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Abstrakt. 

I ett samarbete med Färggrossen i Nybro har en miljöanpassad förvaring/ett 
set med professionellt utplockade produkter för inomhusmåleri formgivits. 
Produktens huvudanvändare är den kommersiella och tillfälliga målaren. 

Målet med att utforma ett set är att förenkla för användaren vid köp av pro-
dukter, förlänga artefakternas livscykler genom att uppmuntra till bättre 
skötsel och att formge en estetiskt tilltalande förpackning som är enkel att 
förvara såväl i hemmet som i garaget eller i verkstaden.

Ett lyckat samarbete med Färggrossen, samt observationer och reflektioner 
kring måleri i kombination med designprocessens många delmoment ligger 
till grund för målarsetets utformning. På handledningar har framförallt 3-di-
mensionella skissmodeller förenklat visualiseringen av tankar och idéer. 

Research om tidigare vetenskap och forskning kring Faktor 10 metoden har 
varit till stor nytta i en ambition att göra setet miljöanpassat och användan-
det av ITK (Identity Tool Kit) har hjälpt till i identifieringen av Färggrossen 
som företag och sammanlänkningen mellan produkt och uppdragsgivare.

  

Nyckelord

Måleri, förpackning, estetik, funktion och miljö
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1. FÖRORD

Framförallt vill jag tacka Mikael Lindgren och Patrik Ledin på Färggrossen 

för ett trevligt och gott samarbete genom hela projektet. De båda har tillfört 

mycket viktig information och professionell kunskap som endast yrkesmän 

kan tillhandahålla. Dessutom har de alltid haft nära till skratt och varit lätta 

att kommunicera med. Även Joakim Petterson på Smurfit Kappa skall ha ett 

stort tack för hjälp med slutlig prototyp.

Jag skulle också vilja passa på att tacka hela min klass som visat stort intres-

se att diskutera och hjälpa till vid den här uppsatsskrivningen som jag många 

gånger funnit svår och klurig.  Ett särskilt stor tack till Li och Caroline som 

alltid svarar i telefonen och hanterar min panik, Fredrik som är min ständiga 

datasupport och Tobias för morgonturerna.

2. INLEDNING

Min väg till detta examensprojekt har varit lång och uppfattas nog många 

gånger som lite krokig. Jag har gått många konstnärliga utbildningar, den 

första redan 1995-96 då jag direkt efter gymnasiet började en konstnärlig 

grundutbildning på skolan Basis i Stockholm. Efter ett uppehåll i studierna 

fortsatte jag år 2000-01 studera och då på Nykelviksskolan där fokus låg på 

metallformgivning. Ytterligare utbildningar på Indus Valley school of art and 

architecture, Pakistan och Fidu (Förberedande industriell design utbildning) 

har sedan genomförts.

Man skulle kunna säga att jag lite har ”bytt bana” under mina utbildningsår. 

Det var under en tvåveckors kurs i produktformgivning på Nykelviksskolan 

mitt intresse för industridesign väcktes till liv. Under kursen bestämde jag 

mig för att byta fokus och frångå en renodlad konstnärlig/hantverksbaserad 

inriktning till att istället söka mig mot ett yrkesval med fokus på design. Det 

jag attraherades av inom design var symbiosen mellan funktion, estetik och 

ergonomi, komplexiteten. En annan aspekt av yrkesvalet var den sociala bi-

ten. Då konsthantverk många gånger är ett tämligen ensamt yrke attraheras 

jag av att som designer vara länken mellan uppdragsgivare, producent och 

konsument i form av kommunikatör. Min förhoppning är att få arbeta med 

artefakter som är funktionella och som förenklar och förskönar människors 

vardag,

 Produkter som ovan var vad man efterfrågade i projektbeskrivningen från 

Färggrossen. I samarbetet ingår att formge utifrån användarens behov och 

önskemål och samtidigt ta hänsyn och anpassa mig till företagets önskningar 

och krav. Detta skulle kunna uppfattas som en begränsning men i mina ögon 

vidgar och inspireras jag till att se möjligheter.
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3. BAKGRUND

3.1 Färggrossen, en av Sveriges största små grossister

Företaget Färggrossen startades för 38 år sedan i Kalmar men flyttade till 

Nybro efter två år då platsen passade bättre logistiskt sätt. Första september 

förra året (2008) såldes företaget av sin ursprungliga ägare och styrs nu av 

en ny regi i form av Mikael Lindgren och Lars Carlsson. I och med ägarby-

tet vill man göra en modernisering av företaget och stärka dess identitet. 

Förändringar som skett är till exempel att försäljningsprocessen helt har 

datoriserats för att bredda kundkretsen. En helt ny grafisk profil skall också 

arbetas fram. Färggrossen har hitintills varit mellanhanden och distribuerat 

välrenommerade varumärken men vill nu eventuellt utöka med en egen linje 

av produkter och här har man efterfrågat hjälp från studenter vid designhög-

skolan i Pukeberg. Personlig service med hög garanti och stor flexibilitet är 

företagets måtto. 

3.1.1 Färggrossens produkter och aktuella samarbetspartners
Färggrossen levererar varor till färgbutiker och målarfirmor i södra Sverige 

med tyngd på Östergötland, Blekinge och Småland. Sortimentet består av va-

ror från etablerade märken i olika prisklasser. Utbudet av varor består fram-

förallt av färg, målarverktyg och tapeter.

Idag handlar Färggrossen med varor från:

. Jotun

. Bostik

. Hernia

. Anza

. Herdins

. ECO

. Duro

. Borås Tapeter

. Walldecor

. Falu Vapen

. Hagmans

. Faxe

. Biokleen

. Tremco

. Cuprinol
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. Casco

. Ecofix mm 

3.2. Del av projektbeskrivningen från företaget
Företaget har fått ny ägare och vill utveckla ett eget varumärke och design 

av sina produkter. Man vill dessutom i butikerna lyfta fram sitt varumärke 

och designa med egna avdelningar. Företaget vill därför ha hjälp av krea-

tiva studenter att hjälpa till med design av produkter, lyfta fram ett eget 

varumärke och lämna förslag på hur inredningen i en butik skulle kunna 

ske. Avgränsningar kan ske till olika delar i projektet efter samtal och ge-

nomgång med ägaren.

3.2.1 Avgränsningar/Syfte/Vision utifrån projektbeskrivningen
En avgränsning redan från projektets början blir att inte arbeta helt grafiskt 

eller med ett butikskoncept då jag med en examen i produktformgivning inte 

anser mig ha den kompetensen.

 Ambitionen med projektet har efter research och i samråd med företaget ut-

mynnat i att hitta ett nytt sätt att sälja redan befintliga produkter. Företaget 

har efterfrågat ett sätt att distribuera och presentera grupper av produkter 

för ökad försäljning och för att förenkla för konsumenten. Projektet har där-

för slutligen handlat om att arbeta med ”set”. Setet som kommer att presen-

teras kommer vara ett inomhusset med nödvändiga verktyg anpassade för 

inomhusmålning för den mer tillfälliga användaren. Med tillfällig användare 

syftas här till privatpersoner som renoverar och målar hemma under kortare 

perioder, kanske vardagsrummet, eller köksluckorna under några dagar på 

semestern. Alltså inte i första hand den yrkesinriktade målaren som målar 

dagligen i sitt arbete.

 Med ny estetik och genomarbetade funktioner skall setet utstråla ett mer 

långsiktigt användande och med det ett miljötänk som idag inte existerar. 

Flera aspekter kommer att påverka utformningen av setet. I samarbete med 

Färggrossen kommer produkter som anses nödvändiga och önskvärda och 

dessutom miljövänliga plockas ut. För att konsumenten skall slippa fråga om 

olika verktyg och produkters användningsområden kommer enkla beskriv-

ningar med färgkodningar för varje artefakt finnas med. Setet kommer att 

utformas så komprimerat och enkelt i formen som möjligt för att på så sätt 

möjliggöra placering i en bokhylla i vardagsrummet likväl som på hyllan i 

garaget eller i verkstaden. Denna funktion kommer också att förenkla förva-

ring och exponering av produkterna ute i butik. Förhoppningen är att konsu-

menten blir villig att lägga en lite större summa pengar på produkter inför en 

renovering men då få ett professionellt hopplockat set som ser trevligt ut, är 

enkelt att använda och förvara och som mervärde är miljöanpassat.
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3.3 Varför skriva uppsats? – Motiv för arbetet

3.3.1 Varför skriva uppsats? 
Under min tre år långa utbildning har skissen, både den två och tre- dimen-

sionella, hela tiden varit det självklara sättet att kommunicera och förmedla 

idéer och visioner, för handledare, bollplank eller andra intresserade. Genom 

att visualisera med en bild förenklas oftast momentet att göra en form, funk-

tion eller kanske en rörelse mer begriplig för betraktaren. När skisser och 

bilder sedan hamnat i workbooks eller under en redovisning har de självklart 

stärkts med text och muntliga kommentarer för att förtydligas. Workbooksen 

har dessutom haft ytterligare textpartier som handlat om research, reflektio-

ner och sammanfattningar med mera men i stort har det handlat om bilder 

med tillhörande text. Detta har hela tiden känts som ett naturligt sätt att för-

medla och guida utomstående genom min designprocess. 

Det som jag kanske inte reflekterat över tidigare är att alla de berörda per-

sonerna, i detta fall lärare, studenter och tillfälliga gäster som suttit med på 

redovisningar eller bedömningar alla har en koppling till designvärlden, på 

ett eller annat sätt. De har med andra ord en vana och ett liknande sätt att 

tänka, se och reflektera kring produkter och projekt, ett sätt som också jag 

lärt mig under mina studier. Vi har alla använt samma språk och jag har ald-

rig begrundat över om resten av världen också behärskar detta sätt att kom-

municera.

Under tiden som jag skrivit c-uppsats har jag självklart vid tillfällen funderat 

och ibland kritiserat vikten av att översätta bild till ord. Visst kommer denna 

uppsats också innehålla foton och skisser som en vanlig workbook men vik-

ten ligger på texten. I motsats till workbooken blir det här texter med tillhö-

rande bild. Jag har ibland undrat om designhögskolans sätt att kommunicera 

på det sättet jag lärt mig och praktiserat i nästan tre år inte duger på en hög-

skolenivå? Är vårt tidigare kommunikationssätt inte tillräckligt vetenskap-

ligt? Måste alla ämnen uttryckas likadant för att på det sättet akademiseras 

och bli likvärdiga? 

Frågor som dessa som jag successivt bearbetat parallellt med skrivandet och 

jag är inte säker på om jag funnit svar. Jag har också påträffat väldigt skilda 

åsikter hos både lärare och yrkesaktiva som gästspelat på skolan. Det är tyd-

ligt att detta är en fråga som delar upp människor som arbetar med design i 

två läger. Åsikterna hade säkert varit annorlunda om man diskuterat detta i 

anknytning till magisterprogrammet eller mastersprogrammet, men det är ju 

fortfarande en väg vi alla inte kommer gå.

Som motiv till uppsatsen kan jag dock se att mitt examensarbete är det pro-

jekt som krävt mest verbala förklaringar. Jag har här till skillnad mot tidi-

gare projekt arbetat på en djupare nivå med research och vetenskaplig fakta 

som hade varit svår att beskriva med bild. Uppsatsen ger också ett djup åt 
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projektet och det gör det genomarbetat på ett sätt som inte förekommit i tidi-

gare arbeten

3.3.2 Motiv för arbetet
. Examensarbetet kommer att ha ett fokus på miljön. Detta blir ur ett globalt 

perspektiv och då med vår planet i åtanke, en planet som mer och mer trillar 

samman på grund av dagens materiella konsumtionsvanor. Dessutom finns 

ett fokus på den enskilda individen, då vi människor dagligen exponeras för 

kemikalier i mat, luft och textilier mm. Examensarbetet skall uppmuntra an-

vändning av mer bestående produkter som avviker från dagens slit och släng 

samhälle och som dessutom erbjuder ett val att välja för människan och na-

turen icke skadliga material. Detta blir ett mervärde av den produkt jag kom-

mer att formge.

 Att också anpassa produkten till kommande lag (träder i kraft 2010) som 

förbjuder oljebaserade färger innehållande lösningsmedel känns högst aktu-

ellt. Varför inte få in ett miljötänk i hela målarprocessen? 

I forskningen kring mitt projekt kommer jag att fördjupa mig i olika materi-

als slitage på naturen, visionen om ”Faktor 10 principen”, miljöestetik och i 

viss mån färglära.

3.4 Frågeställningar

3.4.1 Projektidé nummer ett
Under projektets gång har fokus hela tiden varit den tillfälliga målaren. 

Inledningsvis var målet att på ett innovativt sätt göra förändringar på klas-

siska produkter som penslar eller eventuellt rollers och på detta sätt tillföra 

positiva nya egenskaper på artefakten. Då handlade frågeställningarna om 

ergonomi och estetik. Hur blir en pensel greppvänligare? Kan ett grepp öka 

en pensels precision? Finns det material som skulle lämpa sig bättre på pens-

lar än de som används idag? Kan man få en roller att stänka mindre? Kan en 

pensels utformning förhindra förslitningsskador? Hur kan rengöring av en 

roller ske enklare?

 3.4.2 Projektidé nummer två

En bit in i projektet då den första researchen gjorts och en diskussion om 

tidiga idéer med Färggrossen förts ändrades dock projektet riktning. Använ-

daren är den samma men en annorlunda bedömning av deras behov gjordes 

och sökandet fokuserade på var i nuvarande sortimentet bristerna fanns. 

Den nya idén bygger på att hitta ett nytt sätt att lansera redan befintliga 

produkter och samtidigt förenkla användandet för konsumenten. Projektidé 

nummer två blev att skapa ett set med professionellt utplockade nödvändiga 

och önskvärda produkter för inomhusmåleri som är enkelt att använda, för-

vara, estetiskt och som mervärde är mer skonsamt för miljön. 
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3.4.3 Frågeställningar till projektidé nummer två
  Frågeställningarna handlade nu om vilka produkter bör ingå i setet? Här 

kommer jag med hjälp av Färggrossen, professionella målarbutiker och egen 

research att plocka ut lämpliga produkter som lämpar sig för setet ur en eko-

nomisk, estetisk och en miljöanpassad aspekt. Vilka material bör användas? 

Även här anpassas valet efter kostnader, funktioner, estetik, miljö och tak-

tilitet. Hur stort blir setet i förhållande till innehåll och det omgivande rum-

met? Ambitionen är att få ner storleken på förpackningen till setet genom att 

tomma volymer minimeras och att puzzel principen tillämpas. 

Kan exponering av produkter i butik förenklas och förbättras? Då dagens bu-

tiker erbjuder ett stort utbud av målarverktyg utan närmare beskrivning hur 

produkterna används eller vilken produkt som är lämplig till vad kräver detta 

mycket tid av kompetent personal. Ambitionen med den här produkten är att 

den ska kunna stå för sig själv och förmedla en garanti att den innehåller allt 

som behövs för inomhusmåleri och information om användning och skötsel.  

Refillmöjligheter? Som en del i miljöanpassningen av produkten skulle vissa 

delar kunna ha en refill möjlighet. Denna materialsparande metod används 

redan flitigt i annan konsumtion i samhället och	borde vara enkel att appli-

cera på färghandeln. Hur anpassar jag färg, form och det grafiska? Kan pro-

dukten i sin form, med sin färgsättning och eventuellt grafiska profil utrycka 

en miljövänlighet utan att kännas för traditionell och stereotypt miljöanpas-

sad? Hur utnyttjar man bäst färg och text sett ur ett användarfokus? Vilken 

form på artefakten lämpar sig bäst vid transport, exponerig, hantering och 

förvaring?

4. TEORI /  TEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT

4.1 Min roll som designer

En förhoppning som blivande designer är att inte tillföra världen fler pro-

dukter som varken behövs, förenklar eller förgyller människors vardag. Detta 

grundar sig i ett evig personligt dilemma huruvida vi verkligen är i behov 

av fler materiella ting.  På mitt ansvar lägger jag att formge artefakter som 

fyller syften, hålrum där produkter saknas och samtidigt på minsta möjliga 

sätt påfrestar en redan ansträngd planet. Detta kan till exempel handla om 

livslängd på produkter eller val av material. I mitt ansvar som designer finns 

också självklart en fråga om moral. Ett måste som jag ser det är att klara av 

att avgöra vilka produkter som kan tillföra positiva egenskaper till världen 

och den enskilda människan. Alltså inte bara i en fråga om miljö utan även 

andra laddade ämnen som till exempel våld eller missbruk. 
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4.1.1 Jag som kommunikatör
Själv ser jag min roll som designer framförallt som kommunikatör. Med 

kommunikatör menar jag att jag skall söka, fånga och tolka information om 

behov och önskningar och sedan applicera denna information på produkter 

som användaren kan dra nytta och njuta av. 

Rollen som kommunikatör ser helt olika ut beroende på hur projektet är ut-

format. Ibland är det en tvåkanalskommunikation. Detta uppstår då jag själv 

tolkar eller ser en avsaknad av en produkt eller en möjlighet där en ny pro-

dukt skulle kunna förbättra i en situation. Då sker kommunikationen mellan 

mig och användaren. Jag hittar ett behov som jag undersöker, löser och se-

dan levererar till konsumenten. Självklart är vägen till en färdig produkt inte 

fullt så enkel utan research, användarstudier och experiment mm tillkommer 

på vägen. 

I just det här projektet handlar det inte bara om en anpassning gentemot 

användaren utan även mot företaget som beställt produkten. Företaget går 

genom mig för att nå konsumenten, jag är alltså kommunikatör åt två håll, 

en trekanalskommunikation. För att återge processen väldigt förenklat kan 

man tala om fyra stopp.

Stopp	ett

Här tilldelas jag uppdraget och får information av företaget om vad som ef-

terfrågas, syften, visioner och begränsningar. 

Stopp	två

Nu skapas en kontakt med användaren och research genomförs om befintligt 

utbud. En prototyp utifrån efterfrågan, behov och önskemål tillverkas.

Stopp	tre

Prototypen visas upp för företaget och eventuella förändringar sker om fö-

retaget och jag som designer anser detta nödvändigt, till exempel för att för-

enkla produktion.

Stopp	fyra

Färdig produkt levereras till konsumenten.

Att jag här har uteslutit kommunikationen med den tekniska parten, de som 

skall tillverka produkten beror på att företaget många gånger sköter den 

kontakten. Man får riktlinjer och skapar en form utifrån dessa men involve-

ras kanske inte i produktionen. Ett exempel kan vara en leksak gjord i plast. 

Riktlinjerna kan vara vilken plast leksaken skall tillverkas i och att delnings-

linjer måste finnas som släpp till formen leksaken skall gjutas i. Här blir jag 

som designer inte så involverad i produktionen utan levererar bara en idé 

och en form. Mitt examensarbete har fungerat ungefär såhär. Detta beror till 

stor del på att jag arbetar med redan befintliga produkter som skall förpack-

as, Dessa är alltså redan i produktion. Sedan har jag designat en förpackning 
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för ett set och här har jag dock diskuterat med företaget Smurfit Kappa som 

eventuellt kommer att hjälpa mig tillverka en prototyp. Om produkten skulle 

komma i produktion skulle dock ytterligare samarbete och tid krävas och då 

skulle projektet bli en fyra kanals kommunikation. Om en produkt kräver 

mer teknisk kunskap är antagligen en ingenjör involverad och det blir ytter-

ligare en kanal. Man skulle kunna säga ett ju längre man kommer från mer 

hantverksinriktade produkter och ju närmre industridesign man hamnar så 

ökar kanalerna i antal. 

4.2 Hur forskning påverkat mitt arbete

Då examensprojektet ändrade riktning rätt tidigt i processen ändrades också 

min inriktning i den teoretiska delen. Den första ansatsen till att finna för 

projektet relevanta vetenskapliga teorier gjordes då min produkt fortfarande 

var ett för handen skapat verktyg. Mina tidiga idéer rörde utformning av 

penslar eller eventuellt en roller och då tittade jag på forskning kring er-

gonomi och sökte även i min research efter dagens utbud av ergonomiska 

målarverktyg (se bilaga ett). Det som tidigt slog mig och som gjorde mig fun-

dersam var hurvida en tillfällig målare verkligen ligger i riskzonen för förslit-

ningsskador och om dagens utbud av målarverktyg (som faktiskt haft en evo-

lution genom århundraden) verkligen skulle berikas av ytterligare en pensel 

eller en roller. Efter möte med handledare, Färggrossen och sjukgymnasten 

Björn Bogård (Previa, företagshälsan) togs beslutet om att byta inriktning.

Mitt nya projekt fick istället handla om ett nytt sätt att paketera utvalda pro-

dukter som Färggrossen redan har i sitt sortiment. I och med denna omställ-

ning i projektet blev inte längre en fråga om ergonomi relevant.  Mitt nya mål 

blev att skapa ett set som inte bara ser miljövänligt ut utan som dessutom är 

det. Nya sökningar om vetenskapliga teorier som skulle kunna komma till 

nytta kom att handla om Faktor 10, miljöanpassad estetik och färglära.

4.2.1 Kort om mina forskningsområden
Det var under min tid som student i Hällefors som jag första gången kom 

i kontakt med principen Faktor 10, då som åhörare vid en konferens som 

behandlade ämnet. Även om faktor 10 bygger på mycket invecklade beräk-

ningar fascinerades jag, det är nu därför jag valt att återknyta och fördjupa 

mig till det i mitt projekt.  

Det traditionella sättet att uttrycka att en produkt är miljövänlig har länge 

varit att arbeta med material som rent estetiskt ser miljövänliga ut oblekt, 

ofärgat eller frånvaron av plast mm. Men faktum är att det idag finns många 

typer av material som är kulörta, blanka och syntetiska mm som fortfarande 

är skonsamma för miljön. För att få en bredare kunskap om dessa många 

gånger nya material har jag tittat närmare på formgivning som uttalat är 

miljövänlig. Jag kommer kanske inte använda mig av dessa material i min 

slutprodukt men anser det viktigt att veta vilka möjligheter som finns.
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Eftersom mina kunskaper rent grafiskt är begränsade kommer inte en över-

driven tid läggas ner på till exempel typsnitt. Däremot kommer jag använda 

mig av färgkodningar för att sammankoppla vissa artefakter med tryckt 

skriftlig information och jag känner därför ett behov i att fördjupa mig i färg-

lära.

 5. RESEARCH/TIDIGARE FORSKNING

5.1Research

    5.1.1 Studiebesök hos målare
I projektets tidiga skede gjorde jag och min studentkamrat Fredrik Palm-

blad som också arbetar gent mot Färggrossen tre studiebesök (restaurering i 

Långasjö Kyrka, fönsterrenovering på Nybro Måleri och lägenhetsrenovering 

i Nybro) hos professionella målare på deras arbetsplatser. Hela tiden fördes 

öppna samtal med målarna om deras förhållningssätt till sitt yrke, yrkes-

skador, behov och önskningar. Med filmkamera dokumenterades dessutom 

besöken för att kunna studera målarnas rörelsemönster närmare vid senare 

tillfälle. Många gånger föreföll det nästan som att man ansåg att yrkesskador 

ingick i arbetet och en viss känsla av stolthet infann sig över att äntligen bli 

uppmärksammade som en utsatt grupp. Kemiska skador på inre organ var 

det framförallt de äldre målarna som nämnde då de yngre startat sina yrkes 

karriärer när problemet redan uppmärksammats och i viss mån förbättrats. 

 Uppenbara moment som påfrestade målarna fysiskt var takmålning och 

detaljmåleri. Vid takmålning böjs huvudet nästan alltid bakåt och även om 

ställningar för tillfället byggts blir hållningen för kroppen ansträngd och stel. 

Även axlar tar stryk av att arbeta uppåt. Detaljmåleri kräver en stadig hand 

och kontroll på penseln och detta gör att stora områden med detaljmåleri blir 

monotona och påfrestande för muskulaturen som hela tiden är kontrollerad. 

5.1.2  Research på Internet och besök hos Färggrossen
Då sökning på Internet genomfördes kunde man se att en del ergonomiska 

hjälpmedel redan lanserats på marknaden(se bilaga ett). Penseln med långt 

skaft för målning av ytor högt upp gör att vinkeln på armen mellan axel och 

vägg inte blir lika brant. Dock blir kraften i penseldragen svagare med ett 

längre avstånd och detta gör att vitsen med penseln går förlorad. Ett an-

nat hjälpmedel är Nack Mollis. En Nack Molli är en uppblåsbar kudde som 

fästs runt nacken vid takmåleri ungefär som en krage. Kudden skall avlasta 

nackmuskelaturen men på målarna lät det mer som att den var besvärlig att 

använda, i alla fall under längre perioder. 

Även Färggrossen gjorde en presentation av arbetsredskap i sitt sortiment 

och visade då ett flertal produkter där det arbetats särskilt med att ta fram 

mer ergonomiska verktyg. Man konstaterade dock att målare är ett konser-

vativt släkte som är svåra att omvända till att byta ut ”gamla favoriter” mot 

en produkt med modifiering. 
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5.1.3 I samtal med sjukgymnasten
För att ta reda på om ett ergonomisk utformat verktyg verkligen skulle kunna 

tillföra den kommersiella målaren någon hjälp och om en avlastning vid kor-

tare tids användning av verktyg var att eftersträva togs en kontakt med före-

tagshälsan i Kalmar, nu mer Previa. På Previa arbetar Björn Bogård (mötet 

skedde den 11/3-09 i Previas lokaler, Kalmar) som är sjukgymnast och jobbat 

mycket med just målare. Utifrån Björns erfarenhet beror inte yrkesgruppens 

arbetsskador på bristfälliga verktyg utan snarare på upprepningar i rörelse-

mönstret, obekväma placeringar av arbetsytor och låsta kroppshållningar. 

Som tillfällig målare kunde Björn inte se att en ny utformning på en pensel 

skulle kunna motverka eventuell verk. Precis som vid all ovan fysisk aktivitet 

drabbas kroppen alltid av viss träningsverk. 

5.1.4 Ett avgörande beslut och ytterligare research
Efter mötet med Björn bestämmer jag mig för att inte arbeta vidare med 

penslar. Ytterligare research görs för att finna var i den tillfällige målarens 

arbete det finns en problematik och en brist. Tre besök i målarbutiker ge-

nomförs (Flügger färg, Colorama och Bauhaus & Co) och där diskuteras med 

säljare på plats hur privatpersoner som konsumenter resonerar vid köp av 

målarartiklar. Det framkommer ett tydligt mönster att privatpersonen helst 

inte frågar. Privatpersonen vill gärna klara av att plocka ut lämpliga verktyg 

och tillbehör själva utan att behöva be om hjälp. Man köper gärna billigt och 

är medveten om att verktygen inte kommer att sparas efter användning. Man 

undviker produkter som behöver introduktion och som inte känns familjära, 

alltså även här en viss konservatism. Plastpåsar med set om tre penslar med 

olika bredd säljer bra då konsumenten tror att man då täckt alla behov av 

eventuell variation i måleriet. Ett utbud av set som dessa finns i överflöd. Jag 

kan dock inte se någon annan variant av målarset och får även av personalen 

bekräftat att professionellt utplockade set inte förekommer. 

Med ny information och nya tankar överlägger jag med Färggrossen som 

ställer sig positiva till att utveckla ett målarset. För att begränsa uppgiften 

bestäms att setet skall fokusera på inomhusmåleri men inneha möjligheter 

att utvecklas till ett rollersset, utomhusset eller möbelmålarset mm.

5.2 Tidigare forskning

I och med att beslut om ny en produkt tagits ändrades också infallsvinkeln 

till det teoretiska.  Syftet blir att försöka få konsumenten att köpa målarverk-

tyg som inte skall användas och sedan kastas utan rengöras, förvaras och 

återanvändas, en mer långsiktig livscykel. Detta gjorde att ett miljöperspek-

tiv kom in redan tidigt i processen. För att ge produkten en seriös stämpel 

skulle inte bara innehållet vara miljömärkt utan även förpackningen och 

sökandet började efter till projektet relevant forskning. Då begreppet Faktor 

10 redan figurerat i min utbildning var en återkoppling dit naturlig. Även en 

research om miljöanpassad estetik gjordes för att vidga kunskap om nya ma-
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terial och miljötänk i designvärlden. Tillslut har jag fördjupat mig i färglära 

då jag kommer att använda mig av färgkodningar på verktygen.

5.2.1 Hur fungerar Faktor 10
Faktor 10 (F10) bygger på en metod att skapa en på lång sikt fungerande 

balans i världens fördelning av resurser och tillgångar. Begreppet grundades 

vid F10 institutet i Carnoule, Frankrike av Professor Friedrich Schmidt-

Bleek.  Idag konsumeras 80 % (4/5) av världens naturtillgångar av 20 % 

(1/5) av världens befolkning, en till synes skev fördelning. Ett tydligt exempel 

kan göras med den lilla människan där en vanlig svensk gör av med 50kg 

råvaror/dag medan en afrikansk bonde gör av med 2kg/dag. Om man sedan 

ser ur ett mer långsiktigt perspektiv att u-länderna skulle börjar konsumera 

som i-länderna är framtiden mörk och resurserna kommer inte räcka. Me-

toden F10 bygger på att hela världen skall minska sitt effektiva resursuttag 

med 50 % men att minskningen till 90 % ska ske i i-länder. Idén är att ma-

terial och energi skall utnyttjas tio gånger effektivare än vad som är brukligt 

i ett västerländskt samhälle idag. Intuitionen är också att beskattning skall 

bli hårdare på råvaror och sänkas på arbetskraft och på det sättet skapa fler 

arbetstillfällen och att konsumenten istället får betala för förbrukning av 

naturtillgångar. För att väldigt förenklat beskriva hur, har olika material fått 

individuella poängsättningar. Poängen mäts i MI (Materialinförsel) och gör 

det enklare att mäta och beskriva de resurser som krävs för att producera ett 

visst material. Hänsyn tas också till transporter, om materialet till exempel 

är från en annan del av världen. Poängen räknas utifrån fem olika kategorier 

av naturresurser: 

.	abiotiska 

Icke förnybara material som tas upp ur jordskorpan, till exempel         mine-

raler 

. biotiska 

Förnybara material som till exempel växter. Även nyttjad markareal kommer 

in här

. vatten 

Vatten som påverkas vid framtagandet, till exempel yt- grundvatten

. luft 

Luft som påverkas vid framtagandet, tillexempel förbränning, kemisk om-

vandling

. jord 

Förflyttad jord/mark schaktning

 Man får fram en poängsättning, en MI-faktor som visar hur mycket natur-

tillgångar som krävs för att utvinna ett kg av materialet (kg/kg). MI-faktorn 

multipliceras sedan med den förekommande vikten av materialet i till exem-
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pel en byggnad och man får ett MI-tal. I F10 eftersträvas ett så lågt MI-tal 

som möjligt, ett tecken på resurssnåla material. Man kan alltså räkna ut en 

hel byggnads totala MI-tal och sedan jämföra summor om byggnaden kon-

strueras i alternativa material. Tabeller med aktuella uträkningar kan hämtas 

online från F10 institutet i Frankrike. Vid mer avancerade beräkningar mäts 

och medräknas dessutom nyttan av vad en produkt förväntas leverera under 

sin livslängd, resurskonsumtion under användning och eventuella multi-

funktioner.

5.2.2 Miljöanpassad estetetik
Om man letar och söker på ord som har med produktformgivning i kombina-

tion med miljöanpassning som till exempel miljöestetik, slowdesign, ecode-

sign och miljöanpassad design med mera dyker olika kategorier av produkter 

upp.

 De traditionella ”miljövänliga” produkterna är oblekta, naturfärgade och 

gärna tillverkade lite grövre. Här arbetar man med obehandlade material för 

att slippa onödiga kemikalier och estetiken bygger på att produkten tydligt 

skall utstråla ett steg tillbaka i utvecklingen och åter igen spegla naturens 

egna färger. Många gånger är produkterna märkta med en tydligt synlig 

symbol för olika certifieringar inom miljövård. Mervärdet ligger kanske min-

dre representerat i det estetiska och mer i det moraliska, man vill visa ett 

ställningstagande. Produkter som dessa är fortfarande väl representerade 

på marknaden både inom inredning och mode och kommer nog länge finnas 

som tydlig gruppering inom design. Däremot tror jag dagens konsument blir 

mer och mer medveten om att ett yttre som utstrålar det naturliga inte alltid 

är det bästa valet för miljön. Miljövänligt säljer och därför utnyttjas detta av 

producenter som medvetet styr och spelar på människors samvete.

Återvinning är ytterligare en stark återkommande inriktning inom formgiv-

ning. Vissa produkter tillverkas i material som utvunnits av gamla produkter. 

I det fallet är inget av materialets tidigare funktioner med och påverkar den 

nya produktens form, till exempel pet flaskor som blir textilier till möbler. 

Återvinningen ger ett helt nytt material med nya möjligheter. Dessa produk-

ter skyltar inte lika uppenbart med sin miljöanpassning utan är snarare ett 

naturligt sätt att hitta sekundära användningsområden i produkters livscy-

kel. 

Ytterligare en variant av återvinning som man hittar är när man ger en gam-

mal produkt ett nytt yttre eller en ny funktion. Det kan handla om att ge en 

byrå ny färg och nya detaljer, eller konstruera papperskorgar och skor av 

gamla däck. På det här sättet förlänger man produktens livslängd och sena-

relägger turen till sopberget, ett maximalt utnyttjande är ett bra miljöval.

Sista kategorin av produkter är den gruppen som inte stoltserar med en 

miljöcertifiering utan där en miljöaspekt är en självklarhet. Produkterna för-

söker varken med sin färg eller sin form förmedla ett miljöbudskap. Bara vid 
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närmare fördjupning av skriftlig information framgår att de många gånger 

nya och högteknologiska materialen som använts är högst miljöanpassade 

och framtagna utan att dagens resursslöseri ökats ytterligare.

5.2.3 Färglära
Att färgkoda penslarna i setet för att förenkla identifiering av varje pensels 

funktion var en idé som fanns med redan från början. Kanske kom inspi-

rationen från befintliga penslar som ofta har ett skaft som avslutas med en 

avvikande färg eller material för att signalera om varumärke eller eventuell 

funktion. Min vision var från början att med hjälp av en fördjupning i färg-

lära kombinera färg och penselns funktion på ett mer vetenskapligt sätt. Jag 

letade då efter ett mer teoretiskt sätt att göra ett färgval bland annat i KG 

Nilsons bok ”Färglära” . I boken studerade jag Goethes färglära som bland 

annat behandlar färgens inverkan på seder och bruk och Goethes färgcirkel 

där resonemanget kring färger nästan har en filosofisk karaktär 

” Violett ger både som blå- och rödviolett ett oroligt intryck: Man måste väl 

förmoda att en tapet i rent mättat blårött måste vara någonting odrägligt. 

Därför är det blåröda också mycket utspätt och ljust när det används på klä-

der, band eller annars som prydnad, ty då har det enligt sin natur en alldeles 

särskild tjusning”.

Notis 791: ”Det högre prästerskapet har ju tillägnat sig denna oroande färg, 

och man får väl anta att prelaterna på denna ständiga stegrings ängsliga 

trappa rastlöst strävar mot kardinalpurpurn högst upp.”(Goethe.2004.sid 

92-95)

Under tiden då jag letade efter relevanta teoretiska skolor som skulle hjälpa 

mig i min färgsättning började jag också snegla på Färggrossens nuvarande 

grafiska profil. Även om jag vet att denna ska omarbetas i takt med företa-

gets modernisering kände jag en strävan att mitt färgval på penslarna skulle 

synkronisera med dagens profil. Jag gjorde då ett val att lämna färgläran och 

helt enkelt plocka färger direkt från företagets nuvarande logotyp.

5.3 Sammanfattning 

5.3.1 Sammanfattning om hur jag använt mig av Faktor 10
Att ta hjälp av metoden F10 har varit effektivt men i många avseenden 

krångligt. All information har jag funnit på Internet (www.formenshus.se, 

www.wupperinst.org, www.factor10-institute.org och www.faktor10.at/en, 

senast använda 8/5-09 ). Då hela konceptet bygger på avancerade beräk-

ningar och ett nästan filosofiskt resonemang har vissa svårigheter att förstå 

ibland uppkommit och det har tagit tid.  Dock är konceptet oerhört effektivt 

när klarhet uppstått och man kan enkelt dra nytta av redan uträknade tabel-

ler. I det här projektet har det hjälpt till att avgöra vilka material som bör 

användas på olika delar i slutlig produkt för att få en seriös miljöstämpel. Ett 

exempel är beslutet att använda papper istället för trä till själva förpackning-
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en. I vissa fall har förenklade slutsatser dragits då helt korrekta val skulle be-

tyda djupare studier i ämnet. Ett sådant fall är beslutet om vilken plast som 

bäst lämpar sig på den till setet utformade dunken. Innan beslutet om att 

välja plast har F10 dock hjälpt till att välja bort både glas och aluminiumplåt 

utifrån materialens MI-Tal. Aluminiumets MI-tal är högt och är dessutom 

inte framtaget till aluminiumplåtar vilket säkert skulle höja talet. Glasets MI-

Tal är förhållandevis lågt men jag tror att vikten på dunken kommer påverka, 

man får ut fler dunkar från ett kg plast än från ett kg glas. Alltså lämpar sig 

en miljövänlig plast bra. (www.fermprodukter.se/index)

. 5.3.2 Sammanfattning av research om miljöanpassad estetik

I researchen som gjordes kring miljöestetik bekräftas egentligen bara en sak. 

Idag kan endast någon med betydande materialkunskaper avgöra produkters 

miljöanpassning och produkterna har inte längre ett gemensam stereotyp ut-

seende. Likväl som ett linoljebehandlat träbord kan vara ett bra miljöval kan 

även ett kulört hög blankt plastbord höra dit. Vetenskapen kring material 

ökar och varje år tillkommer ytterligare som tillför och breddar materialbib-

lioteken.

5.3.3 Sammanfattning av research av Färgläran
Sammanfattningen av färgläran är den att jag frångått den och istället anpas-

sat mig till färger som redan existerar i Färggrossens logotyp. Jag kommer 

dock att försöka välja fem färger som ligger tämligen långt ifrån varandra i 

färgcirkeln för att undvika förväxlingar av penslar. Färgerna kommer vara i 

ljusa nyanser för att ge ett rent och klart intryck. 

6. METOD - DESIGN & FORSKNING/RE-
SEARCH

6.1 Arbetsmetoder 

Som tidigare nämnts är mitt arbete uppdelat i två delar med ett avgörande 

ställningstagande och i mitten då projektet bytte form. För att inte röra ihop 

designprocessen men ändå visa en linjär helhet från början till slut kommer 

jag redovisa hela projektet steg för steg. Olika designmetoder som jag utnytt-

jat är ITK (Identity Tool Kit), brainstormings i form av mindmaps, 2-d skis-

ser och 3-d skisser. 

6.2 Projektets tidiga fas

nledningen till valet att arbeta med Färggrossen är fascinationen att jobba 

med funktion likväl som den estetiska utformningen av produkter. En må-

largrossistfirma lockade därför då deras produkter i allra högsta grad måste 

fungera i bruk. I första mötet med Mikael Lindgren på Färggrossen var redan 
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användargruppen identifierad till den ”tillfällige” målaren, verktyg för kom-

mersiellt bruk. Under rundvandringen i företagets lager kunde skönjas en 

viss brist på varor med det lilla extra som en annorlunda färgsättning eller 

roliga detaljer. Jag förstod också på Mikael att om någon grupp av konsu-

menter skulle acceptera en lite mer drastisk förändring på verktygen och 

våga prova något nytt skulle det vara den kommersiella målaren. Med lite 

mer information och kunskap om dagens utbud beslöt jag mig för att tillver-

ka penslar med ett nytänk i material och grepp och kanske en djärvare och 

för målarverktyg mer otippad färgsättning. 

6.2.1 Identity Tool Kit
Med hjälp av en Stateboard går det enklare att göra en profilering av före-

taget och gestalta en företagssjäl. Vanligtvis används fem ord men i det här 

fallet (Färggrossen) gjorde jag en reducering till tre ord då jag med dessa fick 

fram en klar bild. De tre orden representerar företagets kärnvärden och korta 

motiveringar och representativa bilder hjälper till att styrka dessa. Statebo-

arden har en viktig funktion i framtagandet av produkten som många gånger 

skall kunna länkas till företagets övriga identitet. En samhörighet mellan fö-

retaget och deras produkter är naturlig(se bild 1).

Stateboard bild 1
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En Positionboard har i det här fallet gjorts för identifierar reella produkter 

på marknaden och bredden på utbudet. Motsatsord får representera var sida 

om de två axlarna. I det här fallet har jag dock också valt att använda mig av 

två ord, kvantitet och kvalitet, som egentligen inte är varandras motsatser. 

Dock används orden i dagligt tal många gånger som två totala motpoler och 

jag tyckte att de därför på ett klart sätt speglade vad jag ville ha fram. Varje 

motsatsord förstärks sedan med tre ledord och tre representativa bilder. Ge-

nom att placerar in dagens utbud med en punkt och målet med den tilltänkta 

produkten med en punkt kan man enkelt klargöra vilken riktning projektet 

kommer att få. Tillämpningen av positionboarden gör det enklare för mig 

som designer att identifiera ett klart mål och min vision med projektet (se 

bild 2).

6.2.2  Skissfas ett
I den tidiga skissprocessen är det viktigt att inte begränsa sig med att alltid 

titta realistiskt på sitt idé flöde och därmed sortera bort funktioner och for-

mer som kan kännas långt från verkligheten. En Mindmap med tillhörande 

2-dimensionella skisser gör det enklare att gestalta tankar för att sedan göra 

ett urval av fyra favoriter att arbeta vidare med( se bilaga 2). Tillvägagångs-

sättet att skissa brett och begränsa, utveckla …och begränsa är för mig en 

Positionboard bild 2
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viktig del i hela processen. Många gånger väljer jag att fortsätta uppslag som 

känns roliga, galna men omöjliga, men som i processen reduceras och ad-

deras och i slutändan bli högst användbara. I det här fallet skissar jag bland 

annat på penseln med stänkskyddet, penseln med en stressboll istället för 

ett normalt skaft och en kombi pensel med spackelskrapa, slippapper och 

pensel samlade i en artefakt (se bilaga 3). 

 6.2.3. Tre- Dimensionella skisser

För att utveckla några av idéerna ytterligare tillverkar jag i grönskum fem 

3-dimensionella modeller. Steget mellan skissen på pappret och att hålla 

en form i handen är väldigt avgörande och många problem och fördelar blir 

väldigt uppenbara. Med en modell kan man enkelt prova variationer i storlek 

och utförande. Man får en känsla hur resten av kroppen förhåller sig till arte-

fakten och hur den fungerar i omgivningen, i det här fallet som en svepande 

rörelse mot en plan vägg eller en rullande rörelse mot en mer begränsad yta 

som en fönsterkarm. 

Pensel nummer ett ger ett lite klumpigt intryck även om den är skulpterad 

efter handens egen utformning och muskulatur. Formen kan vara svår att 

anpassa efter händers olika storlek och en exakt passform känns betydande 

för produkten. Positivt är att penseldrag både nerifrån och upp och från sida 

till sida faller sig naturligt (se bilaga nr 4).

Pensel nummer två bygger på principen att handtaget skall ha en fast kärna 

med ett klämvänligt hölje, ungefär som en stressboll. Vitsen är att det inte 

skall finnas ett självklart grepp utan att materialets flexibilitet skall inbjuda 

till variation. Här blir grönskummet en begränsning då det inte kan återge 

känslan av tänkt material. Formen blir med ens för stor, ett problem som an-

tagligen inte skulle uppstå om prototypen varit mjuk.(se bilaga nr4)

Pensel nummer tre och fyra bygger bägge två på att precisionen i måleriet 

skall bli bättre. Genom att låta skaften få något trekantigare utformning hop-

pas jag att greppet skall bli stabilare utan att det skall behöva tillföras någon 

extra kraft. Penseln skall också vara enkel att snurra för att på det sättet hela 

tiden samla ihop penselstråna. Jag provar här två varianter, en med ett sma-

lare (pensel nr tre) skaft och en rundad konvex trekantsform och en med ett 

bredare skaft (pensel nr fyra) och en konvex skarpare trekantsform. Båda 

känns trevliga i greppet även om jag föredrar pensel nummer fyra då det bre-

dare greppet ökar stabiliteten.(se bilaga nr 5)

Pensel nummer fem bygger enkelt på att bygga upp en mjuk punkt på skaftet 

för att greppet om penseln ska varieras så att tyngden alltid hamnar på just 

den punkten. Penseln blir trist att se på och en obetydlig förändring känns i 

greppet.(se bilaga nr 6)

Redan här har jag börjat tvivla på att en ny form på pensel verkligen skulle 

förhindra eventuella blåsor eller träningsverk efter en veckas intensivt arbe-

te. Känslan blir att produkten bara blir ytterligare ett verktyg i målarbutiken, 



22

ännu en produkt från hyllan att konsumera, istället för ett roligt och snyggt 

hjälpmedel som faktiskt fungerar. Redan innan träffen med sjukgymnasten 

Björn Bogård övervägs ett beslut om ett eventuellt byte av produkt och efter 

samtalet tas beslutet. Beslutet grundas på att undvika en felaktig tolkning av 

ett behov hos den kommersiella målaren.

6.3 Ny produkt, nya tankar

För att på nytt hitta inspiration och finna nya problem eller möjligheter som 

konsumenten stöter på görs nya studier ute i målarbutikerna. Redan sedan 

tidigare finns tankar kring ett set med professionellt ihop plockade attribut 

för måleri. Vid närmare efterforskning känns konceptet som ett bra komple-

ment till dagens övriga utbud. En överläggning med Färggrossen görs där 

idén lanseras och en tidig projektering av eventuella produkter setet skulle 

kunna innehålla diskuteras.

6.4 Visualisering av produkten

 För att sammanställa idéer om utformningen av setet brainstormar jag med 

hjälp av en Mindmap. Även här tas idéer som kan framstå som orealistiska 

upp för att inte utesluta något som i framtiden skulle kunna utvecklas till 

något intressant. Då mitt projekt redan ligger lite efter i tidsplaneringen tas 

beslutet att visualisera mina idéer 3- dimensionellt från början. En 3-dimen-

sionell modell känns också som rätt sätt att enkelt visa och förklara för hand-

ledare och Färggrossen hur tankegångar går. På första handledningen med 

det nya projektet har jag med mig två modeller. 

6.4.1 Modell nummer ett
Modell nummer ett är en enkel pärmform med ett begränsat antal produkter. 

Materialet är tänkt att vara trä. Här är endast ett begränsat antal målarpens-

lar med. Dessa är märkta med en färgkodning och tillhörande information 

om användningsområde. I ryggen på pärmen gestaltas med en Cocacolaflas-

ka en flaska innehållande penseltvätt. Penseltvätt bör finnas med i setet även 

om färgerna från 2010 endast kommer vara vattenbaserade. Vid långvarig 

förvaring av penslar har penseltvätt en positiv verkan på penselns livslängd. 

Pärmens mått är anpassade så att den på högkant kan placeras i en bokhylla. 

Utstansade rektangulära hål i trät utgör handtag och pärmen skall kunna 

”låsas” med remmar eller kardborreband. Jag tycker mycket om den ledande 

ryggen som skyddar flaskan mot stötar och tryck och dessutom är model-

len trevlig att bära. Kanske skapas lite mycket onödigt luftrum i pärmen 
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vilket gör den onödigt stor. Setet är dock enkelt att stapla och att exponera i 

butik(se bild3).

6.4.2 Modell nummer två
I modell nummer två har jag försökt att komprimera formen men lagt till en 

ytterligare funktion. För att slippa spara gamla färgburkar med färgkoder 

eller att ha koderna på lösa papper ska det i det här setet finnas plats för att 

göra noteringar av rum, färgkod och färgprov. Redan i affären vid inköp av 

färg skall personalen kunna assistera med att fylla i informationen, ett ypper-

ligt tillfälle att också fylla på med penseltvätt i refillflaskan. Formen är betyd-

ligt smäckrare än modell nummer ett men har ett lite för kantigt formspråk. 

Tankar om att tillverka flaskan med penseltvätt i plåt istället för glas har här 

tagit form. Även ett kar för rengöring av penslar saknas. Särskilt den breda 

penseln skulle behöva ett anpassat kar då den inte går ner i en syltburk och 

Skissmodell ett bild 3

Skissmodell två bild4
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en större burk skulle kräva onödigt mycket penseltvätt, ett slöseri. Materialet 

är fortfarande tänkt att vara trä (se bild 4).

På handledningen diskuterar vi om trä, glas eller plåt är de optimala mate-

rialen ur miljösynpunkt. Vi pratar också om ytterligare produkter att tillföra 

setet.

6.4.3 Modell nummer tre
Till modell nummer tre som jag utvecklat till nästa handledning har pro-

dukter tillförts, en elementpensel, ett kar för penselrengöring, textilhand-

skar samt klämmor att fästa penseln vid färgburken. Då elementpenseln är 

väldigt lång har setet blivit betydligt större, något jag själv ogillar mycket. 

Tomma volymer gör setet klumpigt. Formen är också fortfarande för kantig 

och jag känner en kraftig otillfredsställelse med modellen. Ett noggrant utval 

av nödvändiga produkter i samråd med Färggrossen måste ske för att sedan 

puzzlas ihop i minsta möjliga utrymme. Materialresearch måste göras för att 

vidga produktens möjligheter och begränsningar men också för att få den är-

ligt miljöanpassa (se bild 5). 

Efter ytterligare möte med Färggrossen har produkter i setet specificerats. 

Research på material har gjorts och varje enskild produkts materialval be-

stämts.

6.4.4 Slutlig skissmodell
Setet kommer att inkludera följande produkter:

. Fyra olika penslar med träskaft. Två lackpenslar med olika bredd (dock inte 

den bredaste som tidigare fanns med). En rund pensel och en elementpen-

Skissmodell tre bild5
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sel varianten kort, en lång var inte nödvändig i ett inomhus målarset ansåg 

Färggrossen

. En förslutningsbar plastpåse med en impregnerad målartvättrasa från mär-

ket Bio Kleen

. En formanpassad plastdunk med två utrymmen. Det ena utrymmet för pen-

seltvätt från Bio Kleen och det andra utrymmet för ny impregneringsvätska 

till målartvättrasan. Båda produkterna är miljövänlig och kan utan påverkan 

på miljön hällas ut i avloppet efter nyttjande

. Maskeringstejp från Scotch

. Ett par textilhandskar

Boxen kommer att tillverkas i kartong med ett obehandlat yttre. Insidan 

är blank och vit för att bättre tåla väta och anpassat för tryck av informa-

tion om olika penslars användningsområde, skötselråd och noteringar 

om färger och färgkoder. Penslarna kommer att förvaras i en speciell 

låda där kartongen är behandlad med miljövänlig plast som tål ytterli-

gare väta. Lådan är också enkel att ta med sig dit där målararbetet ut-

förs.                                                                                                                      

Alla produkter har sin uttänkta plats i boxen för maximalt utnyttjande av 

utrymme, som ett puzzel. För att påvisa vart i boxen produkten skall placeras 

kommer detta synas i trycket invändigt i boxen. Boxens mått är anpassade 

efter en standard bokhylla med ett djup av 22 cm. Hörnen är rundade för 

ett ge en mjukare och mer arbetad uttryck. Boxen kommer att stängas med 

en flik och sedan omslutas av en rem eller ett textilt band som handtag vid 

Slutlig skissmodell bild6
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transport. Med sin form är boxen enkel att förpacka vid transport, stapla och 

exponera i butik (se bild 6).

  7. RESULTAT

7.1 Målarsetet  ”Mate”/ färdigt resultat

Det färdiga målarsetet har jag valt att ge namnet ”Mate”. Setet är en för-

packning vars form bygger på en modifierad grundform (kvadraten) med 

rundade hörn . Materialet är wellpapp och måtten på förpackningen är 

310mmx240mmx80mm. Ett bomullsband vars längd går att anpassa löper 

runt förpackningen och fungerar som handtag vid transport. Inuti förpack-

ningen förvaras fem olika penslar med olika användningsområden. Färg-

kodning på penslarna förenklar identifiering och de förvaras i en ytbehand-

lad (miljövänlig plast) låda som tål extra väta. Förpackningen innehåller 

därutöver fyra professionellt utplockade måleri attribut (maskeringstejp, 

impregnerad trasa för målartvätt, textilhandskar och plastdunk innehållande 

återimpregnering av målartvätt och penseltvätt)som gör setet komplett vid 

användning. Invändigt har förpackningen tryck som visar placering av pro-

dukter och tillhörande information, färgmemorerings ”karta” och informa-

tion som med hjälp av färgkodningen beskriver vilken pensel som används 

när (se bild 7).

7.2 Återkoppling till min ITK och vision

7.2.1 Återkoppling till min ITK
Under arbetets gång har jag mer och mer insett att mina kärnvärden som 

jag tidigt plockade ut för att identifiera Färggrossen i en Stateboard överens-

stämmer med den bild jag har av företaget såhär i slutet av projektet. Ett 

flertal gånger har jag tittat tillbaka för att återkoppla och friska upp minnet 

för att inte tappa bort kopplingen mellan produkt och företag någonstans i 

processen. Kärnvärdena som var flexibelt, tillförlitligt och visionärt tycker jag 

mig återfinna i den slutliga artefakten

 Flexibelt då produkten har anpassats efter behovet på marknaden. Produk-

ten underlättar för konsumenten som på ett enkelt sätt kan köpa med sig vad 

som behövs för måleri inomhus och samtidigt spara tid åt sig själv och de 

anställda i butiken då information om produkternas användningsområden 

finns tryckt i setet.

Tillförlitligt då setet är professionellt utplockat av fackmän och därför garan-

terar det nödvändiga attributen som behövs för målararbeten.
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Visionärt då setet är ett nytänk i lanseringen av redan befintliga verktyg. Ett 

moderniserat sätt att säljs målarprodukter och som mervärde ett ställnings-

tagande kring miljön.

7.2.2  Återkoppling till min vision
Utifrån ovanstående tycker jag mig införlivat min vision om att skapa ett 

professionellt hopplockat set som ser trevligt ut, är enkelt att använda och 

förvara och som mervärde är miljöanpassat.

7.3  Reflektioner och vidare arbete

När man betraktar ett arbete i backspegeln hittar man alltid saker som skulle 

ha kunnat utförts annorlunda eller saker man har fel prioriterat. Självklart 

förekommer också moment som man medvetet valt bort. Ett moment som 

jag valt bort är användarstudier. I det tidiga projektet då jag fortfarande 

arbetade med utformningen av penslar var användarstudier med anknyt-

ning till rörelse, grepp och ergonomi medräknade som en del i den framtida 

processen. När sedan projektet gjorde en vändning och istället styrdes åt 

utformningen av ett målarset försvann vikten av dessa test. Under en period 

hade jag i åtanke att göra ett annorlunda utformat användartest. Testat skul-

le vara utarbetat så att användaren, den tillfällige målaren skulle vara aktiv i 

valet av artefakter i setet. Jag valde dock att inte utföra testet då min grund-

tanke var att artefakterna skulle väljas ut av fackmän. Jag ville minimera 

produkterna till de absolut nödvändiga och tror då att en privatperson utan 

direkt fack kunskap gärna skulle blanda in produkter som inte var relevanta 

i just detta set. En frågeställning i projektets början löd: Vilka produkter bör 

ingå i setet? Och svaret blev: Här kommer jag med hjälp av Färggrossen, pro-

fessionella målarbutiker och egen research att plocka ut lämpliga produkter 

som lämpar sig för setet ur en ekonomisk, estetisk och en miljöanpassad as-

pekt. Detta är alltså ett medvetet val.

Något som jag skulle arbeta vidare med om produkten skulle produceras är 

layouten. Jag känner mig inte helt nöjd med trycket även om den informa-

tion och de funktioner jag valt att ha med helt uppfyller sitt syfte. Detta beror 

till stor del på tidsbrist och försening av prototyp men jag kan också erkänna 

att jag helt enkelt inte känner att jag behärskar det grafiska och jag skulle 

därför ta till hjälp om produkten skulle hamna i produktion.

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION, 
SLUTSATS

Det här examensarbetet har varit en lärorik men många gånger ansträngan-

de resa. Den tidiga delen  av projektet flöt på bra med research som kändes 

både givande och rolig och jag kände en iver att komma igång på riktigt 
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med produkten. Ett trevligt moment var att se den entusiasm som målarna 

visade på våra studiebesök och den feedback vi fick i målarbutiker vi be-

sökte. När lite tid gått och jag började tvivla på min första bedömning och 

behovet hos den tillfällige målaren sviktade förtroendet och även orken. 

Efter mitt samtal med sjukgymnasten som bekräftade min ”missbedöm-

ning” hade jag lite svårt att åter igen hitta gnistan och starta om på nytt.

Ett möte med Färggrossen var det som fick allt att vända. Färggrossen har 

över huvud taget varit till stor hjälp och en positiv laddad källa genom hela 

projektet. Mikael Lindgren och Patrik Ledin som har varit kontaktpersoner 

på företaget har genom hela processen varit engagerade, tillmötesgående 

och tillfört mycket viktig information och kunskap som varit till stor nytta 

och hjälp. De har dessutom alltid varit lättillgängliga vilket gjort att vi har 

haft många trevliga och konstruktiva möten

Nya tankar och idéer kring en ny produkt väcktes och då jag tappat några 

veckor på tidigare projekt kändes det naturligt att tidigt i designprocessen 

gestalta dessa med tredimensionella skissmodeller. Detta känns i efterhand 

som en bra reflektion och anpassning då jag snabbt kom vidare i processen 

och gjorde snabba framsteg i formgivningen av artefakten. 

På rekommendation av Mikael från Färggrossen sökte jag upp Joakim Pet-

tersson på Smurfit Kappa för att diskutera min prototyp. Även Joakim har 

varit ytterst hjälpsam. 

 Fortsättning följer då jag inte är helt klar här
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Bilaga 1 Collage med re-
searchbilder från internet

Bilaga 2 MindMap tillhörande skissfas ett
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Bilaga 2 MindMap tillhörande skissfas ett
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Bilaga 3 2-D Skisser tillhörande skissfas 
ett
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Bilaga 4 3-D Modell Pensel nr ett och två
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Bilaga 5 3-D Modell Pensel nr tre och fyra
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      Bilaga 6 3-D Modell Pensel nr 5
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