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Under början av våren 2012 startade vårt examensprojekt vid Linnéuniversitetet. Jag har jobbat 

praktiskt med ett projekt vars frågeställning var, ” Hur kan man uppmuntra och påminna människor 

om att hushålla med sina resurser i köket?”. Genom en designprocess har jag utvecklat en produkt 

kring denna frågeställning och ramverket om ett hållbart samhälle. Den här uppsatsen beskriver min 

arbetsprocess och de beslut jag fattat utifrån mitt perspektiv.  

Arbetet har gett mig insikt i hur en designprocess kan fungerar, beteendeförändringar och hur man 

på olika sätt kan arbeta kring ett hållbartsamhälle. Genom föreläsningsserien ”Vad ska du bli när du 

blir stor?” har jag dessutom fått en större insikt av vilka möjligheter som väntar efter examen och 

blivit lite klokare över vem jag är som designer.  
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Ramverket från skolan utgick ifrån att engagera, tänka över våra egna roller som designers och att 

fokus på något sätt ska ligga på att vara en del av ett hållbart samhälle. Tanken var att få med 

helhetsaspekten, från det att produkten skapas och designas till det att den slängs eller återvinns. Att 

tänka på hela den processen som produkten faktiskt går igenom och inte bara den korta stund som vi 

arbetar med den. 

En av de största svårigheter var att hitta en frågeställning som både engagerade mig, men också att 

jag skulle få in aspekter utav ett hållbart samhälle. Det var tidskrävande och förvirrande. När det väl 

kom ner till att jag var tvungen att fatta ett beslut valde jag att titta på hur vi använder våra resurser . 

För att specificera det lite mer blev min frågeställning, ”Hur kan man uppmuntra och påminna 

människor om att hushålla med sina resurser i köket?”.   

Hur kommer det sig att jag valde just detta ämne att fördjupa mig i och designa en produkt utifrån? 

Det hela bottnar i att jag inte känner att jag tar mitt ansvar som människa, jag sopsorterar inte, jag 

tänker inte på min elförbrukning, jag funderar inte över vilket kött som är skonsammast mot miljön 

och liknande. Det finns förmodligen lika många människor som går i samma egotrippade bubbla som 

jag . Vi som inte tänker på vilka fotspår som vi faktiskt lämnar efter oss. För på något sett ser man 

inte konsekvenserna, man försvarar sig med att vad skulle det lilla jag gör, spela för roll i det stora 

hela? Så min tanke är att jag ska ta mitt ansvar som designer och faktiskt försöka engagera andra att 

spräcka sina bubblor och se verkligheten som vi lever i och vilka konsekvenser som våra handlingar 

faktiskt kan leda till.  

När det gäller designerns roll i ett hållbart samhälle har jag vänt och vridit på frågeställningar väldigt 

länge och jag har svårt att se det försvarbart att designa en produkt till. I vår värld handlar det om att 

överleva, vilket i sin tur handlar om att vara en del av samhället, jobba och tjäna pengar. Ett 

tillväxtsamhälle byggs på vår egen konsumtion. Ju mer vi konsumerar desto större tillväxt. Självklart 

skulle vi kunna leva med extremt mycket mindre materiella ting runt oss men det hade samtidigt 

dragit ner sysselsättningen. Klarar vi oss utan jobb och pengar? Med tanke att man är uppvuxen i ett 

konsumtionssamhälle är man så pass van vid sättet vi lever på att man glömmer ifrågasätta det. Man 

tar det för givet, det är ju så här vi lever. Jag tror även man glömmer bort varför vi från början tog 

fram vissa produkter. De skulle förmodligen underlätta vår vardag eller det handlingar vi på något 

sätt utför men istället har många produkter blivit en statussymbol. Ett attribut för att förstärka dig 

själv. Och det känns som vi väldigt ofta köper saker för att visa vem vi själva är och vill vara. Att andra 

ska se upp till oss är viktigare än produktens kretslopp, hur den är tillverkad och vad som händer med  
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den när vi förbrukat den. I SVT:s Dokument inifrån, 13:e maj 2012, uppmärksammades design med 

planerat åldrande. Det fanns företag som skapade produkter med sämre hållbarhet och som ska gå 

sönder efter en viss tid, bara för att vi ska konsumera igen och stödja tillväxten. Det var otroligt 

skrämmande och jag skäms för att vara en del av det. Därför har jag väldigt svårt för att hitta 

argument för att göra det försvarbart att designa en produkt till. Men utifrån mitt problem och min 

frågeställning anser jag att om man skapar något som får en människa att tänka till, förändra ett 

vanebeteende där de förut varit nonchalanta till det bättre och det mer medvetna är det en vinst i 

sig. Och det tycker jag är en bra anledning att designa en produkt till. Man kanske tar lite av jordens 

resurser, men med designen lyckas man även ge tillbaka det i en annan ände. Konsumenten och 

produkten blir en del av ett kretslopp och förhoppningsvis ger vi tillbaka mer än vi tar i slutändan. 

Det är i alla fall mitt mål med min design.  

 

Köket blev den första begränsningen som gjordes i mitt arbete då jag kände att för att mina 

observationer skulle ge ett resultat var jag tvungen att fokusera vad jag skulle observera. Köket blev 

valet då det kändes att där fanns mycket att jobba utifrån. Vi spenderar ganska mycket tid i köket(vi 

som använder det i alla fall), lagar och förvarar mat, diskar och vi har ofta mycket elektroniska 

maskiner som ska underlätta och spara tid i de olika processer som vi utför i köket. Det är även där 

en stor del av hushållets energiförbrukning ligger.  Under mina observationer försökte jag få med lite 

olika boende så som villa och lägenhet men också människor i olika åldrar och hur många som bor 

tillsammans. Detta för att få en bredd i arbetet. Resultatet av observationerna var att det vi hushöll 

med minst var vattnet. Det diskas under rinnande vatten, man satte på kranen och gick sedan ifrån 
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den för att göra något annat under tiden och hela förbrukningsförloppet var relativt nonchalant. Det 

kändes verkligen som något som vi tog för givet och inte tänkte över under handlingsförloppet. Jag 

ställde även frågor i samband med mina observationer. Detta för att komplettera observationer då 

jag ändå inte kunde vara en fluga på väggen. Svaren jag fick angående varför de använde mer vatten 

än de behövde varierade. Argumenten var att det kändes fräschare att diska under rinnande vatten, 

det tog lång tid att få varmvatten, men det är ju bara så lite disk och tankspriddhet. Vattnet är inte 

längre värdefullt för oss utan snarare en självklarhet. Det är vår attityd gentemot vatten, förbrukning 

och oss själva som stjälper oss.  Det är nog först när man får det tagit ifrån sig som man faktiskt 

uppskattar det, i alla fall de första tio minuterna. För mig var detta väldigt intressant att jobba vidare 

med så jag valde efter observationerna att fokusera mitt arbete på vattenförbrukning i köket.  

 

Enligt Energimyndigheten går en femtedel av villahushållens energi till varmvatten och i lägenheter 

är det högre än en femtedel. Energiförbrukningen påverkar växthuseffekten och bidrar till den 

globala uppvärmningen som vi nu faktiskt har problem med. 1 

I Sverige förbrukar en person cirka 160 liter dricksvatten per dygn i hemmet. 2 Är det dessutom ett 

hushåll som diskar för hand under rinnande vatten kan det gå åt upp emot 100 liter vatten. Jämför 

man samma diskmängd fast i en a-klassad diskmaskin går det åt mellan 10-15 liter vatten. Detta kan 

variera beroende på vilket program som man använder. 3 

Hur kommer det sig då att vi konsumerar mer vatten än vad vi egentligen behöver? För det första är 

det individfaktorer, så som våra erfarenheter, vilka värderingar, kunskaper med mera, som vi har. Det 

andra som påverkar oss är samhällsfaktorer. Med samhällsfaktorer innebär traditioner, bildningsnivå, 

ekonomi, det politiska systemet och samhälleliga värden. Dessa olika faktorer påverkar vem vi är, hur 

vi beter oss.  Det påverkar vårt engagemang till saker och ting, tillexempel hur engagerade vi är att 

                                                           
1
 Energimyndigheten, 2012, Effektiva kranar sparar energi, 2006-04, < 

http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Faktablad&id=6
61aa13a89cf46dd8cc412c2269cb256> 120524 
2
 Svenskt Vatten, 2012, Fakta om dricksvatten, < www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-

som-soker-information/> 120524 
3
 Energimyndigheten, 2012, Energispartips – Tvätt, disk och dusch, 2011-03-23, < 

http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Tvatt-disk-och-dusch--/> 120524 

http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Faktablad&id=661aa13a89cf46dd8cc412c2269cb256
http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Faktablad&id=661aa13a89cf46dd8cc412c2269cb256
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/
http://energimyndigheten.se/sv/hushall/Tips-pa-hur-du-spar-energi--/Tvatt-disk-och-dusch--/
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förbättra miljön. 4 Det handlar också om ett socialt dilemma som vi ställs inför. Maria Johansson & 

Marianne Küller (2007) nämner, ”I vardagslivet ställs vi som människor nästan dagligen inför valet 

mellan att handla själviskt eller i kollektivets intresse.”5. Detta är något som passar in på mitt projekt 

väldigt väl. Det finns dock själviska synpunkter också, bor du i villa blir din elräkning lite mindre om 

du sparar mer på vattnet. Men överlag så sammanfattar den meningen problematiken som ligger till 

grunden för det här beteendet och problemet.  

 

Idag tar vi vattnet i kranen för givet, som något självklart som alltid funnits där. Men det krävs ju en 

del för att få dricksvatten i kranen. Femtio procent av det vatten som tas upp i vattenverk i Sverige är 

ytvatten från sjöar och vattendrag, resterande del utgörs utav grundvatten eller konstgjort 

grundvatten6. Vattnet går sedan igenom ett vattenverk för att filtreras och renas till vatten med rätt 

ph-värde och så att det då kan klassas som dricksvatten.  

Därefter transporteras vattnet till hushållen och här går det åt en del energi. När det väl nått hemmet 

så använder vi det som det är eller så värms det upp till varmvatten. För att bli varmt går vattnet 

genom en varmvattenberedare. Vattnet värms då upp från cirka tio grader till femtiofem grader. 

Detta är en energikrävande process.  

El som produceras i Sverige har ofta väldigt låga utsläpp utav växthusgaser, vilket är bra. Men 

samtidigt är vi kopplade till det nordiska och nordeuropeiska elnätet. Detta innebär att el som vi 

köper därifrån fortfarande kan produceras från fossila bränslen och ha mycket höga utsläpp utav 

växthusgaser. 7 Något som inte är särskilt bra för miljön och den globala uppvärmningen. 

När dricksvattnet förbrukats renas det i ett reningsverk så att avfall, bakterier och dylikt kan rensas 

bort och så att det sedan har rätt värden för att kunna släppas ut i naturen igen.  

                                                           

4
 Individ och miljö: att utveckla och stimulera människors miljöengagemang, Bosse Angelöw och Thom Jonsson, 

2007, Studentlitteratur AB 

 
5
 Svensk Miljöpsykologi, Maria Johansson och Marianne Küller, 2007, Studentlitteratur, sida 303 

6
 Svenskt Vatten, 2012, Värt att veta om vatten 2009-03-20,  < 

http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/2011-10-
07_V%C3%A4rt%20att%20veta%20om%20vatten.pdf> 120524 
 
7
 Naturvårdsverket, 2012, Minska utsläppen hemma, 2012-01-23, < 

http://www.naturvardsverket.se/sv/start/klimat/konsumtion-och-klimat/minska-utslappen/>, 120524 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Bosse%20Angel%C3%B6w&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Thom%20Jonsson&fromproduct=true
http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/2011-10-07_V%C3%A4rt%20att%20veta%20om%20vatten.pdf
http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/2011-10-07_V%C3%A4rt%20att%20veta%20om%20vatten.pdf
http://www.naturvardsverket.se/sv/start/klimat/konsumtion-och-klimat/minska-utslappen/
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Vatten kan räknas både som en förnybar och en icke förnybar resurs. Detta beror på vilken källa som 

används. Ett exempel på icke förnybar vattenresurs är grundvatten, om uttaget är högre än den 

naturliga påfyllnaden. Ytvatten däremot räknas som förnybart.  

En av konsekvenserna är växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Energin som går åt under 

vattnets renings- och uppvärmnings-process, leder till koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen förändrar 

vårt ozonlager vilket i sin tur gör att temperaturen på jorden sakta men säkert höjs. Höjningen av 

temperaturen kan ge en dominoeffekt då isarna smälter, mossar tinar och ännu mer koldioxid frigörs 

och plötsligt går händelseförloppet väldigt fort. 8 

 

Under detta projekt och under föreläsningar i serien ”Vad ska du bli när du blir stor?” ifrågasätts 

mycket. Vem man är som designer? Vad ska man arbeta med efter utbildningen? Vad har ens egen 

roll som designer för betydelse? Går det att försvara att producera fler produkter? Helt klart mycket 

viktiga frågor men det har också fått mig att ifrågasätta mina föregående designprocesser. Jag har 

jobbat väldigt mycket utifrån att jag har ett hum om vad det ska bli och sen arbetar jag mig åt det 

hållet. Det är dock väldigt förutsägbart och jag vet inte om det mesta ur mig som designer faktiskt 

kommer fram. Under detta projekt har jag istället valt att jobba väldigt brett, inte ha någon bild utav 

vad det ska bli och försökt testa olika angreppssätt, tekniker och mina egna gränser. Detta för att jag 

ska växa och utvecklas och slutligen kanske kunna svara på frågorna, Vad jag ska bli när jag blir stor? 

och Vem är jag som designer? Det kommer förhoppningsvis även leda till att mitt projekt blir det 

mesta som det kan bli.   

                                                           

8
 Miljöportalen, Växthuseffekt och växthusgaser - vad är det egentligen? 070702, 

<http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen>, 

120528 

 

http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen
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Perioden innan jag valde frågeställning var jag inne på att arbeta med ett annat projekt. Jag ville 

jobba med de sju dödssynderna, men speciellt att illustrera. Detta var ett projekt som jag påbörjade 

men efter en handledning framgick det att för att bli godkänd var jag tvungen att gå på djupet i 

frågor om religion, synder, dagens samhälle och liknande. Då religion inte är något jag brinner för och 

kände mig tillräckligt motiverad för så valde jag bort den idén. Tanken var ju att vi skulle göra ett 

projekt med hjärna, hjärta och engagemang.  

Istället våndades jag lite i vad jag hade för möjligheter men till slut blev det hur vi förbrukar resurser i 

hemmet och på den vägen är det.  

 

För att hitta rätt angreppssätt har jag haft väldigt mycket olika idéer men också olika tekniker för att 

verkligen hitta det som känns mest passande och klockrent. I början arbetade jag konkret med 

vasken och kranen. Detta kändes som det första man tänkte på. Det var inget jag brann för och det 

gav mig inte heller särskilt mycket.  

 

Istället la jag mer fokus på att skapa ett mönster. Tanken var att 

mönstren skulle kunna appliceras på produkter i nära anknytning till 

diskhon, så som på kaklet, handdukar, disktrasor och liknande. Jag 

tyckte det här var mer min melodi men det kändes fortfarande inte rätt 

för mitt projekt.  

 

 

Ett annat sätt som jag har försökt att angripa problemet med och arbeta utifrån har varit med humor, 

men jag insåg mer att i min process har jag brist på humor.  
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Men efter arbetets gång och mycket reflektioner insåg jag att det inte var kranen det handlade om. 

Det är vattnet som är det väsentliga i mitt projekt och hur vi förhåller oss till det . Jag anser att när 

man är som mest öppen för förändring är när man utför handlingen. Det är då man är öppen för ett 

nytt perspektiv. Detta gjorde att det var viktigt att produkten var någonting som man såg när man 

spolade med vattnet.  

Under min första delredovisning pratade jag om Erikas ögon. 

Jag hade en konversation med Erika och blicken jag fick av 

henne när jag sa att jag diska under rinnande vatten var 

dödande. Där växte idén till produkten, Erikas ögon fram. 

Tanken är att de kan appliceras på kaklet framför diskhon eller 

på kranen om man inte har någon yta där det går att appliceras 

tryck på. På så vis skulle man se de där ögonen som skrämmer 

en lite och kanske får en att  

tänka en extra gång om det verkligen är den här människan jag vill vara. 

 

 

 

Komihågknuten växte fram från att man ska bli uppmuntrad att 

komma ihåg. Då fick jag den simpla idén om ett band på kranen som 

skulle ändra färg beroende på kranen(alltså vattnets)temperatur. 

Valet att den skulle förändras kom från att ofta så blir något man ser 

ofta en vana och mister sin effekt att uppmuntra och påminna.  
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Detta var två av mina idéer som jag arbetade mest med och under längst tid. Den tredje idén var 

dekoration i vask. Den bestod av djur som applicerades i vasken likt dekaler och på så sätt gav en en 

tankeställare. Alla idéer är någonting man ser när man utför handlingen. Efter att ha pratat med lite 

olika människor och gjort love and hate på idéerna kom jag fram till att dekoration i vask var det jag 

skulle arbeta vidare med.  

 

 

En av mina idéer som fick mycket positiv respons när jag hörde mig för var dekoration i vask. Det var 

en rolig idé, något som man ser och reagerar på men samtidigt inte tröttnar så mycket på var 

beskrivningar som kom fram. Det negativa som uppmärksammades var att djuren kanske tilltalade 

barnfamiljer men inte direkt ungdomar och vuxna. Steget mellan att djurarter kan dö ut om vi 

överkonsumerar vatten i det långa loppet var väldigt långsökt och dessutom inkorrekt. Det blev mest 

en gullig dekoration. Men så fick jag även kommentaren, du kanske kan jobba med text istället. Det 

var något som verkligen kändes lovande och som det fanns potential i. När jag tidigare jobbat med 

illustrationer och försökte få in humor i mitt projekt kom jag över lite ordspråk. Något som satt sig på 

hjärnan var ”en piss i Mississippi”. Det kändes så nonchalant, ärligt och precis så många känner när 
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de ska förändra ett beteende eller göra något nytt. Därför kändes valet självklart att arbeta vidare 

med det ordspråket.  

Under min research på material kom jag över termokromatiskt bläck. Det ändrar färg beroende på 

temperatur och kändes intressant. På så vis skulle det inte bara bli en dekoration utan det skulle även 

ske en förändring som gjorde en uppmärksam och kommunicera, att man kanske ska tänka över sina 

vanor och beteende.  

Tryck med termokromatiskt bläck görs i två lager. Det översta lagret blir genomskinligt vid en viss 

temperatur och då syns det undre lagret . I början innan jag visste allt för mycket om materialet 

trodde jag bara att det översta lagret kunde vara svart och att det undre lagret kunde vara i vilken 

färg som helst. Så då jobbade jag utifrån det och skapade mönster, mest cirklar, som sedan blev till 

text. Efter någon handledning blev det dock mer klart att fokus var att hitta den ultimata symbolen 

för att förmedla att du borde hushålla med ditt vatten. Jag frågade runt bland människor och bad de 

beskriva vad de tänkte på när de hörde ordet vatten. Det var väldigt många olika perspektiv på deras 

uttalande men gemensamt för alla och det som de sa nästan först var blått och droppe. För mig 

kändes detta därför som den självklara och ultimata symbolen för mitt arbete, en droppe. Det känns 

viktigt att ha något igenkännande som hjälper konsumenten att identifiera problemområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag försökte på många olika sätt skapa en förändring i droppen. Droppar i droppen, en droppe som 

blir flera, hur man sätter ihop dem i en grupp och droppar som blir text. Texten för mig var väldigt 

tilltalande men efter en handledning med Pernilla Frid och laborationer insåg jag att för att texten 

ska vara kommunikativ måste den vara så pass stor att den är läsbar. Då var dropparna väldigt svåra 

att applicera, det såg konstigt ut med en stor fet droppe i diskhon. Kommunikationen blev helt enkelt 

inte tillräckligt bra eller snabb för att vara lämpad för just mitt arbete. Tvättar man bara händerna i 
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några sekunder måste kommunikationen vara snabbare och då är alternativet att jobba med färg och 

form.  

Under laborationer testade jag att placera ut dropparna i de 

rätta kontexterna. Då skapade jag ett mönster som 

inspirerad mig(se bild). När man placerade många droppar 

runt utloppet på vask eller dusch kunde man skapa fina och 

levande mönster. Det såg ut som vattnet sprutat med kraft 

och att dropparna stänkt från utloppet. Med olika färger och 

storlekar på dropparna blev mönstret allt mer levande. Jag 

tyckte det var väldigt effektfullt, intressant och därför valde 

jag att arbeta vidare med just detta.  

Att testa en annan idé när man tror att man hittat en väldigt bra idé är för mig en väldigt bra koll för 

att inse och avgöra om man gör rätt som satsar på sin idé eller inte.  För att inte stirra mig blind på 

droppar försökte jag istället utforma något annat runt utloppet på vasken. En grön växtlighet som 

växte i en ring runt och som i samband med varmt vatten blev antingen rött eller som svarta döda 

växter utan blad. Detta för att skapa en dramatisk förändring så att man på så sätt skulle reagera. Det 

var en bra idé men på något sätt kändes den inte helt rätt. Istället tog jag med tanken på en varning 

med röd färg och applicerade istället det i samband med mina droppar. De blåa dropparna skulle av 

det varma vattnet istället bli röda. Dels förmedlar det att det är på grund av varmvattnet som 

förändringen sker, varmt vattens färgsymbol är rött. Och även att det ligger i vårt inre att rött är en 

varningsfärg. Ska man dessutom vara väldigt dramatisk kan man se de röda dropparna som 

blodsdroppar, att vi sakta men säkert tar kol på vår jord. Den förblöder om vi inte gör någon 

förändring och den förändringen börjar hos den enskilda människan. Tillsammans gör vi skillnad.  

Mitt i all hets om droppar och laborationer fick jag mitt projekt om bakfoten. Jag var för inne i mitt 

projekt och tyckte att det därför var naturligt att dropparna rann ner i avloppet, alltså med spetsen 

ut från avloppet. Placerade så här ser det dock mest ut som kronblad och tappar sin betydelse. Men 

det var något jag först såg i efterhand.  

I laborationerna testade jag olika nyanser av blått och rött. Försökte hitta den förändring som var 

bäst lämpad för uppgiften. Ett flertal nyanser gav ett mer levande mönster och därför valde jag tre 

olika nyanser av blått. En mörkare, en ljusare och en mitt emellan.  När det kom till den röda färgen 

var det svårare, visst ville jag att mönstret skulle kännas levande även då men det förlorade lite sin 

effekt med ljusare och mörkare nyanser av rött. Därför blev valet att de tre blå nyanserna övergick 
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alla till samma röda nyans, en klar och tydlig förändring som förmedlar att någonting händer. Detta 

tycker jag är ett väldigt viktigt inslag i just min produkt. Att under den handling som användaren 

utför(alltså konsumtionen av vatten) är det viktigt att det händer en förändring så att användaren får 

en tankeställare och utvärderar sin handling.  

När jag skulle välja storlekar på dropparna var det något som växte fram medan jag laborerade. Var 

dropparna i samma storlek blev det gärna lite tråkigt och enformigt. Med tanke på att dropparna är 

så pass enkla i sin utformning krävdes det något annat för att skapa dynamik och att någonting 

händer i mönstret. Detta skapades enligt mitt tycke bäst genom att använda olika storlekar på dem. 

För att ha lite kontinuitet i mitt projekt valde jag ännu en gång tre olika storlekar, likt de tre olika 

nyanserna.  

När det kommer till förändringen och exakt vilka möjligheter som det faktiskt finns med 

termokromatiskt tryck har det varit desto svårare. Jag har varit i kontakt med både svenska och 

utländska företag och det har varit väldigt svårt att få svar. Inom Sverige har jag inte hittat några som 

trycker med termokromatiskt tryck på klistermärke eller dekaler. Denna del av min process har varit 

väldigt tidkrävande, frustrerande och inte kommit så långt som jag har velat.  Det jag har hittat 

informationsmässigt är därför det jag valt att utgå ifrån.  

Trycket kan ändra färg från blått till rött, och sedan även kunna återgå till blått igen vid 

temperaturskillnad. Det finns olika temperaturer då trycket ändras och det är bland annat vid femton 

grader, trettio grader och sextio grader.  Då man ofta inte duschar i så pass varmt vatten som sextio 

grader har jag valt att använda mig utav de andra två förändringsgraderna. Tanken är att vissa av 

dropparna ändrar färg vid femton grader och vissa vid trettio grader på så vis så växer den röda 

färgen ju varmare vatten du använder. Och det är när man använder varmvatten som det går åt som 

mest energi. För att kunna skilja på vilka droppar som ändrar färg när står på deras baksida som tas 

bort före applicering. Detta innebär att du även själv kan välja hur du vill att det röda mönstret ska 

växa. 

Något jag hade velat jobba med är att låta dropparna vara genomskinliga från början och sen i 

kontakt med vatten så växer de blåa dropparna fram. Problemet är bara att än så länge har jag bara 

hittat tryck som kan gå från genomskinligt till en färg men inte bli genomskinligt igen. Så med tanke 

på det vill jag inte göra något som kanske är orealistiskt innan jag vet, men det är ju en möjlighet om 

man skulle jobba vidare med produkten.  

Under arbetets gång har jag även ifrågasatt om det är förändringen från blått till rött som är den som 

jag vill åt. Kanske kan de gå från vita till blå, då hade de inte synts i till exempel ett vitt porslins 
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handfat men kontrasten hade dock blivit större i kontext med det silvriga från diskhon. Det är en svår 

avvägning, kan de gå från blå till svarta? Från blått till vitt? Var får man den bästa effekten? Självklart 

handlar det lite om hur ens badrum eller kök ser ut. Den blå färgen är ett bra val för att den är så 

starkt knutet till vatten och passar in i fler sammanhang än vad till exempel rosa gör. Den röda färgen 

är så djupt rotat i vår medvetna att det är en uppmärksamhets och varningsfärg så kommunikationen 

mellan produkt och konsument blir snabb. Hur man än vänder och vrider på det så tycker jag att det 

här är den bästa lösningen utifrån det jag fått reda på om materialet.  

Förändringen och kommunikationen om att någonting händer är väldigt viktigt. Dels för att det inte 

ska bli en vana att se dekoration och att man sedan glömmer bort den. Men genom förändringen blir 

förhoppningsvis gäster och vänner intresserade vad det är för dekoration man har i sitt hem. Frågar 

av nyfikenhet och då kommer problemet upp till diskussion. Slutsatserna som jag drog efter att ha 

sett ”Psalmer i köket”9 var att kommunikation är otroligt viktigt. Det handlar inte bara om att 

observera och iaktta utan också att ta upp ämnet och prata. Det tror jag även gäller problemet med 

vattenförbrukning. Fler människor måste reagera, ta sitt ansvar och det första steget är att inse att 

det är ett problem som är värt att diskutera.   

När det gäller material i övrigt så är dropparna offset tryckta på vinyl. Detta för att ge en bättre 

hållbarhet i jämförelse med digitaltryck. Om detta går att göra med det termokromatiska bläcket är 

något som jag inte vet säkert. Det är dock lösningen om jag ska utgå från vad jag vet i nu läget. 10 

Dropparna är utskurna och har en behandling så att de glänser och inte är matta.  

Materialet i sig är inte särskilt miljövänligt, förmodligen inte bläcket heller. Detta är tyvärr en av de 

negativa sidorna av mitt projekt. Självklart önskar jag att jag hade möjlighet att välja lika hållbara 

material men att de är mer miljövänliga. Skulle detta finnas skulle självklart produkten tillverkas i det 

istället.  

Med tanke på den lilla mängden och människans beteende just nu så kommer produkten inte heller 

återvinnas. Efter förbrukning är det störst chans att den slängs i soptunnan och sedan bränns upp 

istället. Det blir ännu en produkt som gynnar tillväxtsamhället.  

  

                                                           
9
  Psalmer från köket, Bent Hamer, 2003 

10
 Stick it, 2012, <www.stickit.se/>, 120529 

http://www.stickit.se/
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I mitt projekt valde jag även att utforma visitkort. 

Från början var det tänkt att det skulle följa med i 

förpackningen och att det skulle stå information på 

det. Men efter många onödiga vändor insåg jag att 

min produkt inte behövde ett visitkort. Så istället 

gjorde jag ett visitkort till utställningen istället. Jag 

använde mig utav dropparna som ligger på varandra 

i sin enkelhet. Men valde att beskära droppen på 

mitten istället längs längden. Detta för att jag ville 

att det skulle vara i stående format. Jag testade även 

att ha tre droppar på rad men valde ändå mitt första alternativ. Det kändes mer seriöst och hade en 

enkelhet och ett formuttryck som passade både mig och produkten. Trycket valde jag att ha på båda 

sidorna, på så sätt blir droppen hel ändå. På ena sidan är mina kontaktuppgifter och på andra sidan 

står det information om mitt projekt.  

 

För att skapa en helhet kring produkten kändes det väldigt viktigt att ha en förpackning. Då jag inte 

hade så mycket kunskap inom att jobba med förpackningar sökte jag hjälp av Tobias Svensén. Vi hade 

en handledning, då han gav mig tips, förklarade vad som var viktigt att tänka på, visa materialprover 

och visa på olika förpackningslösningar som man kunde använda sig utav. Jag kontaktade även ett 

företag vid namn Billerud för att få tag i materialprover på ett av deras nya material som heter 

fibreform, dock utan någon framgång. Det är ett miljövänligt material med stora möjligheter att 

forma som man vill, men även göra dekorativa spår.  

Det känns viktigt att genom förpackningen kunna framhäva produkten. Locka in köparen och att de 

verkligen ser, vad det är de köper. Den måste också ha så pass mycket information, att man förstår 

vad det är för något och hur de fungerar. Det blev två saker som var viktigt under arbetet med 

förpackningen. Tanken från början var att förpackningen skulle vara så platt och liten som möjligt för 

att det skulle bli billiga fraktkostnader, ta liten plats i butik och ha liten inverkan vid transport. 

Dropparna placerades ovanpå varandra så att det såg ut som de växte och utifrån det arbetade jag 
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fram olika förslag och tankar på hur produkten skulle kunna förpackas. Ganska tidigt var ett alternativ 

mer tilltalande än de andra. Det var förpackningen med som ett litet titthål eller fönster in så man 

såg dropparna och den var platt. Men efter lite funderande insåg jag att det kommer finnas mer än 

tre droppar i varje förpackning. Då kan inte förpackningen bli så platt som jag från början ville. Jag 

mätte och testade och insåg att det skulle krävas åtminstone tjugo stycken droppar i varje 

förpackning. När de placerades ovanpå varandra blev det ett par millimeter tjockt vilket blev 

klumpigt och igenomtänkt med de helt platta förpackningarna. Så då började idén om en ask växa 

fram istället. Inspirationen kom från en tändsticksask, vilket är otroligt enkelt men enligt mig med en 

bra finess. Dropparna var uppdelade storleksmässigt efter var de ska vara placerade. I varje grupp är 

där tre storlekar och tre olika nyanser utav blått. De är anpassade efter handfat, diskho och dusch för 

att det finns olika möjligheter och storlek på ytor att dekorera. Jag vill att de ska synas att de är en 

familj och finnas en enhetlighet när det gäller förpackningen men samtidigt ska inte förpackningen 

behöva vara mycket större än nödvändigt. När de olika förpackningarna skapades utifrån samma 

mått och tankesätt blev den lilla förpackningen för handfat otroligt liten. Så pass liten att jag kände 

att man skulle gå miste om information och att den lätt skulle försvinna ner i en ficka. På grund av 

detta utvecklade jag förpackningen så den blev lite större men glappen i storlek mellan 

förpackningarna blev ojämnt och tillsammans såg det skevt ut. Något som inte var målet. Därför 

gjordes även mellanförpackningen lite större för att skapa en bättre helhet mellan alla tre 

förpackningarna.  

Det grafiska på förpackningen var något som kändes väldigt svårt. Jag tog kontakt med Malin Nilsson 

för att få tips och hjälp vad det gällde utformning av det grafiska på förpackningen och typsnitt.  Även 

när jag tyckte att jag var något på spåret kändes det långsökt och som om det inte passade in. Istället 

blev fokus att försöka binda ihop det med mitt koncept och kärnan i mitt projekt. Att på något sätt få 

in vatten och tydlighet kring vilken produkt som passar till vilken omgivning. Efter en handledning fick 

jag dock frågan om man inte skulle kunna ha alla storlekar i en förpackning? På så sätt skapades mer 

möjligheter att skapa sitt eget mönster och även att oavsett vilka förutsättningar du har i ditt hem är 

det något som passar. Så med nytt kött på benen och lite nya frågor angående förpackningen 

försökte jag utveckla och testa vad det var som passade produkten bäst.   

Efter mycket modellgenerering och tester av olika förpackningar, funktioner och lösningar kom jag 

fram till att tändsticksasken var en bra idé. Fönstret som man kan se dropparna genom utformade 

jag även det droppformat, detta för att fokus inte skulle hamna på någonting annat. Dropparna är 

klistrade med en limrygg, likt ett pappersblock, på så sätt ligger de på sin plats i förpackningen men 

är även enkla att särskilja och applicera på valfri plats. Asken som förs ut eller inte är inte längre en 
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ask utan en låda med nedsänkning så dropparna ligger stabilt och inte rör sig omkring. På utsidan av 

förpackningen finns även två utskärningar, detta för att man lätt ska kunna få tag om innerdelen och 

dra ut om man har för stora fingrar för att putta igenom den. Utsidan är vit och simpel med 

produktens namn i vänstra hörnet, informationstext på baksidan och streckkod på ena långsidan.  

 

Typsnittet var något som var väldigt svårt att välja. Jag ville att det skulle vara enkelt och tydligt, 

precis som min produkt. Fokuset ska vara på produkten och jag ville därför inte att typsnittet skulle 

ta för mycket uppmärksamhet och plats. Det var viktigt att det inte heller gick från det formspråket 

som droppen har. Hellre för lite än för mycket.  

Modellen av förpackningen som jag har byggt är i kartong och plast. Klätt i utskriven dekal och 

självhäftande papper, detta för att få ett rent och snyggt utseende. När man sedan ska tillverka den 

kommer plasten förmodligen vara tunnare och hur den är ihop satt löst på ett annat sätt med hjälp 

av maskintillverkning.  

Förpackningarna blev två istället för tre. Jag slog ihop handfat och diskho till en för att det kändes 

mer naturligt. En förpackning med större droppar för större ytor och en mindre förpackning med 

många små droppar för mindre utrymme.  
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De designmetoder som jag valt att arbeta med har varit väldigt varierande under mitt projekt . Det 

har varit viktigt för mig att hitta rätt angreppssätt för just mitt problem och projekt. Jag har under 

projektets gång utvecklat min förmåga att driva arbetet framåt samtidigt som jag försökt hitta en 

teknik att fördjupa mig i och färdigställa mitt arbete igenom.  

Genom litteraturstudier har lärdomar och information samlats till arbetet. De ord som jag har tyckt 

att det varit viktigt att få en djupare förståelse av eller mer information om har även använts för att 

söka i olika databaser.  

Informationen som jag har samlat på mig kommer även från företag som jag har haft mailkontakt 

med och personliga kontakter.  

Observationer i hem med människor i olika åldrar, bostadssituationer har underlättats med 

intervjufrågor. Detta för att kunna ta större del av tankar om deras beteende och hur de verkligen 

gör i sitt hem och att det är svårt att vara en fluga på väggen i någon annans hem. 

ITK, Identity Tool Kit, var något som jag försökt applicera mitt projekt genom två gånger. Det drev 

arbetet framåt men de stämmer inte riktigt med min slutgiltiga produkt. Detta har dock varit ett sätt 

för mig att utveckla mina tankar och faktiskt försöka precisera vad jag vill uppnå på ett sätt som är 

mer kreativt än i text.  Föreläsningen som Charlotte Ryberg hade om ITK gav mig dessutom en 

djupare bild av det och jag förstod att det fanns så mycket mer möjligheter i metoden än vad jag 

tidigare trott. Detta för att man inte bara behöver använda produktbilder och liknande utan kan ta 

bilder som bättre förklarar det ord som man är ute efter och vill uppnå med sin produkt.  

Modellgenerering har varit en stor del av arbetet med förpackningen. Varje modell har hjälpt mig att 

fatta beslut, inse vad det är som är viktigt och hur man ska kunna tillverka den.  

För att lättare identifiera användare och hur man bäst bygger upp händelseförloppet kring min 

produkt har jag använt mig utav storyboards.  
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Resultatet av mitt arbete blev en kommunikativ dekoration för handfat, diskho och dusch. Blå 

droppar som du applicerar i ditt eget mönster utifrån de förutsättningar du har i ditt hem. Droppen 

ändrar färg genom termokromatiskt tryck, beroende på vattnets temperatur vilket uppmärksammar 

och påminner dig om den ökning av energiförbrukning som sker när du använder varmvatten. Även 

när dropparna är blå vilket de är i neutralt läge kommunicerar de genom sin färg och form, vatten.  

Dropparna finns i olika storlekar och i tre olika nyanser av blått. Detta för att mönstret ska bli allt mer 

levande och dynamiskt. Vid färgförändringen övergår alla till samma nyans av rött. Rött är varningens 

färg och symboliserar även varmvatten på kranmarkeringarna.  

De säljs i förpackningar i olika storlekar, en för stora utrymmen likt dusch och badkar och en för 

mindre utrymmen som handfat och diskho. De kan självklart kombineras om man vill skapa ännu mer 

dynamik i sitt mönster. Priset är tänkt att ligga på cirka 40kronor förpackningen och en del av 

intäkterna ska gå till en organisation som arbetar med vattenfrågor.  

Förpackningen är i två olika material, papper/kartong och plast, kompromissen med två material 

gjorde jag för att jag tyckte det var väldigt viktigt att dropparna skulle synas men ändå skyddas, 

samtidigt som papper känns mer miljövänligt och skonsamt.  

Även om dropparna i sig har en lång hållbarhet så utsätts de för väldigt mycket påfrestningar, 

speciellt i diskho. Det blir väldigt snabbt skitigt av matrester och disk, vilket betyder att man rengör 

vasken väldigt ofta. Så det är inte vattnet i sig som kommer vara den stora påfrestningen, det är 

rengöringen. De är tryckta med offset tryck på vinyl.  

Produkten är relativ billig och det är lätt att byta ut de droppar som går i sönder eller av annan 

anledning inte håller. Tyvärr bidrar detta till ett tillväxtsamhälle där produkter köps, slits och slängs. 

Detta var inte alls mitt mål med det här projektet överhuvudtaget, och det är här som jag känner att 

jag har misslyckats och att min produkt är dubbelmoraliskt. Man sparar i ena änden men slösar minst 

lika mycket i andra änden. Det som jag kan tänka väger upp denna produkt är att den försöker att 

förändra ett beteende och lyckas man med det, då tror jag att plusen faktiskt kan överväga minusen. 

Detta för att lär man sig att värdera vattnet annorlunda så tror jag även att man kan känna sig 

uppmuntrad att spara på våra resurser någon annanstans också.  

 



Examensuppsats 
Piss i Mississippi 

 

 

22 
 

Mitt projekt har även sina svagheter. En av dem är att jag inte testat min färdiga produkt på någon, 

vilket jag självklart borde gjort inser jag i efterhand. Anledningen är väl att i med att jag inte fått tag i 

något tryckeri som kan trycka mina droppar med termokromatisk färg. Det blir en konstig 

undersökning om jag antingen ska stå och byta ut dropparna eller säga, tänk dig att dem nu ändrar 

färg. Helst hade man velat att en familj eller person hade testat dem i en vecka för att säga om de 

tycker att deras beteende har förändrats.  

Jag inser nu när man börjar få lite distans till sitt projekt att jag skulle låtit någon annan gå in och 

tillexempel göra det grafiska på förpackningen och hjälpa till med typsnitt. Den hjälpen tog jag först 

när jag hade arbetat fram några alternativ och jag tror min produkt hade sagt mer om jag låtit någon 

med mycket kunskap hjälpa mig. Men det är svårt för jag är en väldigt envis människa och jag känner 

att min utbildning är till för att jag ska lära mig. Sen att det denna gång var att jag ska lära mig släppa 

min produkt till någon annan tror jag också är otroligt nyttig. Man kan inte vara allt, även om man 

vill.  

 

 

 



Examensuppsats 
Piss i Mississippi 

 

 

23 
 

Mitt personliga mål under detta projekt var att reflektera mera. Något som jag varit lite dålig på 

förut, eller i alla fall att dokumentera det. Genom hela projektet har jag antecknat föreläsningar, 

handledningar och med jämna mellanrum försökt få ner mina reflektioner. Jag tycker personligen att 

jag har uppnått mitt mål och förbättrat denna sida av mig nämnvärt.  

Handledningsmässigt tycker jag att det varit svårt, det är många personer som är inne och petar i ens 

projekt, ifrågasätter, trycker på olika punkter om vad som är viktigt. Det har varit otroligt nyttigt att 

få sålla information och välja vilken väg man ska gå men ibland känner jag att det gått fel. När jag har 

känt mig osäker har jag vänt mig till min huvudhandledare som fått mig på rätt bana igen.  

 

Dessutom har jag under detta projekt tänkt på väldigt mycket saker som jag inte brukar göra. Det har 

verkligen fått mig att börja ifrågasätta vad jag gör och hur jag gör det. Genom hela min process har 

jag funderat över om den är miljövänlig eller inte?  

Vi använder oss utav workbookmetoden. Det första självklara är att det skrivs ut en hel del. Jag har 

skrivit ut väldigt mycket fakta, anteckningar från föreläsningar, reflektioner, bilder, saker som jag har 

fotograferat, lagt in i datorn och sen printat ut. I efterhand tänker jag att det hade varit mer 

miljövänligt om jag hade haft en digital workbook. Där jag samlade och anteckna allt som jag tänkte 

på. På så vis hade jag sparat på papper, bläck och den energi som går åt för att skriva ut. Det känns 

som det finns en massa småsaker som man verkligen inte tänker på. Var kommer mina pennor från? 

Vad är det egentligen i dem? Vad gör jag med dem när de är slut? Frågorna har blivit många och 

svaren borde vara minst lika många. Tyvärr är dem inte det men den största frågan är, Är min process 

hållbar? Jag undrar även hur en riktigt hållbar process ser ut.  

 

Självklart har jag under tre år växt som både människa och designer, jag har tagit del av mer 

kunskaper än vad jag faktiskt kunnat ana när jag började. Nu är man fortfarande lite hemmablind för 

att man är i slutet på utbildningen, men ju mer distans jag får till den, ju mer inser jag hur mycket jag 

lärt mig. Jag har höjt värdet på mig själv och investerat i något som varar för livet.  
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