevt detta med ordet ”Gourmet”. Kunderna eller 

gästerna hade inte samma syn på ordet gourmet. De hade snarare en positiv 

bild av begreppet.

Uppenbarligen så är det ett missbruk av ordets innebörd som har gjort att 

ordet har tappat sin betydelse och när det sätts in flera sammanhang. Wah-

lund förklarar det som ”divergerande kannotationer”28  alltså associationer.

Detta är väldigt förekommande bland många populära begrepp.

Han tror att det kan vara svårt att återskapa betydelsen av sådana begrepp 

såvida det inte relanseras hos en ny generation. Ett sätt för ordet att få en ny 

start.

Han ger mig två ord som är betydande i detta sammanhang, den psykologis-

ka teorin är ”scheman”, eller som författaren Tor Nørretrandes 29 kallar det, 

”exformation”. Jag ville ta reda mer och utforska ordet ”exformation” och 

hittade en artikel av Jonas Hansson, Tränga igenom och nå fram- Några 

tumregler för den som har något att säga, Kunskapsbrevet, 2002.

Hansson citerar vetenskapsjournalisten och författaren Nørretrandes:

”Med exformation menar han det underförstådda, till exempel sammanhangen 
och de gemensamma referensramarna det som ryms i en situation, en gest eller 
automatiskt förstås av en grupp likasinnade, men som inte förmedlas av infor-
mationen i sig.”

Humor är ett annat område med mycket exformation. Säger vi som svenskar 

Spik i foten med ett visst tonfall förstår de flesta att vi försöker vara roliga 

och tänker på Hasse och Tage. Om vi å andra sidan säger Spik i foten till 

någon som inte känner till sketchen försvinner det underförstådda samban-

det med någonting lustigt och orden får en annan betydelse. I det här fallet 

förmedlas innebörden främst av exformation i form av gemensamma refer-

ensramar. Jonas Hansson (2002).

 28  Ett ords konnotation är dess betydelse eller dess abstrakta definition. http://sv.wikipedia.
org/wiki/Konnotation 2009-05-15

  29 Tor Nørretranders, född 20 juni 1955, är en dansk populärvetenskaplig författare. Mest 
kända verk är förmodligen Märk världen, där han presenterar olika teorier om det män-
skliga medvetandet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tor_N%C�%B8rretranders 2009-04-12
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”Lär vi känna våra målgrupper tillräckligt väl kommer vi att veta vilkensorts 
exformation som når fram till och har betydelse för dem. Kraften i budskap som 
både är kortfattade och samtidigt sänds från en i gänget (en som har samma 
referensramar i stället för en utomstående som inte förstårbranschens nyanser, 
synsätt och gester) är naturligtvis stor. Vi har enbenägenhet att intuitivt lita på 
de likasinnade.Första tumregeln är alltså följande fråga: Vilken exformation 
gäller för vårmålgrupp? (Om vi kommer fram till att målgruppen är alla får vi 
i ställetarbeta med att först bryta ner målgruppen i undergrupper och därefter 
tafram särskilt utformade budskap till var och en av undergrupperna. Ingetbud-
skap passar alla; det är särskilt viktigt att förstå när man arbetar medatt nå indi-
vider i flera olika länder, med olika språkområden och kulturer.)” Skriver Jonas.

Jag berättade detta för min uppdragsgivare Patrik på Emåmejeriet och han 

var förstående. Han kom upp med en idé att använda sig av ett annat ord 

som kan få ett värde som ordet ”Gourmet” hade förut.

“Ett ord får ju inte sin exklusiva klang bara över en natt, men det kan ju växa sig 
starkt till ett betydelsefullt ord.” Patrik

Jag höll absolut med Patrik och började fundera på vad det nya ordet skulle 

kunna vara för ord. Uppföljningen av hur jag gick vidare med ordet gourmet 

kan man läsa om längre fram i designprocessen.

5.8.4 Exklusivitet

Vad står ordet exklusivitet för? Vad säger gästerna och vad säger kockarna? 

Enligt nationalencyklopedin definieras exklusivitet på följande sätt:

”Exklusiv”, tillgänglig endast för ett fåtal (utvalda); ensam i sitt slag; högklassig 
och mycket elegant; kräsen.”

Hos de kockar, krogpersonal, gäster och av den research jag hittade stämmer 

denna beskrivning av ordet exklusivitet. Många tyckte att exklusivitet var 

något dyrt och lyxigt. Men när jag frågade kockar ansåg de flesta att exklu-

sivitet för dem är när något är genuint, vardagligt och enkelt. Närproducerat 

och så lite bearbetning av smöret som möjligt. 
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Jonas Stengel (lärare på designprogrammet i Kalmar) sa till mig på ett 

handledningsmöte att; ”Förut var det exklusivt att handla köpebröd, idag 

om någon serverar ett hembakat bröd blir man till sig och fascinerad över 

att någon har lagt ner tid och energi till att baka eget bröd.” Det ligger något 

i det han säger, det har blivit alltmer populärt att baka sitt eget matbröd 

och fikabröd, vi börjar gå från att konsumera färdiga produkter till det mer 

genuina och riktiga. Men trots det säljs det mer halvfabrikat nu än någonsin.  

(Nyheterna TV4 Tordag den 2009-04-�0 kl. 19.00)

6. Miljö

6.1 Miljö och smör

Här har jag tittat lite närmare på vilken påverkan smör har på miljön utifrån 

tillverkningssynpunkt. 

Emåmejeriet står för närhet, spårbarhet och kvalitet. 

Jag citerar hur Emåmejeriet har beskrivit sig själva:

”Från din hemtrakt är precis det vi erbjuder. Inga onödiga och långa transporter. 
Vår mjölk tar den absolut kortaste vägen, från kossa till butik. Det ger mindre 
miljöpåverkan och färskare produkter. Vårt mål är att ge våra kunder högsta 
kvalitet, färskhet och spårbarhet.”

I och med att detta smör kommer att säljas till bl.a. krogar i Stockholm kan 

man inte påstå att smöret befinner sig inom den filosofi och ramar som 

Emåmejeriet står för. Citatet ovan gäller givetvis bara deras mjölkprodukter, 

men filosofin som mejeriet använder är NSK- Närhet, Spårbarhet och Kvalité 

som genomsyrar deras sortiment. 

Med tanke på miljön är smör en produkt som jämfört med andra matfet-

ter har låg miljöbelastning. Smör tillverkas av syrad grädde och salt. Även 

Bregott och Bregott mellan har med sina råvaror svenskt smör och ohärdad 

rapsolja en låg miljöbelastning.
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Styrelsen för KRAV tog i december 2001 beslut att inte godkänna matfetter 

som innehåller härdade vegetabiliska fetter för KRAV-märkning. Detta på 

grund av den stora miljöbelastningen som härdning�0  av oljor innebär. 

Det är än så länge få matfetter som är KRAV-godkända. Svenskt Ekologiskt 

Smör och Bregott ekologisk är godkända av KRAV.�1  

6.1.1 Design ur ett hållbart perspektiv

Redan från början av processen ville jag försöka sätta in förpackningen/be-

hållaren i ett framtidsperspektiv. Ett sätt att göra det på är genom designsce-

narier.

Scenarier är berättelser om framtiden och ”designscenarier” hjälper de-

signer att undvika fällan med att gynna nuet alltför mycket. Genom att med 

eftertanke skapa ett antal plausibla�2  framtidscenarier och föreställa sig en 

strategi som gäller dem alla kan designer undvika kortsiktighetens fälla. 

De kan fortfarande ha sina favoritförutsägelser; de kan tänka på sin byg-

gnad eller artefakt som en hjälte och göra ett ”manus” för ett händelserikt liv. 

Thorpe, Ann (2007:192)

6.1.2 Tid och kulturell hållbarhet

Hastighet och kulturell hållbarhet är de två sammanhängande element av 

tid som tycks utgöra hinder för kulturell hållbarhet. Designen har åtskilliga 

möjligheter att övervinna detta. När det gäller hastighet är vårt alternativ att 

studera vad som utmärker det långsamma och försöka att medvetet införliva 

det. 

När det gäller kortsiktighet är det designerns uppgift att tänka hur artefak-

ter kan utvecklas och leva vidare och hur de kan förkroppsliga tid och skapa 

anknytning till det förflutna, det nuvarande och framtiden. Marknadens tem-

po med tryck på snabba pengar nu hellre än i framtiden också sätter press på 

de kulturella aspekterna av tid. Vi pressas till kortsiktiga lösningar som är il-

lavarslande för hållbarheten. Ett exempel på detta är att engångsartiklar och 

slit- och släng ökar och det gäller både föremål och byggnader. Thorpe, Ann 

(2007:208)

 30 Att härda innebär att man genom en process omvandlar en flytande olja så att den får fast 
konsistens.   http://www.guldkorn.com

 �1  http://www.guldkorn.com

 �2  plausibel plausibelt plausibla adj. trolig 

 http://lexin2.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng 2009-04-1�
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6.1.3 Kretsloppstänkande

Alltifrån en byggnad till en liten elektronisk apparat till en broschyr: en 

produkts livscykel är i stort sett desamma. Från en designers perspektiv är 

det viktigt att inse att livscykeln startar med idén till produkten. Därefter 

kommer insamlandet och utformningen av materialet. Vissa människor 

väljer att gå tillbaka ända till skörden och transporten av råmaterialet, andra 

väljer att ta endast bearbetningen och sammansättningen av förädlade mate-

rial i beaktande. Efter sammansättningen kommer en fas med förpackning 

och distribution. När slutkonsumenten börjar använda artefakten inleds ”an-

vändarfasen” av livscykeln. 

Termen ”end-of-life” – produktens död- används ofta för att beskriva cykelns 

sista fas, när produkten inte används längre eller kastas bort. Bortom 

livscykeln är det en hjälp om man betraktar varje artefakt som del i ett sys-

tem – både det naturliga och det mänskliga. Thorpe, Ann (2007:46)

Det här tar jag med mig:

För mig som designer är det viktigt att försöka tänka långsiktigt när jag 

planerar livet för en artefakt. Man måste försöka visualisera upp en historia 

och iscensätta artefaktens planerade framtid. Sen att man försöker att skapa 

mindre slit- och släng lösningar. Jag anser mer och mer att en återanvändbar 

behållare skulle passa sig istället för engångsförpackningar. Eftersom smöret 

ska serveras på restauranger där det redan förekommer serveringsmaterial 

som diskas, innebär det att behållaren inte utgör någon extra belastning för 

personalen eftersom det är en handling de sysslar med dagligen. 

6.2 Mänskliga behov

Jag har tittat närmare på mänskliga behov enligt Ann Thorpe och specifikt 

behovet av att känna delaktighet, engagemang och samspel. Det jag tänker 

på är framförallt delaktigheten kring hela smörupplevelsen. Gästens sätt att 

bli bemött av servisen och gästens tillvägagångssätt att applicera smöret på 

sitt bröd. För mig är det viktigt att gästen känner delaktighet för att knyta an 

till hela smörupplevelsen på ett positivt sätt, så att gästen gärna återvänder 

till restaurangen för att få smaka på smöret igen.
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Forskning visar att även om vi alla är olika så har människor en gemensam 

uppsättning behov som måste tillgodoses för att välbefinnande skall uppnås. 

Om kulturell hållbarhet innebär att man etablerar och upprätthåller män-

skligt välbefinnande, måste det vara centralt att framgångsrikt tillfredställa 

dessa behov för att uppnå hållbarhet. Designers uppgift är att på ett bra sätt 

hjälpa och möta behoven. (Ann Thorpe 2008:142)

De	nio	mänskliga	behoven	är	följande;		

Försörjning: mat för dagen, hälsa, fysik förmåga.

Skydd: tak över huvudet, trygghet, säkerhet.

Känslor: självrespekt/självkänsla, kärleksfulla relationer, respekt, tolerans.

Förståelse: nyfikenhet, kunskap, utforskande, medvetenhet, förnuft, intuition.

Delaktighet: solidaritet, generositet, sammanhang.

Fritid: vila, lek, avkoppling, sysslolöshet, fantasi.

Skapande: uppfinningsrikedom, design, komposition, tolkning, uttryck.

Identitet- frihet: kompetens, självkänsla, minne, självrikedom, autensitet-  
självständighet, tolerans, rättigheter, valmöjligheter, självstyrande.

Dessa nio mänskliga behov har fyra dimensioner: att ha, att göra, att vara 

och att interagera.

I viss mån lägger den dominerande visualiteten och materialism på- tittande 

och ägande – tonvikten på att ha framför att göra, vara och interagera.

Det är först när vi uppfyller alla dessa fyra behov som vi kan uppnå välbe-

finnande.

Dessa fyra möjligheter till välbefinnande sammanfattas väl i begreppen ”en-

gagemang” och ”samspel”. 

En designer kan inte bara sälja in saker till en engagerad användare. Att 

”koppla samman” innebär att länka, förena eller etablera kommunikation.
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Det här tar jag med mig:

Den känsla jag vill att man ska få av att använda förpackningen eller smörbe-

hållaren är känsla av ”ceremoni”�� . Serveringen av smöret ska få gästen att 

känna sig delaktig och speciell. Gästen ska känna att han eller hon serveras 

det allra bästa. Om man relaterar till de fyra dimensionerna (se ovan) en-

ligt Ann Thorpe så vill jag att gästen ska känna framförallt delaktighet och 

sammanhang.

Servisen�4  kan t ex genom att ge en storytelling�5  i samband med serverin-

gen av smöret, förhöja känslan av exklusivitet och låta gästen bli den del av 

detta sammanhang. Detta sätt att presentera en produkt genom dramaturgi 

och som kan öka kundens engagemang kallas för ”stage performance”.�6 

6.3 Storytelling

Min handledare Jonas Stengel tyckte att jag skulle försöka använda mig av 

storytelling i samband med min tänkta förpackning eller behållare. Men vad 

innebär storytelling egentligen? Något jag märkte när jag sökte förklaring 

om storytelling, var att den metoden används väldigt ofta inom restaurang 

och krogverksamhet för att bygga upp ett säljande koncept. Här följer en 

förklaring av begreppet och hur jag skulle kunna använda mig av metoden 

för Emåmejeriets fördel. 

Företag har sedan länge använt uppdiktande berättelser för att tjäna pengar 

men under de senaste åren har begreppet ”Storytelling” blivit ett modeord 

i reklamvärlden. Olika slags historier - sanna eller falska – används för att 

skapa en gemenskap och entusiasmera personal. Det är emellertid inte bara 

marknadsförare som fabulerar. Även inom forskning blandas fakta och fik-

tion – ett slags akademiska experiment som utmanar vetenskapliga konven-

tioner. (SvD lördag 7 mars 2009)

Det finns ett behov av att identifiera resurser som kan stärka och bibehålla 

relationen med kunden, utöver personal, teknik och strategiska resurser. 

  �� Ceremoni´, formaliserad och i regel högtidlig handling, karakteristisk för en given kul-
turtradition. Ordet används ibland synonymt med rit eller som benämning på en serie 
riter, men till skillnad från en rit involverar en ceremoni alltid mer än en aktör och/eller 
åskådare. http://www.ne.se/artikel/1445406 2009-04-1� Nationalencyklopedin 

 �4  Servis; I detta avseende en hybrid mellan servitris och servitör som används som ett kön-
sneutralt uttryck på Jenny Nyströmsskolan, Hotell & Restaurang programmet

 �5  Storytelling SvD lördag 7 mars 2009

�6 Mossberg & Nissen Johansen, 2006:�8
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Likväl blir skillnaden mellan olika produkter och tjänster allt mindre och det 

har blivit lättare att kopiera och följa efter de ledande företagen. De traditio-

nella differentieringsalternativen som pris, distribution och kvalitet är ibland 

inte längre tillräckliga. 

För att företag ska nå framgång och sticka ut i mängden handlar differentier-

ing alltmer om känslor, design och historier. (Mossberg & Nissen Johansen, 

2006:12, �9, 79) 

Mossberg och Nissen Johansen (2006:10, 11) påpekar även att många felak-

tigt likställer begreppet storytelling med begreppet tema, en betydande skill-

nad är att ett tema inte alltid bygger på en historia, utan framförallt handlar 

om en idé eller en röd tråd som genomsyrar exempelvis en restaurang. Story-

telling handlar enligt samma författare om hur organisationer och produkter 

konceptualiseras som berättelser. 

(Mossberg & Nissen Johansen, 2006:11)  När ett koncept skapas med hjälp 

av en historia är det viktigt att först fundera på syftet med historien. Oavsett 

om syftet är internt eller externt handlar det om att göra ett företag eller en 

företeelse mer lättkommunicerad och lättkonsumerad. (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006: 68) 

Tiden då framgångsrika företag sysslade med ”normal” marknadsföring är 

förbi. Nu inriktar de sig på att erbjuda drömmar och fantasier. (Mossberg & 

Nissen Johansen 2006:19)

Författaren tar även upp Maslows behostrappa�7  där det för många idag 

handlar om att tillfredställa de mest avancerade behoven, till exempel egen 

utveckling och självförverkligande. Detta tar även Ann Thorpe upp (se. Män-

skliga behov 6.5) Eftersom många produkter är lika gäller det för företagen 

att på något sätt sticka ut för att bli attraktiva. Likartade produkter kommer 

att omvandlas med hjälp av känslor och estetiska symboler. Här kan man dra 

paralleller till hur man tänker gällande förpackningsdesign (se 5.�.1 Förpack-

ningsdesign) Dupuis & Silva (2008:5�) belyser hur fokus alltmer hamnar på 

hur förpackningen får oss att känna och viktigt är att föra in starka intryck i 

huvudet på köparen.

 �7  Maslows behovstrappa sägs vara en skala över behov som en människa har. Behov längre 
ner i trappan måste tillgodoses innan de övre, enligt Abraham Maslow. Är inte de undre be-
hoven tillfredsställda, kommer de övre inte att kännas relevanta över huvud taget. Maslows 
behovstrappa har kritiserats för att vara ovetenskaplig, eftersom den inte grundar sig på 
någon empirisk forskning, utan på Abraham Maslows egna funderingar. http://susning.
nu/Maslows_behovstrappa 2009-05-08
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Mossberg & Nissen Johansen (2006:25) beskriver hur t ex nya företag på 

marknaden inte riktigt hunnit upparbeta en stabil plats i konsumenternas 

medvetande så därför kan en välkonstruerad story ge företaget en identitet 

och locka nyfikna potentiella kunder.

Emåmejeriet är relativt nytt på marknaden och startade sin verksamhet 

2007. Trots detta har försäljningen av deras mejeriprodukter gått väldigt bra 

enligt Patrik Evertsson som är delägare av Emåmejeriet, och min uppdrags-

givare i detta projekt. Nu ska deras ”gourmet smör” lanseras och med tanke 

på konkurrenter som t ex Arla och andra mejerier skulle det vara en fördel 

för Emåmejeriet att försöka bygga upp en story kring företaget och deras 

smör. 

I och med att de är ett lokalt mejeri och som har sina kor betandes vid den 

idylliska Emån besitter de goda förutsättningar när det gäller att skapa en 

story kring smöret och mejeriet i stort. Genom att förankra historier i per-

soner, artefakter och symboler kan kommunikationen bli effektiv, lättillgän-

glig och förståelig. (Mossberg & Nissen Johansen 2006:24) Viktigt att ta med 

i storyn är också mejeriets tre värdeord: närhet, spårbarhet och kvalité.

6.4 Sammanfattning

 
Beträffande ord som exklusiv och gourmet är det väldigt olika vad människor 

anser om dessa. Förståelsen av ordet exklusiv är högst individuellt och det är 

svårt att ta fram en förpackning eller behållare som alla anser exklusiv. 

Anledningen till min analys av ordet exklusiv och gourmet baserar sig på att 

Emåmejeriet gav mig information om att deras smör skulle involvera dessa 

egenskaper, och jag såg det som ett led i processen att ta reda på vad män-

niskor ansåg om dessa, eller i första hand begreppet exklusiv. Ordet gourmet 
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började jag ifrågasätta efter mina intervjuer med Melker Andersson och Erik 

Lallerstedt. Den reaktion jag fick av dem var väldigt intressant.

Bland de krögare jag pratade med ansågs ordet gourmet som negativt, men 

bland gäster och människor som inte var så insatta i restaurangbranschen, 

reagerade inte alls negativt angående ordet gourmet. Jag tror att om man 

är engagerad i en bransch där olika termer florerar är det högst viktigt att 

de inte missbrukas eller får ett för brett användningsområde, det gäller att 

tänka hållbar utveckling även på olika ord och begrepp. 

Jag valde att utforska och försöka ta till mig storytelling som en metod för att 

hitta den rätta känslan som jag ville förmedla med smöret och behållaren. De 

varumärken som jag i första hand tänkte på som använde sig av denna typ av 

metod för att fånga köpare var bl.a. Loka, Ramlösa och boxer Robert som är 

en fiktiv person som används som en spin-off för att sälja digitalboxrar. Loka 

brunn har källan i Bergslagen som dragplåster. De använder sig av mystik i 

sina reklamfilmer och det är inte något nytt. Människor vill tro på historier 

och myter.�8 

 �8  Mossberg & Nissen Johansen (2006:22)
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7. Designprocessen

Jag har lagt upp mitt arbete på följande sätt genom att parallellt med up-

psatsen arbeta med en löpande workbook. I workbooken samlar jag material 

som är väsentligt för mitt arbete som bilder, text, egna reflektioner, tankar 

och idéer som dyker upp. Det är ett bra komplement till uppsatsen. I work-

booken kan jag uttrycka mig mer visuellt och avslappnat.

Jag kommer här att redovisa olika metoder som jag har använt mig av och 

vad de har haft för betydelse i mitt arbete. 

7.1 ITK

ITK står för Identity Tool Kit och är en metod som är utarbetad av professor 

Henriette Koblanck, programansvarig för design- och reklamprogrammet 

vid Högskolan i Kalmar där jag snart studerat i tre år.

Metoden är till för att på ett tydligare och mer övergripligt sätt kunna vi-

sualisera uppdragsgivarens identitet samt målet med projektet. Men det är 

också ett sätt att underlätta kommunikation mellan designer och uppdrags-

givare.

Personligen tycker jag att ITK:n är en av de bästa verktyg en designer kan 

använda sig av eftersom den hjälper en framåt i designprocessen på ett strat-

egiskt sätt. För mig som personligen har lättare att uttrycka mig visuellt och 

i text än tal anser att ITK:n hjälper mig att fylla upp de hålrum som jag inte 

kan få fram genom det verbala språket.
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7.1.1 Stateboard- Emåmejeriet

Metodens första fas heter Stateboard där jag i ord och bild beskriver företag-

ets identitet idag (Bild 1). Emåmejeriet står för närhet, spårbarhet och 

kvalitet men jag lade även till ett ytterligare ett kärnvärde; växande. Jag 

tyckte att det var viktigt att belysa Emåmejeriets nyfikenhet och visioner att 

expandera verksamheten.

Jag kollade av med min uppdragsgivare Patrik om han tyckte att min state-

board med bilder och text stämde överens med företagets image, och det 

gjorde han. 

STATEBOARD

NÄRHET- Ett litet företag som satsar på kvalitet till sina kunder

SPÅRBAHET- kunderna ska känna en trygghet i att veta exakt när och 

var produkten skapades

KVALITET- närheten gör det möjligt att ge snabbare leveranser och det 

betyder färskare produkter

VÄXANDE- deras nyfikenhet gör så att de sakta men säkert vill expandera 

och utöka sitt sortiment på marknaden

Bild 1. ITK- Stateboard.  Foton från gettyimage.com
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7.1.2 Positionboard

Efter att ha klargjort företagets kärnvärden ville jag redogöra var företaget 

står idag på marknaden och vart företaget och den tänkta produkten ska 

hamna och ha för egenskaper ur ett framtidsperspektiv. Jag gjorde en Posi-

tionboard (Bild 2 ) där jag placerade in uppdragsgivaren på en x- och y-axel 

med motsatta värdeord. 

Positionboard beskriver marknaden på vilket Emåmejeriet agerar. Man 

väljer begrepp som är varandras motsatser. Varje begrepp beskrivs med fem 

ledord/kärnvärden och bilder. Bilderna skall inte beskriva varje ord, de ska 

beskriva den visuella upplevelsen/identiteten av företaget som helhet.

Jag ville gå från marknadens ofta stela och tråkiga smörförpackningar/be-

hållare och försöka hitta något mer nytänkande men samtidigt hitta en en-

kelhet. Men att samtidigt arbeta med att sälja produkten med hjälp av t ex 

storytelling för att utmärka sig bland konkurrenterna.

Traditionell
oförändrad, säker

Enkel
vardaglig, avskalad

Komplex
invecklad, onödig, ovanlig

Nytänkande
spännande, överraskande, exklusiv

   POSITIONBOARD

Bild 2. ITK- Posi-
tionboard. Foton 
från gettyimage.com 
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7.1.3 Imageboard

Eftersom Emåmejeriet ville ha en ”touch” av Småland med i sin förpackning/

behållare, kändes det viktigt att redogöra vad som symboliserar just Småland 

(Bild �).

Jag valde att utgå från mig själv eftersom jag härstammar från Västerbot-

ten och tänker att mitt synsätt av Småland är vad de flesta brukar anse vara 

Småländskt. När jag frågade personer i min närhet, smålänningar samt an-

dra människor som inte härstammar från Småland, stämde min imageboard 

väl in på deras synsätt.

När jag tänker Småland så dyker skog upp framför mina ögon, tät skog, men 

även gles med gröna mattor av mossa, likt John Bauers mystiska målningar. 

Mörka tjärnar, stockar, stubbar och stenar. Astrid Lindgrens berättelser om 

Ronja Rövardotter samt Emil i Lönneberga. Röda stugor, skeva som raka, 

men framförallt glas. Detta förföriska material som kan få vem som helt på 

fall. Jag tog givetvis fasta på Linnéablomman som är Smålands landskaps-

blomma och pryder Emåmejeriets förpackningar.

SMÅLAND

Bild 3. IKT- Småland. Foton från gettyimage.com
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Det här tar jag med mig:

Jag ville försöka ta med glaset och skogen med i förpackningen eller behål-

laren, vilket känns väldigt småländskt. 

7.2 Färganalys av restauranger

För att få en uppfattning av hur färgskalan såg ut bland de restauranger jag 

intervjuat gjordes en färganalys från tre av krogarna genom att undersöka 

bilder från deras interiörer. Tanken var att försöka samla en palett av färger 

för att se hur lika eller olika resultaten från de olika restaurangerna var (Bild 

4). Kanske resultatet av min färganalys kunde vara en guide i mitt fortsätta 

arbete.

Man kan säga att det framförallt var pastellfärger�9  som dominerade. Ljusa 

nyanser med mycket vitt. Men man kunde även hitta mörkare nyanser med 

mer svarthet.

Givetvis är det svårt att försöka anpassa förpackningen/behållaren efter alla 

restauranger, var och en har sin egen nisch och inredningskoncept. Vissa 

arbetar med den minimalistiska40 stilen medan andra restauranger inreder 

med gustavianskt41 stil. Men jag ville försöka arbeta med ganska neutrala 

färger som kunde tänkas passa in i så många restaurangmiljöer som möjligt.

  �9 Pastell, av fr. pastel “färgkrita”, teckningsmaterial bestående av pulveriserad kalk och 
färgpulver. avser en matt, ljus färg som till exempel ljusblå eller persikofärg. http://
sv.wikipedia.org/wiki/Pastell 2009-04-12

 40  minimalism, riktning inom bl.a. konst och musik som arbetar med starkt reducerade eller 
elementära uttrycksmedel. Minimalismen inom konsten...Minimalistiska verk bygger på 
enkla former; för att undvika det subjektiva uttrycket låter konstnärerna ofta tillverka 
föremålen industriellt. 

 http://www.ne.se/artikel/1195�00 Nationalencyklopedin 2009-05-04

  41 gustaviansk stil, stil inom arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s 
regeringstid. Stilen dominerades av klassiska förebilder, men den kan ses som en svensk 
variant av det franska konsthantverket under Ludvig XVI. Möblerna kännetecknas av raka 
linjer och lätta former. Dekorativa motiv var festonger, urnor, medaljonger, kannelyrer etc. 
Möblerna har ofta inlagda dekorer, och pärlgrått är den dominerande färgen på målade mö-
bler. http://www.ne.se/artikel/1187261 2009-05-04 Nationalencyklopedin 

Bild 4. Färganalys av restauranger
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7.3 Användarna

Det var viktigt att definiera vilka användarna var, det gjorde jag genom att 

visualisera dem på en Imageboard. Emåmejeriet som packar och levererar 

smöret till restaurangen, kocken som lägger upp smöret, sen ska servisen 

servera gästen vid bordet. Gästen kan vara i princip vem som helst, svensk 

eller internationell, gammal som ung.

Genom att illustrera smörets färdväg från Emåmejeriet till kroggästen blev 

det lättare att hitta en känsla av hur jag skulle kunna bygga upp en berättelse 

kring smöret, vilket jag såg som en intressant del av projektet. Med tanke på 

storytellingens stora genomslagskraft inom utvecklandet av märken och kon-

cept inom företag, ville jag försöka arbeta fram en story till Emåmejeriet.

Bild 5. Imageboard- Användarkontext. Foton från get-
tyimage.com



40

7.4 Funktionsanalys 

För att få en tydligare bild av vilka egenskaper förpackningen/behållaren 

skulle bestå av valde jag att göra en funktionsanalys. Den hjälper en att ren-

odla tankarna och konkret rada upp de funktioner man vill att produkten ska 

innefatta. Man utgår från ett verb och ett substantiv som bildar en funktion, 

nästa steg är att rangordna den i HF - huvudfunktion, N- nödvändig funk-

tion, ÖF – önskvärd funktion och slutligen IF- icke önskvärd funktion.

FUNKTION  KLASS  ANMÄRKNING

Förvara smör  HF  8g>�0g

Skydda smör från ljus, syre, HF 

bakterier, smak och lukt HF   

Smöret i fokus  N  tänka utanför boxen

                                  

Medge rengörning  N  lätt att tvätta ren

Minimera kladdrisken N 

Framhäva smöret  N  låta smöret tala

Underlätta smörupptagande N  redskap/kniv/kant 

Miljövänlighet  N  transportaspekter

Kedjan från mejeri till gästen N  ta hänsyn till alla 

användare: mejeri, krog, gäst

Erbjuda greppvänlighet N 

Plats för kniv  ÖF  underlätta kladd,

     helhetskoncept

Touch av Småland  ÖF  framhäva Småland

     Ex. glas/trä(ek)

Exklusiv   ÖF  definieras olika 

Ceremoni   ÖF    få en upplevelse 

Närhet, spårbarhet, kvalité ÖF  få in detta budskap

     medföljande info, 
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     inpräntad sigill

Spegla varumärket  ÖF 

Medge förvaring  ÖF 

Väcka uppmärksamhet ÖF  utmärka sig bland 

     konkurrenter 

Kopplas till gamla traditioner ÖF  anspela på hur man 

     förr i världen serverade 

     smöret

7.5 Shape and colour

Som komplement till funktionsanalysen använde jag mig av ITK:s Shape and 

colour (Bild 6)för att lättare visualisera upp det färg och formspråk som jag 

ville att min produkt skulle innefatta.  

Shape and colour innebär att man skall försöka hitta det egna tydliga fram-

tida formspråket genom att man renodlar former, färger och uttryck.

Pyramiden symboliserar den trygga och bastanta form som jag ville att min 

produkt skulle ha. Glaset står för lätthet och den Småländska traditionen, 

molnen symboliserar även lätthet. Trämaterialet betecknar de Småländska 

skogarna. Diamanten står för den lyxkänsla och form som jag eftersträvar, 

även de bergsliknande formen jag söker. Elden betecknar en kontrast jag 

söker till lättheten.

Bild 6. Shape and colour. Foton från gettyimage.com 
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7.6 Skissprocess- formsök

När jag började skissa på formen för smörets förpackning/behållare tog jag 

med alla tankar och idéer som jag hade fått från mina intervjuer och obser-

vationer.

Det var allt från glas skålar, assietter, krus med tillhörande kniv, pralinform-

er av smöret men även after – eight – principen där man stoppar in en gan-

ska tunn smörskiva i en kvadratisk förpackning samt pyramidförpackningar 

av kartong. Något som jag tog fasta på från min research om smör var sättet 

som det serverades på förr i tiden, smör i kulor formade till pyramider på ett 

snidat träfat. Den idén ville jag arbeta vidare med eftersom den kunde vara 

intressant att föra in i 2000-talet men som en modernare variant. Jag bör-

jade utifrån pyramidformen komma in på konformen i min skissprocess.

Den skulle kännas exklusivt, fånga en champagne känsla, förpackningen/be-

hållaren skulle förhöja smöret samt ge kroggästen en smörupplevelse som 

den sällan skulle glömma. Även att lösningen skulle innehålla någon form 

av ”Ceremonikänsla” när man öppnade förpackningen eller blev tilldelad 

smöret i form av behållare på ett intressant och annorlunda sätt.

7.6.1 Modellskisser

Många av mina modellskisser var från början väldigt pyramidformade (Bild 

7,8) men gick mer och mer till att bli en kon. Jag skissade förpackningar till 

att börja med, men i och med mina tankar beträffande hållbar utveckling 

ville jag ta fram en produkt som skulle kunde användas om och om igen, och 

som kunde bli en del av restaurangens image. 

Jag ville även prova att interagera kniven i skissprocessen och göra en 

serveringprodukt med tillhörande kniv.

Beskrivande ord till Shape and Colour:

BASTANT, LÄTT, KYLIG, HET, NATURLIG, ENKEL, DISTINKT
Jag ville att produkten skulle passa in i så många restaurangmiljöer som 

möjligt. Efter att ha analyserat ett antal restaurangers interiör kan man säga 

att de flesta har ljusa kulörer på textilier som t ex dukar och servetter. Vitt 

porslin och glas är utmärkande. Det är väldigt svårt att göra en behållare 

som lämpar sig för alla interiörer, men man kan alltid försöka ta vara på de 

element som är genomgående för restaurangerna. Alla krogar har sina egna 

stilar, minimalistiskt, modernt och rustikt. 
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Bild 7. Pyramidförpackningr

Bild 8. Glasbehållare
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Jag satte mig ner för att skissa och kom oavbrutet alltid tillbaka till pyramid-

formen och konen. Jag byggde �D- modeller i papper (Bild 9) men försökte 

även föreställa mig dem i glas genom skisser i illustrator (Bild 11) och Solid 

Works.

Anledningen till att jag tänkte att pyramiden skulle vara i glas, var av den 

anledningen att försöka få med Småland i behållaren, och glas förknippas 

väldigt mycket med Småland tycker jag i alla fall som kommer från Norrland.

Något som jag var tvungen att reflektera över i mitt formsök var förpacknin-

gens/ behållarens väg från mejeriet där den skulle paketeras, sedan vidare 

till restaurangen där både serveringspersonal och gäster skulle komma i 

kontakt med smöret. Eller om jag skulle formge en behållare som hade en 

tillhörande grossistförpackning som levererades till restaurangen.

Det var dags att få en bättre formkänsla av mina pyramidformer och begav 

mig till verkstaden för att arbeta med �D- modeller Bild 10). Jag kände att 

jag inte blev klokare av att sitta vid skissbordet. Jag var tvungen att realisera 

mina idéskisser och ta dem vidare från blocket till verkliga �D-modeller. 

Bild 9. Pappersmodeller- förpackning

Bild 10. Grönskumsmodeller- förpack-
ning och behållare Bild 11. Glaskonmodell



45

7.6.2 Inspiration - smör 

Min skapandeprocess baserade sig på form, vilket var ganska självklart men 

vid ett handledningstillfälle fick jag en intressant aspekt att tänka på.

Istället för att tänka på formen av förpackningen eller behållaren skulle jag 

tänka och skissa på vad det skulle innehålla; alltså smör. 

Det var smöret jag skulle angripa, färg och form hade jag god kunskap om, 

men materialet smör var jag inte lika familjär med. Jag var tvungen att hitta 

den rätta ”känslan”, smör och bröd i kombination. Jag försökte tänka utanför 

boxen och bredda mina sinnen. 

7.6.3 Smörexperiment 

För att förstå smöret bättre köpte jag äkta smör (eftersom det var det som 

användes på restaurangerna) och angrep det med olika redskap. Jag pres-

sade det genom tesilar, rullade smörkulor och skar i det med kniv (Bild 

12,1�). Något som är väldigt självklart när det gäller smör, är att ju mer man 

bearbetar det desto mer svårhanterligt blir det i och med att det börjar bli 

varmt. 

Med tanke på vad jag hade upptäckt i min observation; gällande själva 

smörupptagandet, när man oftast roterar handleden genom ulnardeviation 

(se Observation) för att på ett mer förmånligt sätt få kontroll över smörklick-

en, började jag fundera om inte konformen gav en automatisk ulnardevition 

när man skulle ta smöret från den.

Mycket riktigt, när jag tog smör ur en kon (Bild 14) fick jag stöd från dess 

väggar och det var lättare att ta upp smöret på kniven än om man tog upp 

smöret från en assiett. Jag bad fyra försökspersoner ta smör från en konform 

utan att berätta vad jag var ute efter. Sen frågade jag hur de upplevde själva 

scenariot. Från början var de lite skeptiska över att man skulle gräva i en 

kon, men efter att de hade gjort det reagerade de på ett positivt sätt. Det var 

lätt att applicera smöret på kniven. Detta är egentligen ganska självklart, att 

man får bättre stöd av att det finns något som smörkniven kan vila mot vid 

själva smörupptagandet. 

Denna upptäckt var en av anledningarna till att jag bestämde mig för att gå 

vidare med konformen istället för pyramiden. 
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Bild 12. Smörexperiment

Bild 13. Smörexperiment

Bild 14. Smörexperiment- Ulnardeviation
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8. Materialval

8.1 Glas och ek

För att skapa en känsla av Småland ansåg jag att glas var ganska självklart. 

Det passar in i de flesta miljöer. Glaset har enligt min mening en väldigt för-

förisk egenskap. En enkel form i glas kan vara nog så vacker än en mer kom-

plicerad form.

Glas är vad man brukar kalla inert, det reagerar inte med omgivningen. Det 

kan vara en nödvändig egenskap, till exempel när man packar läkemedel, 

livsmedel och drycker. Glas framställs av billiga råvaror, huvudsakligen sand. 

Glas lämpar sig också att återvinna och återanvända, eftersom det inte för-

lorar sina ursprungliga egenskaper under återvinningsprocessen.42 

I kombination med glaset ville jag arbeta med ett material som också kändes 

småländskt och exklusivt. Mina tankar sökte sig till ek eftersom det kändes 

mer exklusivt än andra trämaterial eftersom det är lite dyrare men känns 

också småländskt. 

 42 www.packforsk.se 2009-0�-10
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Jag gick direkt till att bygga modellskisser av trähållaren i �D, effektiviteten 

att komma på en lösning gick fortare än om jag hade börjat skissa i blocket 

och sen i 3D. Jag hade lagt märket till att jag i tidigare projekt kom på fler 

och bättre lösningar när jag gav mig på �D modeller direkt. Modellerna byg-

gde jag av kapakartong på 5 mm.

Jag kom tillsist fram till en form som jag fann intressant, ändrade den en an-

ing genom att förflytta överdelen längre bak på plattan och sedan vinkla den 

diagonalt (Bild 15). Men när jag skulle bygga en provmodell av dess riktiga 

material (ek) insåg jag att den fick en stabilare och mer enhetlig form när jag 

monterade den som jag hade tänkt från allra första början (Bild 16). Mina 

vänner i verkstaden höll med om att formen såg mer elegant och exklusiv ut. 

När jag senare besökte Kjell för att lämna ifrån mig måttskisserna för till-

verkningen hade han en idé gällande hållfastighet och effektivisering i en 

större massproduktionsprocess. 

Eftersom trähållarens båda delar skulle fästas dikt an i 50° skulle den lätt 

kunna gå sönder om någon råkade tappa den på golvet eller liknande. 

Jag och Kjell kom fram till att göra en kil som man skulle kunna sätta på 

baksidan som stöd (Bild 17). Kjell kom på en brilliant idé om hur man skulle 

kunna effektivisera arbetet med att ta fram ett större antal i en massproduk-

tionsprocess. Han målade upp ett scenario där man utgår från en lång eklist 

som sedan fräses till ett L-likande spår, efter det fräser man en 50° graders 

vinkel. Därefter sågar man ut storleken som basplattan ska ha. 

Sen sätter man fast överdelen med bottenplattan som följer överdelens 

sidovinklar in mot ett centrum (Bild 18).

Bild 16. Trähållare- utveclad skiss

Bild 18. Trähållare-  slutgiltig skiss bakre del

Bild 15. Trähållare- första skiss Bild 17. Trähållare- slutgiltig skiss med kil
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Anledningen till att jag inte valde ett ljust träslag som t ex björk eller asp 

var för att de materialen i kombination med smörets kulör kan få smöret 

att försvinna eller smälta in i helheten. Mitt mål är att lyfta fram smöret. Ek 

är ett tungt, hårt och medelsegt virke bland de svenska träslagen. Måttligt 

formstabilt vid fuktförändringar.4�  Det är dessutom ett mörkare träslag och 

skulle kunna lyfta fram smöret istället för att gömma det. För mig kändes det 

som en självklarhet att arbeta med kontraster, inte speciellt stora men ändå 

märkbara.  

Från början var jag fast beslutsam om att glaskonen skulle vara transparent. 

Men efter att ha gjort smörtest i glas kunde jag konstatera att glaset inte såg 

så trevligt ut efter att man hade tagit smör från den. Smöret kletade ut sig på 

insidan av konen vilket är ganska självklart, men det såg inte så trevligt ut 

när man betraktade det hela från utsidan. Jag ansåg att det var nödvändigt 

att göra ett blästringstest44  för att se om man eventuellt kunde förebygga 

den kladdiga synen mot glaset. 

Efter blästringen provade jag att ta smör ur konen och det såg mycket mer 

aptitligt ut. Smöret som kladdade på konens väggar märktes inte lika tydligt 

sett från utsidan av glaskonen. Dessutom tillförde blästringens vitare ton 

en fräschare och kyligare känsla samt att den i kombination med ekhållaren 

ökade kontrasten mellan materialen. Jag hade medvetet lämnat en transpar-

ent kant på ca 2 mm för att se hur det skulle te sig. Kanten bidrog till att den 

så annars matta blästrade konen i kombination med den tunna transparenta 

linjen fick en glänsande kant. Samspelet mellan glaset och eken kändes väl-

digt elegant och gav glaset en extra touch.  

Bild 18. Smörtest mot transparent yta samt blästrad

 4�  http://www.tracentrum.se/page.asp?lngid=101 2009-04-12

 44 Blästring, eller ytblästring av glas innebär att man sprutar blästersand med högt tryck mot 
glaset. På så sätt skapar man en matt yta. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C�%A4string_
(glas) 2009-04-25 

 Råman, Ingegerd, född 194�, keramiker och glasformgivare. Råman var glasformgivare vid 
Johansfors glasbruk 1968–72; därefter samarbete med bl.a. Skrufs och Orrefors glasbruk 
och Gustavsberg. Hennes glasföremål i enkelt formspråk har ofta tunna, blästrade ränder.
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8.2 Smörkniv

Känslan av ”ceremoni” var något som jag eftersträvade när man skulle 

serveras smöret. Därför såg jag det som en självklarhet att nyttja en till-

hörande smörkniv till behållaren. Först sätts trähållaren fram sedan kniven 

och tillsist glaskonen med det spritsade smöret.

När jag besökte Kjell Arvidsson, modellbyggare fick jag låna två smörknivar 

av björk, en med rundad egg och en som var spetsig. 

Min tanke var att det skulle vara enkelt att ta smöret ur behållaren och med 

den runda kniven var det svårt eftersom jag inte kom åt allt smör i konen. 

När jag sedan provade den spetsiga eggen gick det givetvis mycket bättre, 

kniven var följsam mot konens väggar . Dock arbetade jag om den en aning 

genom att ge smörkniven ett bredare handtag som gjorde att den satt mer 

bekvämt i handen, greppet blev stabilare. 

Det var även viktigt att tänka på vilket material kniven skulle vara tillverkad 

av, men Emåmejeriet hade ett förslag på ene45 , som är väldigt förekom-

mande när man tillverkar smörknivar, så ene fick det bli.

Jag valde att låta smörkniven vila på ekhållarens bakre del. Där fanns det 

gott om utrymme för kniven. Trähållaren kommer att behöva torkas av i och 

med att smör kan komma på den, valde jag att använda mig av linolja som 

behandling.

Bild 19. Smörknivar

  45 ene, enträ, träslag från växtsläktet enar. Ene är väldoftande och används företrädesvis inom 
träslöjden. 

 http://www.ne.se/artikel/10501�1 2009-04-29 Nationalencyklopedin
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9. Prototyp

9.1 Glaskon

Jag bokade in en glasblåsning med Micke Johansson för att testa frihands-

blåsa koner. Dock blev det inte som jag hade tänkt, men jag beslutade att 

använda mig av ett snapsglas istället som jag modifierat genom att slipa av 

foten och blästrat den. Konen hade de dimensioner jag eftersträvade.

9.2 Logotype

Under hela skissprocessen hade jag hela tiden haft med logotypen i åtanke, 

eftersom den var en viktig del av själva helheten. Jag provade olika storlekar 

av Emåmjeriets logga, och med hjälp av photoshop kunde jag lättare skissa 

upp förslagen och skaffa mig en uppfattning.

En rolig idé tyckte jag var att brännmärka företagets logotype på själva 

ekhållaren. Jag spanade in olika ostar som var paketerade i trämaterial med 

brännmärkning på framsidan.

Jag fick ett väldigt positivt intryck av det sättet att märka varor på, så efter 

att ha talat med Patrik på Emåmejeriet om min idé med brännmärkningen 

beslutade vi oss för att använda oss av den metoden. Valet stod mellan en 

logotype på 40 x 12 mm eller 45 x 1� mm. Jag samtalade med Torbjörn på 

Linds stämplar och skyltar i Helsingborg angående vilken av storlekarna som 

gick bäst att tillverka. Han sa att 40 x 12 mm var möjlig men för att vara på 

den säkra sidan föreslog han 40 x 13 mm och så fick det bli. 

Patrik hade även ett önskemål om att få med information om smöret på 

ett litet kort eller dylikt, med en kort text, berättelse om Emåmejeriet. Han 

beskrev för mig att det skulle vara trevligt med ett papper som såg gammalt 

ut, gärna med brända kanter. 

Loggans placering som skulle brännmärkas föreslog han att man placerade 

ganska långt ner på ekhållaren ifall man eventuellt skulle sätta en informa-

tionslapp på trähållarens vänstra sida. 
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Placering av logotype

Brännmärkning på ek
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11. Storytelling om smöret

Storytelling (se. 6.6) eller berättelse som det heter på svenska, är någonting 

som företag och organisationer alltmer nyttjar för att sälja sina produkter 

och tjänster. I dagens samhälle behövs det något extra för att kunna konkur-

rera sig fram på marknaden och stå ut bland mängden i form av ett ge-

nomgående koncept för t ex en restaurang eller annan verksamhet. Det gäller 

att ge kunderna mer än vad det förväntar att få. 

Vad jag har förstått så råder det inget tvivel om konkurrens i mejeribran-

schen, bland små som stora mejerier. De små lokala mejerierna tävlar om 

vems smör som är bäst och mjölk som är färskast. 

Arlas stordrift och pressade priser har gjort många bönder missnöjda och 

har därför valt att starta upp egna små mejerier, sa Patrik Evetsson i Nyhet 

från Jordbruksaktuellt 2007-08-26.46 

Man kan säga att Patrik och hans kollega startade upp sitt mejeri för att de 

inte orkade med Arlas nedskärningar. 

Storytelling var definitivt något som jag ville arbeta med i samband med 

smöret. Till min hjälp använde jag mig av Storytelling- markndsföring i up-

plevelseindustrin 2006 skriven av Lena Mossberg och Erik Nissen Johans-

son.

Såhär gick jag tillväga: 

 Jag tog ut viktiga aspekter att tänka på när man skapar en berättelse som är 

följande;

• Vad är syftet med historien?

• Känslor och estetiska symboler är viktiga ingredienser

• Erbjuda drömmar och fantasier

• Genom att förankra historier i personer, artefakter och symboler kan kom 
munikationen bli effektiv, lättillgänglig och förståelig

• Five- word-pitch (sammanfatta och berätta din historia i fem ord)

  http://www.ja.se/?p=27�62&pt=105&m=�4�� 2009-05-08
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• En story behöver inte nödvändigtvis vara sann

Jag började med att ta ut syftet för Emåmejeriets smör, vilket var ganska 

självklart; att smöret skulle väcka uppmärksamhet och sticka ut bland sina 

konkurrenter.

Vad fanns det för material att bygga storyn på?

Eftersom mjölken kommer från korna som betar vid Emåns kant sökte jag 

fakta om ån som skulle kunna vara en bra symbol att använda sig av i berät-

telsen. Jag ville även försöka skapa mystik kring smöret genom att införa 

lite något som skulle kunna väcka ett intresse och få kunderna att börja fan-

tisera.

Här är min historia:

”Emån slingrar sig 22 mil från det småländska höglandet ut i Baltiska ha-

vet och är det största vattendraget i sydöstra Sverige. 

Det sägs att vattnet i Emån besitter magiska krafter som givit den betande 

kreaturen vid Emåns kant möjlighet att utvinnas på den smakligaste mjölk 

som någonsin mjölkats och det godaste smör som någonsin kärnats. Lite 

mer syra och exklusivare smak. Ingen vet egentligen säkert varför det 

är så, men sägnen säger att en prinsessa från Ostindien för länge sedan 

besökte Småland. 

Hon åkte omkring i socknen efter socken för att lära sig mer om det 

Småländska guldet; glaset. Hon bar på de fagraste diamantörhängen man 

kunde tänka sig, de glänste ikapp med solen och var formade likt koner. En 

dag var det väldigt varmt och prinsessan beslutade sig för att ta ett sval-

kande dopp i Emån, precis vid den plats som Emåmejeriet ligger idag. Efter 

att hon svalkat av sig och torkat i solen märkte hon till sin förfäran att ett 

av hennes örhängen var borta. Hon blev utom sig av förtrytelse och letade 

dag och natt med sitt tjänstefolk i ån för att hitta örhänget. Men hon fann 

det aldrig. 

Motvilligt tvingades hon att avbryta letandet för att återvända hem till sitt 

hemland. Sen den dagen har gräset aldrig varit så grönt som det är idag 

och korna som betar vid kanten har aldrig varit så lugna. Mjölken har ald-

rig varit så god och smöret likaså. 

“Vet du vad, det är just det smöret du serverats och det är det lilla lokala 

Emåmejeriet som gör det möjligt. Prova och njut, vem vet vad de magiska 

krafterna kan göra med dig...”

    

Emåmejeriet ligger i Småländska Hultsfred, de ser alltid till att leverera 

färska varor av mycket god kvalité och spårbarhet.
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11.1 Det nya ordet

Som jag redogjort tidigare var ordet gourmet en känslig punkt hos många av 

de verksamma krögarna i Stockholm. Jag ansåg att istället för gourmetsmör 

kunde man använda sig av ”magiskt” eftersom min storytelling om Emåm-

jeriet innefattade det ordet.

”Det magiska smöret från Emåmejeriet”, känns mer spännande och gör 

gästen nyfiken på vad det kan vara för något som är så magiskt med smöret. 

Här har jag sammanfattat historien i en “Five- word-pitch”.

11.2  Reflektion kring mitt skissande 

Jag började mitt projekt med en ganska grundlig research för att ha bra 

grunder att skissa på. Man kan säga att jag nästan inte vågade ta tag i pennan 

och blocket förrän jag hade tillräckligt med kött på benen.

Jag ville inte riskera att förvirra mig själv genom att skissa på en massa idéer, 

ibland kan jag tycka att skissande utan grunder är i sådana här sammanhang 

vilseledande snarare än lättande.

Enligt boken Skapande handling av Pirjo Birgerstam (2000:46) står det att 

det är bättre att svepa med grov penna och stora drag, låta kroppen rita och 

inte hindra nerverna från att jobba. Matisse lär ha sagt till sina elever, att om 

ni inte har någonting att göra, rita åttor för att hålla handleden igång. Så att 

den är mjuk och smidig och inte gör motstånd mot flödet när det där tanke-

fröet skulle komma ner genom armen, ut i fingrarna, ner i pennan och ut i 

papperet. 

Alla skisser måste inte ha en grund, man måste våga leka och inte vara så 

formell och basera varje litet streck på en grundtanke. Detta måste jag bli 

bättre på, jag måste våga släppa lös mina hämningar. Skissa till musik med 

olika papper, pennor, penslar, kritor och tusch. Det är dags att släppa loss 

kreativiteten. 

Men eftersom arbetet innefattade väldigt mycket litteraturundersökningar 

kände jag ibland att man snarare simmade runt i litteraturträsket och inte 

hade förmågan att gå upp. Pennan och papperet har stått på land och ropat, 

men jag har valt att inte ta till mig ropet eftersom jag hela tiden velat ha bra 

grund att stå på genom att grotta ner mig i litteratur. Men det handlar om att 

kombinera dessa på ett bra sätt vilket jag tillslut lyckades med.
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12. Resultat

Min vision var att skapa en smörbehållare eller förpackning som skulle lyfta 

upp smöret och ge känslan av exklusivitet, samtidigt ge gästen en smörup-

plevelse. 

Den skulle även avspegla Småland på något sätt och lyfta fram mejeriet som 

ligger bakom smöret. Till min hjälp använde jag mig av en metod som kallas 

för storytelling där man försöker sälja produkten tillsammans med en berät-

telse. Här använde jag mig framförallt av Emån som en viktig ingrediens i 

berättelsen.

Med tanke på hållbar utveckling ville jag minska engångsanvändandet och 

komma bort från ”slit- och släng kulturen” och istället arbeta med en be-

fintlig artefakt som kunde användas mer än en gång.

Resultatet blev en smörbehållare/krus i frostat glas med tillhörande ekhål-

lare och en smörkniv av ene. Jag eftersträvade en distinkthet i helhetsut-

trycket och försökte arbeta med detaljer såsom vinklar och riktningar. Ko-

nens riktning i förhållande till dess hållare av trä är tänkt att fungera som en 

inbjudande gest till att vilja ta ur smöret.

Glaskonens kant valde jag att göra transparent för att den skulle kunna 

reflektera ljus och ge ifrån sig ett skimmer, en extra touch till de annars 

så dämpade materialen. Logotypen i form av en brännstämpel placerades 

nedtill vänster på ekhållaren. Även smörkniven fick en brännstämpel för att 

förstärka samhörigheten med behållaren. Jag valde att inte ta med för myck-

et text på själva ekhållaren. För mycket reklam och text på produkter var inte 

alltför uppskattat på de restauranger jag talade med.

Kombinationen mellan eken och det frostade glaset kändes fräscht och 

småländskt och gav ett aptitligt helhetsintryck tillsammans med smöret. 

Materialvalet blev väldigt stillsamt för att kunna passa in i så många restau-

rangmiljöer som möjligt. Men det är givetvis svårt att formge en produkt som 

passar in i överallt eftersom alla restauranger har olika inredningskoncept.

Formen på behållaren har sitt ursprung i hur man serverade smör förr i 

världen där man ofta rullade smörkulor i en pyramid och satte fram dem på 

ett snidat träfat. Pyramidformen utvecklades till en kon i min skissprocess 

och stöttades av upptäckter från mina observationer. Konen flätades sedan 

in i den berättelse jag skrev till smöret. 
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En grossistförpackning ska levereras till restaurangen och ett hundratal 

smörbehållare med den. Restaurangpersonalen spritsar eller rullar smöret 

och applicerar det i behållaren.

”Småland” fick den lilla smörbehållaren heta eftersom den består i stort sett 

av allt som är småländskt. Glaset, eken, kniven i ene och all tillverkning i 

Småland, men inte att förglömma; smöret, som inte kan bli mer småländskt 

och exklusivt.



58

Slutmodell “Småland”

Foto Louise Holmström 2009
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13. Sammanfattande diskussion, Slutsats 

Att arbeta med verklighetsförankrade projekt är väldigt spännande och 

skiljer sig åt varje gång, men detta har varit speciellt eftersom jag parallellt 

skulle genomföra en uppsats. Att vara designer handlar inte bara om att 

skissa och bygga modeller, det handlar även om att agera samordnare, vara 

en mittpunkt som ska hålla ordning på ekonomiska handlingar, möten och 

kontakter osv. Jag är den som ska utföra designprocessen, föra dialog med 

uppdragsgivaren och dennes önskemål samt att hålla en bra kontakt med 

tillverkare. Det handlar mycket om att kombinera den kreativa och visuella 

sidan av sig själv med den mer strategiska biten, som innefattar arbete med 

dokumentationer och undersökningar. 

En dos tålamod är alltid bra att ha och jag har verkligen lärt mig att jobba 

med min uthållighet.

Jag har lärt mig att arbeta flexibelt och lägga upp arbetet så effektivt som 

möjligt med tanke på att jag samtidigt skulle skriva en uppsats.

I samband med framtagandet av smörbehållaren, hade jag ett led i processen 

att analysera och reflektera över mitt sätt att arbeta som designer. Jag an-

vände mig av bl.a. introspektion, en självmedveten självutforskning. Ett led 

i introspektionen är bl.a. att utforska sitt inre och nå en djupare förståelse 

än genom användande av kvalitativa metoder. Därför var det viktigt att hela 

tiden föra noggranna dokumentationer över mitt sätt att handla. 

Man kan även använda sig av introspektion för att förstå mänskliga beteen-

den, det kallas för etnografi. Ett samspel mellan intervjuer, observationer 

samt ett deltagande i grupper som man analyserar. Genom min vistelse på 

Jenny Nyströmsskolans Hotell- & Restaurangprogram fick jag möjlighet att 

sätta mig in i hur arbetet både framför- samt bakom kulisserna i en restau-

rang kunde se ut. Jag analyserade och försökte förstå användarkontexten 

genom att observera den, och på så sätt lägga märke till detaljer som jag 

kanske inte skulle ha upptäckt genom en valig intervju. Samtidig introspe-

ktion användes flitigt och det innebar att mina upplevelser dokumenterades 

samtidigt som de ägde rum. Efter det använde jag mig av retrospektiv intro-

spektion som innebar att jag vid ett senare tillfälle reflekterade över vad jag 

kom ihåg från intervjuerna och observationerna. Ett exempel kunde vara att 

jag efter varje genomförd intervju och observation skrev en längre krönika 

där jag försökte måla upp en miljö kring samtalet och ta med egna tankar 

och reflektioner. 
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Redan från början av projektet var jag noga med att strukturera upp hur jag 

skulle gå tillväga, även om processen senare givetvis krävde vissa ändringar, 

nya upptäckter som behövde genomarbetas. 

Det var bland annat upptäckten av ordet gourmet som många av de krögare 

jag talat med, ansåg hade förlorat sin innebörd. Tanken från början var att 

smöret skulle heta gourmetsmör, men i och med mina upptäckter av ordet 

var det läge att tänka om.

Det kändes rätt att söka en djupare förståelse i det hela och med tanke på att 

jag ville använda mig av storytelling som en metod, var det viktigt att veta 

vilka ord som lämpade sig för smöret. Storyn skulle fungera som ett sätt att 

fängsla gästen och förhöja smörupplevelsen.

I samband med att jag utformade en berättelse dök ett nytt ord upp som jag 

ansåg användbart istället för gourmet. Det nya ordet blev ”magiskt”, magiskt 

smör från Småland. 

Hur ser min roll ut som designer?

Hur samarbetar jag på bästa sätt ihop med min uppdragsgivare? 

Detta var några av de frågor som jag ställde mig i början av arbetet och som 

jag nu ska försöka besvara.

Som person är jag från grund och botten väldigt strukturerad och tycker om 

när man arbetar efter en viss utformad plan eller skiss på arbetet. Allt kan 

dock hända och man måste vara flexibel med att strukturera om sina planer. 

Att vara designer handlar för mig framförallt om att ha ett stort ansvarsta-

gande mot uppdragsgivare, tillverkare, målgruppen samt ett miljöansvar.

Som jag beskrev i rubrik 4 designteoretiskt förhållningssätt, så har min syn 

på designerrollen förändrats enormt efter att ha studerat tre år produktde-

sign vid högskolan i Kalmar. 

Jag har gått från ett ganska så ytligt synsätt på design till ett mer djupgående 

förhållningssätt.

Förr handlade det mycket om att skapa ”snygga” produkter. Nu är mitt mål 

att försöka skapa praktiska och användbara artefakter som tillför något 

istället för att belasta vårt samhälle. Mer konkret skulle man kunna säga att 

jag inte vill göra en ”hyllvärmare” som bara står och samlar damm. När en 

produkt är praktisk eller användbar blir den oftast vacker på köpet.

Enligt mig är en engagerad designer som söker förståelse och är intresserad 

av tillverkningsprocesser, och som vill möta verkligheten på var användare 
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samt tillverkare agerar, en aktningsfull designer. Samspelet och kommuni-

kationen mellan människor är även en viktig del av designprocessen. Under 

detta arbete har jag haft en underbar kommunikation med tillverkare. En 

avslappnad relation och bra samarbete, där jag och tillverkaren tillsammans 

har diskuterat olika tekniker att använda för att framställa produkten på ett 

så effektivt sätt som möjligt, ekonomiskt samt miljömässigt. 

Personligen tycker jag att samarbetet mellan mig och Emåmejeriet har 

fungerat bra. Dock har det vid vissa tillfällen varit svårt att få tag på up-

pdragsgivaren för att diskutera olika delar som berör arbetet. Detta har 

fördröjt vissa ställningstaganden som jag varit tvungen att genomföra. Jag 

har även insett vikten av att ha ett kontrakt när man samarbetar med andra 

människor. Det känns oerhört tryggt att ha det i ryggen ifall det skulle uppstå 

komplikationer mellan mig och uppdragsgivaren.  

Om jag skulle ge mig själv goda råd inför framtida projekt skulle det vara 

att; fortsätta arbeta på det strukturerade sätt som jag gjort tillsammans med 

Emåmejeriet. Det innebär bl.a. att noggrant dokumentera arbetsprocessen, 

idéer som dyker upp och tankar som snabbt dyker upp i mitt huvud, men 

som plötsligt kan vara borta såvida man inte skriver ner dem. 

För mig är det oftast så att först när man skriver ner idén eller skissar ner 

den, så blir den möjlig. Det är så lätt att förkasta idéer och mycket pga. att 

man inte ger dem en chans.

Att arbeta med �D- modeller är något som jag kommer att fortsätta med eft-

ersom det ger en dimension extra vilket gör det lättare att utveckla den och 

se potentiella lösningar.

Något som jag måste bli bättre på är att hitta en designfilosofi som finns med 

som en grund i varje projekt som jag utför. Men jag tror att ju mer uppdrag 

man gör, desto närmare tror jag att man kommer sitt eget hjärta och sina 

egna visioner.
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