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Abstrakt. 
Jag har i mitt examensarbete jobbat med framtagningen av en vattenflaska 
för en hållbar utveckling. En vattenflaska där användningsområdet är för 
vardagligt bruk. Arbetet har en inriktning mot estetik och hållbarutveckling. 
Jag har tittat på vilken miljöinverkan buteljerat vatten har, undersökt estetik 
som begrepp och gjort research. Detta är sedan följt av en designprocess in-
nehållande skissprocessen, användarstudie, och designmetoder vilket leder 
fram till en prototyp av en produkt. Fokus för projektet har involverat form-
givning, estetik, och hållbarhet. Under projektets gång reder jag ut begrepp, 
reflekterar, och tolkar olika källor. 

Nyckelord
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1. FÖRORD

Ett stort tack till mina lärare, Henriette Koblanck, Tobias Svensèn, Jonas 
Stengel, Göran Fafner, Bosse Westerlund, Susanne Bonja, Titti Forss-
lund, alla gästföreläsare och mina klasskamrater. Ett speciellt tack till min 
familj och mina vänner, som varit ett stort stöd. 

2. INLEDNING 

Vi i västvärlden är förunnade att inte bara ha rent vatten, utan också ha 
det i våra hem. 1.1 Miljarder människor lever idag i länder utan rent vat-
ten enligt World water council. För att sätta den siffran i perspektiv, så 
är det nästan som att hela Europa, Australien, U.S.A, Kanada, och Sy-
damerika tillsammans skulle vara utan rent dricksvatten. Torka är inte 
längre ett problem för en skörd i det industrialiserade samhället. I filmen 
Home nämns det att 70% av världens vattenförbrukning används i jord-
bruken till t.ex bevattning . Det sägs att 100 liter vatten går åt till 1 kg 
potatis, 4000 liter för ett kilo ris, och 13 000 liter för ett kilo kött. Rent 
vatten är inte bara livsviktigt för oss som människor utan spelar en stor 
roll i hela ekosystemet. En rubbning i balansen kan ha ödestigra kon-
sekvenser på många håll. Vi har rent vatten i våra kranar men trots denna 
lyx som vi tycks ha tagit förgiven så hade försäljningen på buteljerat vat-
ten fördubblats på 3 år enligt en rapport av Konsumentföreningen Stock-
holm gjord 2007. Siffran var då uppe vid 34 000 ton per år. 

För att sätta denna siffra i perspektiv så talar man om att en person i 
Sverige i genomsnitt dricker 25 liter flaskvatten per år. För att trans-
portera vattnet och tomflaskorna till och från butikerna krävdes det 15 
000 lastbilstransporter. Detta koldioxidutsläpp motsvarar vad 12 500 
bilar eller 8 500 oljeeldade villor släpper ut under ett helt år. Detta för en 
vara vi köper som man också kan få gratis leverat till de flesta hemmen 
i Sverige. I en undersökning gjord av kvällstidningen Aftonbladet 2007, 
testades olika märken av flaskvatten för dess renlighet. Testen gjordes 
helt enligt Livsmedelsverkets direktiv. För kranvatten har man bestämt 
en gräns som inte får överstiga 100 bakterier per milliliter efter tre dygns 
odling. Det populära märket Evian innehöll 5 000, Aqua d’Or 2 400 och 
Imsdal 3 100. Dessa bakterier är inte skadliga för oss människor, men de 
påverkar smak och lukt på vattnet. Kvaliteten på kranvattnet i Sverige är 
sannerligen en lyx för oss invånare. 
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3. BAKGRUND

Ur miljösynkpunkt är vattenflaskorna ett hot. Jag har svårt att finna bra 
argument varför buteljerat vatten skall existera i länder där kranvatten är 
rent. I strävan att förändra min egna dåliga vana och sluta köpa buteljerat 
vatten, så fann jag inga vattenbehållare som talade till mitt behov. Vat-
tenflaskor associeras väldigt ofta i samband med sport eller som en för-
brukningsvara i butikerna. Detta kunde jag även se på formspråket hos 
vattenbehållarna till salu. Jag vill då skapa en estetiskt tilltalande vatten-
flaska för ett långsiktigt bruk, och även ett vardagligt bruk. En flaska jag 
kunde bära med mig hemifrån och använda genom dagen. En flaska man 
vill ha stående på sitt skrivbord, vid datorn, i bilen, på matbordet eller i 
handen på väg någonstans. Jag vill undersöka vad som är viktiga egens-
kaper i valet av vattenflaskor,  vad som är estetiskt tilltalande, hur viktig 
estetiken är, och tillämpa informationen jag finner för att designa en vat-
tenbehållare. Detta skulle kunna resultera i att färre vattenflaskor som 
förbrukningsvaror konsumeras och att mera människor istället tar med 
sig vatten eller fyller på flaskan efterhand, och använder flaskan under 
lång period framöver, vilket spar på vår miljö och vore ett mera hållbart 
levnadsätt.

3.1 Syfte
Syftet är att skapa en artefakt som väcker intresse, och nyfikenhet, är 
estetiskt tilltalande och skapar en förändring i sättet man ser på vat-
tenbehållare. Jag vill att artefakten skall resultera i att man köper mindre 
vatten, och uppmuntra till att man portabelt bär med sig kranvatten. Med 
uppsatsen vill jag lyfta fram problemet med vattenflaskor, och ta fram lös-
ningar. Förhoppningen är att designprocessen som undersökning blir ty-
dlig för läsaren och lätt att följa. Och att uppsatsen bidrar till att utveckla 
kunskap om designprocessen. 
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3.2 Frågeställningar
•	 Hur	påverkar	konsumtionen	av	buteljerat	vatten	miljön?	 
•	 Vad	menas	med	estetiskt	tilltalande?	 
•	 Är	estetik	viktigt	i	framtagningen	av	en	vattenflaska?	 
•	 Vilka	faktorer	spelar	in	och	gör	artefakter	estetiskt	tilltalande? 
•	 Hur	har	formgivningen	av	flaskor	sett	ut?	 
•	 Hur	påverkar	design	konsumtionen	av	vattenflaskor?	 
•	 Vilka	material	lämpar	sig	bäst	för	en	vattenflaska	för	en	hållbar 
				utveckling,	andvändning	och	produktion? 
•	 Hur	kan	man	använda	design	för	att	ta	fram	en	estetisk	tilltalande	 
				vatten	behållare	för	vardagligt	bruk	och	hållbar	utveckling? 
•	 Vilket	formspråk	passar	för	en	vattenbehållare? 

4. TEORIER OM ESTETIK

4.1 Vikten av estetik
I undersökningen The Different Roles of Product Appearance in Con-
sumer Choice (Marielle E. H. Creusen and Jan P. L. Schoormans, 2005) 
lät man 142 personer, mellan 18 och 65 år, bedömma två stycken olika 
telefonsvarare. Man hade lika många kvinnor som män. Bedömningen 
gjordes utifrån sex stycken kriterier. Dessa var : 1. Uppmärksamhet, 
det kunden ser av produkten i en butik.  2. Kategorisering,  lätt att kat-
egorisera bland andra produkter. 3.Funktion,  funktionaliteten, samt 
tekniken, specifikationerna. 4. Ergonomi, den fysiska interaktionen mel-
lan användare och produkt. 5. Estetik, hur den passar i hemmet/varda-
gen baserat på estetisk uppskattning. 6. Symbolik, varumärke och andra 
symboliska värden. Det testades ifall dessa värden bidrar i konsumentens 
val av produkter. Man frågade testpersonerna varför de valde just den 
specifika produkten och vad det 
var hos produkten som formade 
deras omdöme när de gjorde valet. 

Vad man kan utläsa av resultaten 
är att 65 procent nämnde estetik 
som ett skäl till sina val och därför 
blir estetiken den främsta orsaken. 
Detta följs av symbolik, ergonomi, 
funktion, uppmärksamhet, kat-
egorisering.
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4.1.1 Reflektion om studien
Jag ser en tydlig koppling mellan konsumentens val av produkter och 
estetik. Att använda form och estetik som en prioriterad faktor i design-
processen, kan vara bifogat. Det är möjligt att resultatet hade varit annor-
lunda om andra produkter hade presenterats för testpersonerna. I under-
sökningen skriver de även att estetiskt värde är viktigt för konsumenten, 
och detta speciellt i produkter som kommer användas över en lång period, 
och om produkterna kommer vara synliga inför andra människor. Jag ser 
det som ett samband mellan telefonsvararen och artefakten jag vill skapa. 
Jag fortsätter undersöka vad som menas med estetik och hur man kan de-
finera begreppet. 

4.2 Estetik & Skönhet
Estetik har varit ett ämne som fascinerat filosofer och sociologer ända if-
rån Platons tid. Frågor som ofta ställs är hur vi uppfattar skönhet och om 
skönhet är universiellt.  

Den franska sociologen Pierre Bourdieu talade om kulturella kapitalet. 
Erfarenheter, anseende, uppväxt, hur vi talar och för oss, men även vad 
vi anser vara estetiskt tilltalande och god smak. Broady (1987) skriver i 
Kulturensfält om Bourdieu. Det kulturella kapitalet anser Bourdieu kan 
användas som ett medel att särskilja sig men även hitta likheter i olika so-
ciala grupper,  och detta används även som ett sätt att utöva makt i olika 
samhällsklasser. Broady beskriver Bourdieus tankar om att smak var ett 
socialt ställningstagande i samhället. 

Immanuel Kant har skrivit följade (Immanuel Kant i National Encyclo-
pedia of Philosophy, Aesthetic Judgement 2003):

“… when [a man] puts a thing on a pedestal and calls it beautiful, he demands the 
same delight from others. He judges not merely for himself, but for all men, and 
then speaks of beauty as if it were a property of things. Thus he says that the thing is 
beautiful; and it is not as if he counts on others agreeing with him in his judgment of 
liking owing to his having found them in such agreement on a number of occasions, 
but he demands this agreement of them. He blames them if they judge differently, 
and denies them taste, which he still requires of them as something they ought to 
have; and to this extent it is not open to men to say: Every one has his own taste. 
This would be equivalent to saying that there is no such thing as taste, i.e. no aes-
thetic judgment capable of making a rightful claim upon the assent of all men. “ 
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4.2.1 Reflektion om Estetik

Man kan reflektera över sambandet mellan det Kant och Bourdieu 
skriver. I betraktelsen av en artefakt som man refererar till som skönhet, 
eller vacker så menar båda att det finns underliggande faktorer. Dessa un-
derliggande faktorer menar Bourdieu har mycket att göra med ens egen 
bakgrund och hur man identiferar sig själv socialt. Det Kant säger om 
att vi kan ha en föreställning om att estetik är en egenskap i sig, och kan 
klandra de som inte har samma smak som vi, kan fungera som ett argu-
ment för Bourdieus tes. Jag väljer att gå i samma linje och därav behandla 
vattenbehållaren som en artefakt som inte är estetiskt tilltalande i sig själv, 
utan är en produkt som är beroende på det kulturella kapitalet och kan 
skilja sig i olika sociala grupper. Då behöver man gå djupare och under-
söka sin konsument målgrupp och strategier för marknadsföring. Detta 
sträcker sig utanför ramarna för min designprocess och därför väljer jag 
att utgå ifrån mitt eget omdöme/kulturella kapital i bedömningen av es-
tetitik i designprocessen av min vattenflaska.
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5. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLL 
			NINGSSÄTT	

Att definiera designers roll kan vara svårt och kräva personliga tolkningar 
och förhållningsätt. Interaktionsdesignern och författaren Dan Saffer har 
i sin bok ”Designing for Interaction” (2007, s 21.) listat olika discipliner 
inom design och relationen mellan dem. Industridesign placeras till störst 
del inom ”User experience design” som alla andra discipliner i figuren 
nedan. Denna har relation till Användarfaktorer, arkitektur, Interaktion-
sdesign, och ytterst små delar till ljuddesign, visuell design, och informa-
tionsarkitektur. 

Håkan Edeholt (2006, S 3-4) har publicerat texten ” Design och innova-
tion satta i system” där han beskriver design som:  

..designtraditionen har tagit med sig konstens mer intuitiva metoder och utvecklat 
dem så att de kan fungera i en industriell och kommersiell miljö som vanligen för-
fäktar mer rationella metoder.
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Edeholt, Håkan  (Figur 1. 2006, S.4)

Edeholt skriver även (2006, S.4):

“Det som ofta provocerar de som samarbetar med designers är den till synes 
lättvindighet med vilken designern lägger fram förslag på lösningar. Redan tidigt i 
processen kan relativt vidlyftiga helhetslösningar presenteras utan att de ingående 
delproblemen ens är i närheten av en lösning. Rationella argument saknas ofta och 
i den mån man använder vetenskapliga metoder så verkar det utföras så slarvigt att 
man inte tycks kunna tillmäta resultaten någon vikt alls. Det man då inte förstått är 
att designern inte försöker att förklara hur världen »är«. Istället används dessa mer 
ungefärliga metoder (»approximate methods«) för att grunda intuitiva lösningar på 
hur det »borde vara« i en med bred pensel upplevd verklighet. Designern ser dock 
inte dessa tidiga lösningar som slutgiltiga utan snarare som verktyg för 
Att kritiskt undersöka det formulerade problemområdet.”

Detta kan jag känna igen min process i, och är även någonting jag inte 
kommer försöka ändra på i mitt undersökande efter en intressant form på 
en flaska. Jag vill ytterligare förklara min individuella roll som designer 
och åt vilket håll jag tar min process.

5.1 Min roll som Designer

I det Håkan Edeholt skriver placerar jag mig själv mera åt de intuitiva 
metoderna, än de rationella. Jag tenderar och trivs med att gå mera åt 
konstnärsrollen än ingenjörens och agerar som Edeholt beskriver det 
”lättvindigt” med förslag och ideer och med ett förhållningsätt utifrån 
”vad det borde vara” än ”vad det är”. Det förklarar även varför Dan Saffers 
begrepp ”Genious Design” även kallad ”Rapid expert design” (R.E.D) är 
en designmetod jag föredrar för detta arbete. Detta tilltalar mig eftersom 
jag föredrar att sätta artefakten i fokus mer än användaren när det tillåts 
av artefakten. En portabel vattenbehållare erbjuder mer frihet på form 
och mindre krav på funktion än vad t.ex framtagningen av en rullstol gör. 
Som Dan Saffer även beskriver i en intervju publicerad av ”IDG” (2007) 
så utesluter man inte användarna helt, utan skillnaden är att när man 
fokuserar på användarnas behov, tar man besluten utifrån användaren och 
frågar vad de vill ha, och med R.E.D tar man besluten själv från sitt egna 
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omdöme men man måste fortfarande avväga resultaten mot användaren 
för att se att man är på rätt spår, och på så sätt sparar man tid, ekonomi, 
och resurser. Med Designmetoder och tillbakablickar mot tidigare 
produkter och på dess lösningar och tillvägagångssätt, så kan man som 
egen beslutstagare för sin artefakt ta sig vidare i svåra beslut enligt min 
uppfattning. Jag försöker hitta lösningar ifrån alla sorters områden.  Både 
inom det jag inspirerats av, teknik från andra områden, litteratur, och 
vara öppen för all sorts information. Detta förhållningsätt kommer jag 
använda i framtagningen av min artefakt.

5.2 Min designutveckling

Inom design finns det många olika sätt att arbeta på. Figuren nedan 
är en tabell skapad av Elizabeth B-N Sanders. På ena ledden har man 
”Participatory Mindset” vilket betyder att man inkluderar användarna 
aktivt i processen. På andra befinner sig ”Expert mindset” vilket betyder 
att användarna inte inkluderas, utan att man arbetar utifrån sin egna 
expertis, erfarenhet, eller intuition. I de andra ledderna har vi ”Design-led” 
vilket betyder ett förhållningsätt som designer, och på det sista ”Research-
led”, vilket är ett undersökande/forskande förhållningsätt i processen. Jag 
har placerat mig själv där jag uppfattar att jag befinner mig idag, med en 
pil till dit jag vill komma, när jag fått mera erfarenhet inom design

Sanders, Liz, 2010-03-16. Föreläsning, Making tools, Pukeberg
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6 RESEARCH

För researchen måste jag gå tillbaka och se hur evolutionen av flaskor sett 
ut. Vad estetiken har för betydelse och hur den används. För detta kom-
mer jag hämta kunskap i området av antika flaskor, och lära mig de olika 
igenkänningsmetoderna man har för att bedöma en flaskas ursprungsår, 
och användningsområde. Samt få en inblick i hur det har förändrats. Jag 
kommer även titta på tidigare forskning om och vad begreppet estetik 
innebär vilken påverkan den har hos konsumenter i sina val av artefakter 
och speciellt vattenflaskor. Jag vill ta reda på vad som gör en artefakt es-
tetiskt tilltalande , sedan göra egna tolkningar utifrån det. Jag har använt 
mig av litteratur från olika områden så som filosofi, förpackningsdesign, 
uppsatser och tidigare forskning. Jag undersöker med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt.

6.1 Hermeneutik
Titti Forsslund förklarar skillnaden mellan positivism och hermeneutik 
på ett semenarium i Kalmar. Forsslund gör liknelsen på en personen som 
blandar olika vätskor i en behållare. Positivism innebära att resultatet 
blir likvärdigt av blandningen oavsett vilken person som blandar, och var 
i världen det sker. Hermeneutik innebär motsatsen, där personen som 
blandar och påverkar resultatet. Byter man ut denna personen kan re-
sultatet variera. Maria Nyström (2007) skriver om Hermeneutik. Ordet 
Hermeneutik kommer ifrån grekiskan, och från grekisk mytologi. Guden 
Hermes, tolkade gudarnas budskap och översätte det så att människor 
skulle förstå, och ordet ”hermeneuein” på grekiska översätts ofta just med 
”att tolka”, skriver Nyman.

6.2 Flaskor som behållare
En flaska definieras av Nationalencyklopedin som ett kärl för förvaring av 
vätska eller gaser. I boken What is packaging design skriver Giles Calver 
att flaskan har sitt ursprung i Mesopotamien, 1500 år före kristus. Glas 
blev ett standardmaterial för flaskor eftersom glastillverkning ständigt ut-
vecklades över århundradena som kom. Under det senaste decenniet kom 
glaset att utmanas av nya plastmaterial och tillverkningsmetoder av plast.



14

6.2.1 Materialval
Giles Calver beskriver även att en designers val av material till en flaska, 
beror på olika faktorer. Pharmaceutiska flaskor behöver vara i glas pågr-
und utav att de behöver rengöras, och steriliseras med hjälp av ånga, eller 
värme. Denna behandling skulle plast inte klara av.

Produkter som öl, frukt och grönsaker måste pastöriseras vilket innebär 
att flaskan utsätts för höga temperaturer som plast inte klarar av, och 
därför måste även de packeteras i glas. Jordnötssmör behöver t.ex värmas 
upp innan det paketeras. Polyester (PET) är en plast som ofta konkur-
rerar med glas eftersom att den är transparant. I många fall blir priset på 
materialet den avgörande faktorn där plast är det billigare alternativet. 
Hos produkter där det är viktigt att framhäva känslan av kvalitet väljer 
många producenter glas istället. Plast utrycker inte kvalite som glas tycker 
konsumenterna, enligt Calver. Säkerhet är också en faktor skriver Calver. 
Barnprodukter, badartiklar, etc etc som kan tappas gör glas till ett olämp-
ligt materialval.

6.2.1.1 Material i min design

Jag tilltalas av glas pågrund av dess kvalitetsintryck, estetik. Calver 
beskriver problemen med att använda sig av glas i en behållare och dessa 
problem vill jag undankomma. Jag kommer därför att välja ett material 
som är stöttåligare än glas, billigare, säkrare i transport och andvändning, 
lättare i vikt, samt mer lättarbetat. Jag vill likna glas i transparens, hårdhet, 
kvalitet. Ett sådant material är Akrylplast som även innehar egenskaper 
som att vara reptålig, bra väderbeständighet, hög ytglans, etc. Se kapitel 
8.2 Materialval, s 25 för mer egenskaper. 

(Rostfritt stål förekommer i designen i senare skede och kommer därför 
presenteras under kapitlet ”Resultat”, (8.2 Materialval, s 25) samt under i 
rubriken ”Färgval” (8.3 Färgval, s 26)).



15

6.3 Antika Flaskor
Antika flaskor kan idag vara ett samlarobjekt. Det finns samlare som bara 
intresserar sig för antika medicinflaskor, eller enbart flaskor avsedda för 
alkohol. Intresset varierar stort hos dessa samlare likaså kunskapen. Odell 
publications publicerar tidskrifter och böcker för flasksamlare, och de 
beskriver även hur man kan datera sina flaskor. Jag har tittat på hur ut-
veckling av flaskorna sett ut inom områdena, alkohol, medicin, bläck, mat, 
mineralvatten, kosmetik, och övrigt. Jag söker inspiration i olika form-
språk jag finner tilltalande, och som återkommit i tiden. Det kan ge mig 
ideer om former som varit estetiskt tilltalande under en långvarig period. 
Jag sammanställde materialet till överskådliga tabeller.Tabellerna har jag 
använt som inspiration till designen av min artefakt.
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6.4 Valet av vattenflaska.
I boken Emotional design (kapitel 3) av Donald Norman (2004),  ställer 
han sig frågan efter att ha stigit in på ett cafe som använt vattenflaskor 
som dekoration i skyltfönstret, hur blev paketeringen av vatten en konst-
form?	I	städer	med	rent	och	friskt	kranvatten	är	buteljerat	vatten	som	ko-
star mer än bensin ändå en stor marknad. Varför vissa flaskor fortfarande 
återanvänds, med kranvatten, eller som dekoration, ligger i förpackningen, 
och inte dess innehåll skriver Norman. Vattenflaskor samt vinflaskor 
fungerar som dekorativa element även långt efter att de uppfyllt sitt hu-
vudsakliga syfte. Varför man väljer en vattenflaska framför en annan är 
genom designen på förpackningen., enligt Norman.

”Glass, plastic, whatever the material, the design becomes the product”  
(Norman, 2004, sid 64)

Det är flaskor som kan tilltala oss på ett känslomässigt plan som utgör det 
man kallar Wow-effekten, enligt Norman. En bidragande faktor till att 
skapa denna wow-effekt som gör att man vill återanvända flaskan i olika 
sammanhang är också den reflexiva sidan. Det vill säga minnen som kan 
triggas tillbaka till när man köpte flaskan, eller konsumerade den, eller 
tillfällen man använt den. Målet är dock att skapa en så estetiskt tillta-
lande och vacker flaska som möjligt. En skönhet.

Vad	är	då	en	vacker	flaska?	Norman	beskriver	människan	som	en	kom-
plex varelse och att vår perception beror på många faktorer. Faktorer som 
ibland ligger utanför oss själva och i händerna hos designers, marknads-
förare, och hos varumärket. Ibland ligger det inom oss ifrån våra privata 
erfarenheter. De reflexiva, det känslomässiga och beteendet hos konsu-
menten är aspekter som en förpackningsdesigner måste ta ställning till 
vilket innebär olika strategier. 

6.4.1 Reflektion av strategi.
Jag tar med mig Normans ord om att designen blir produkten, och väljer 
att fokusera huvudsakligen på designen. Till skillnad från användandet, 
innehållet, och funktionen på flaskan lyfter Norman fram vikten av es-
tetik, och skönhet. En av de utomliggande faktorerna var designern själv 
(min roll) och en annan viktig faktor låg hos användarens egna erfaran-
heter, när man gjorde bedömningen av estetik. Jag väljer att undersöka 
vad det innebär med estetik, och vad mer för sorts faktorer som spelar in, 
när vi åskådar något vackert.  
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7. DESIGNPROCESS

Projektets designprocess pågår samtidigt som forskningen och följer där-
för ingen tidlinje. Varje del presenteras på ett överskådligare sätt så man 
lättare begriper processens olika faser. Jag vill att man i ordningsföljd kan 
följa valen jag gör och få förståelse för varför de gjordes.  

7.1 ITK
ITK (Identity tool kit) är en metod framtagen av Henriette Koblanck. 
Metoden används på ett kommunikativt sätt för att förtydliga sin vision. 
Jag har arbetat med Imageboard som är en del av ITK. Imageboard hjälp-
er mig till att visualisera kärnvärdet i min vattenflaska. Jag använder mig 
av bilder, följt av en del av ett inspirerande citat myntat av Linda Hogan. 
Detta är en ekologisk teori  och ett naturvetenskapligt faktum känt sen 
långt tillbaka
“Between earth and earth’s atmosphere, the amount of water remains constant; there 
is never a drop more, never a drop less. This is a story of circular infinity, of a planet 
birthing itself. “

  LINDA HOGAN, Northern Lights, Autumn 1990 i “The drinking water handbook “(2000).
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7.2 Skiss
Skissandet är den viktigaste delen i designprocessen. Nigel Cross (2006) 
förklarar i boken Designerly ways of knowing (kapitel 3, The role of 
sketching in design) varför skissandet har en sådan central roll för design-
er. Idealt vore om man kunde gå från första projektbeskrivningen till sin 
slutgiltiga design. Men detta är inte möjligt säger Cross, utan det krävs 
att alltid delsteg fram till målet. Dessa delsteg är skissandet. Man kan se 
det som en dialog. Man kan resonera sig fram med pennan om detaljer, 
volym, sektioner, konstruktion, mm. Skisser är till för att kritiseras och 
inte beundras. Det är ett medel för upptäckande och utforskande, skriver 
Cross.

Jag känner igen skissandets roll som Cross beskriver den och arbetar 
liknande i min process. Jag använder mig av skisser på både papper, och 
som fysiska modeller för att reflektera, och undersöka.    

7.2.1 Skiss Koncept
I första skissfasen vill jag fastställa vilket sorts koncept jag kommer att 
använda mig av. Jag skissar fritt, och undersökande utan att ta någon hän-
syn till detaljnivån och i vissa skisser bortser jag även från form och färg. 
Jag tar fram nio olika koncept som jag kritiserar och värderar. 
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Konceptskisserna i tidigt skede
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7.2.1.1 Skiss Koncept Swotanalys
Jag använder mig utav metoden Swot för att värdera mina konceptskisser. 
Jag låter inte resultatet av Swot ha någon bärande vikt i mina beslut utan 
jag använder den som en metod för att guida mig vidare i processen. Här 
listar jag svagheter, styrkor, möjligheter, och hot. Under dessa kategorier 
sätter jag ett antal ord där jag tycker de hör hemma. Med hjälp av or-
den kan jag i tidigt skede identifiera konceptens styrkor och svagheter. 
Jag begränsar mig inte till att enbart välja ett koncept att jobba vidare 
på. Jag tar vara på de styrkorna jag ser i de olika koncepten och försöker 
eliminera svagheterna genom att kombinera fritt mellan dom. Jag väljer 
att jobba vidare på konceptet ”Hang handle” för dess styrkor i ergonomi. 
Jag går också vidare med ”Crystal” för dess styrkor i form, som jag också 
kallat det estetiska, samt att konceptet går i linje med mina kärnvärden. 
Jag undersöker också hur jag kan utnyttja konceptet ”Message in a bottle” 
kreativa och nyskapande drag.  

7.2.2 Skiss Modell
Jag arbetar simultant med fysiska 3D modeller i lera, och 3D modeller i 
en datamiljö. 

Anledningen till detta är för att jag skall få en uppfattning om estetiken 
samtidigt som formen. Med leran kan jag få en känsla för proportion-
erna, hur formerna möter varandra, handgreppet om artefakten, och hur 
formen ser ut i en fysisk miljö. Jag undersöker ideer ifrån lera till en dat-
amodell, och vissa fall från en datamodell direkt till lera. Pågrund utav 
att lera inte är ett transparent material så kan jag inte ta ställning till det 
estetiska värdet ifrån modellerna. Jag tar beslutet att gå djupare in på fyra 
stycken lermodeller. På bild 1 är dessa nummer tre, räknat ifrån vänster, 
samt nummer fyra, sex och sju.
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Bild.1, 3D Modeller i lera

7.2.2 Skiss CAD
CAD står för Computer aided design, och fungerar som visualiserings-
verktyg. Man kan skapa 3D modeller i datamiljön som man kan vrida 
och vända på åt alla riktningar, applicera material och testa hållbarhet etc. 
CAD används främst inom arkitektur, konstruktion, Tv-Spel och film, 
samt produktdesign. Jag använder mig av CAD för att få en uppfattning 
om det estetiska. Jag testar här olika material tillsammans med olika 
färger och former. Tillsammans med lermodellerna kan jag undersöka 
designen på ett djupare plan och visualisera mig det färdiga resultatet. Jag 
väljer att gå vidare med CAD modellen i bild 2, och modellen i bild 7. Jag 
ser en intressant form, ett tilltalande estetiskt uttryck, och ett spännande 
möte mellan två material. 

      Bild.2
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        Bild.3

        Bild.4

     Bild.5
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        Bild.6

      Bild.7
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7.2.3 Dimensioner
Många spenderar mycket tid i bilen i sin vardag, så därför vill jag utgå 
ifrån att flaskan lätt skall kunna förtäras även där. Något universellt stan-
dardmått för kopphållare till bilar existerar inte, så därför valde jag att 
ta mått och utgå ifrån kopphållaren inbyggd på förarsidan till en Toyota 
Auris 2007. Vattenflaskan överstiga måttet 650mm i botten för passfor-
men, eller understiga måttet med allt för mycket för stabiliteten. Djupet 
av kopphållaren visar mig vilken storlek jag kan ha på flaskan för att 
den konvexa formen skall passa upp till kopphållaren och kunna bottna. 
Denna storleken är också en dimension jag är nöjd med efter att ha testat 
greppet på på en 3D modell i lera. Jag testar lermodellen även i kopphål-
laren och är nöjd med resultatet. Jag testat även dimensionerna på flaskan 
i ett introspektivt test och även på användare, se sida 19.
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7.3 Introspektion
Introspektion beskrivs av Nationalenyklopedin som en iakttagelse av det 
egna själslivet. Man kan kalla det en metod för självobeservation. Teresa 
Kulig Viklund skriver i Begreppet ”intelligens” utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv (2005) att introspektion är medfödd kunskap. Inom Psykolog-
in var det främst Wilhelm Wundt i Leipzig 1879 som använde introspe-
ktion som metod i sina undersökningar. Wundt ansåg att de grundläg-
gande processer som deltar i introspektion är perception, bedömning, 
reflex, kognition och medveten aktivitet, skriver Viklund. 

7.3.1 Introspektion som metod
Jag använder mig av introspektion som en designmetod. Jag väljer inte att 
fokusera på något problemområde eller undersöka någon specifik funk-
tion. Istället väljer jag att bära med mig var och en av modellerna under 
en hel dag, och istället se vart fokuset hamnar. På så sätt också kunna 
se i retrospektiv vilka aktiviteter som framkallat vilka behov, funktioner, 
och känslor hos mig. Jag har två modeller i samma höjd och bredd, men 
det som särskiljer dem är att en är symmetrisk rund, och den andra har 
en oval form. I metoden dokumenterar jag med anteckningar och foton. 
Detta gör jag på båda modeller i bild.8.   

Bild 8
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7.3.2 Test på modeller
Jag redovisar anteckningarna oredigerade som de skrevs under pågående 
test. Fotodokumentationen presenteras på bild 9 och bild 10. 
7.3.2.1 Rund Modell

 

Bild 9

”Flaskan får plats i skåpet utan några problem. Jag kan diska flaskan och sätta den i 
diskstället som jag gör med mina övriga glas och flaskor”
”Min hand känns lite ansträngd när jag greppar flaskan pågrund av dess tjocklek 
för att ta med den. Jag greppar flaskan i mitten för att få ett symmetriskt grepp på 
formen, och för att fördela vikten jämnt. Varför jag gör detta kan vara en vana ifrån 
andra produkter. Att greppa flaskan längre ner känns onatruligt för mig, och högre 
upp som obekvämt ”
”Flaskan sitter stabilt i kopphållaren på bilen. Jag har inga problem att greppa flaska 
för att ta en klunk. Här inbjuder formen mig att lyfta upp flaskan från dess hållare”
”Flaskan passar i jackfickan, men dock inte i byxfickan”
”Flaskan står stadigt på min bänk medan jag jobbar. Jag känner inget behov att kon-
trollera mängden vätska i flaskan, utan känner att jag har tillräckligt mycket i flaskan 
för att inte behöva avbryta mitt arbete för att fylla på med vatten”
”Stående på mitt databord bland produkter som ett keybord klaviatur, en stor skärm, 
och ett tangentbord så tycker jag flaskan estetiskt passar in. Bland professionell 
utrustning känns det bra att ha en flaska som ger samma känsla av kvalitet.
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7.3.2.2 Elliptisk modell

 

Bild 10

” Flaskan tar lite plats i mitt diskställ, och i skåpet. Jag tänker inte medvetet på flas-
kan när jag ser den bland andra föremål i köket”
”Flaskan får plats i min jackficka enkelt, och även i min byxficka. Jag känner inget 
behov av att stoppa ner flaskan i väskan utan bär lätt med mig den i jackfickan.
”Kopphållaren är en bit för stor för flaskan, men detta ugör ingen risk för att den ska 
tippa över. 
”Greppet känns bekvämt, inbjudande och ergonomiskt”
”Flaskans form skiftar beroende på vilken vinkel jag tittar på den. Detta blir ett in-
tressant element som tillför liv till artefakten”
”Flaskan fylls lätt på när jag håller i den med ett stadigt grepp, och rymmer tillräck-
ligt för mina behov kan jag anta”
”Jag önskar ett längre avstånd från flaskan till korken när jag inte vill använda hela 
handen för att bära med mig den, utan bara använda två fingrar på varsin sida om 
korken” 
”Vid datorn uttrycker flaskan kvalitet, som kan vara en värdeöverföring till övriga 
produkter, och min sociala ställning”
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7.3.3 Användarstudie
Jag gör en användarstudie för att försäkra mig om att min mina upplev-
elser med artefakterna kan vara densamma som slutanvändarens. Jag är 
i det skedet där jag fortfarande kan göra ändringar i designen, och nya 
beslut kan tas utifrån användarstudien. 

Jag ber två personer, Robin Thomas Andersson ,ålder, och Roger Ström 
att välja en utav modellerna. Båda har möjligheten till att välja samma 
modell. Jag ber de båda bära med sig modellen de valt under en dag, och 
dokumentera genom att föra anteckningar och fotografera. Jag ber dem 
använda introspektion som metod. Jag vill inte påverka resultatet och ger 
därför inte Robin eller Roger några synpunkter på anteckningarna, eller 
fotografierna, eller hur de vill använda flaskan. Robin valde att testa den 
elliptiska, och Roger valde den runda.

7.3.3.1 Användartest på elliptisk modell

   

Robin Thomas Andersson testar den elliptiska modellen.

”Den ovala kändes bekvämare att hålla, kanske även pga att den också är något 
mindre. Formen var också lite intressantare eftersom den varierar lite beroende från 
vilken vinkel man ser den.”
”Hade varit intressant att se hur den hade sett ut om den varit ännu mer platt, fast då 
hade den kanske liknat en plunta mer. Ganska skönt med en lite tjockare form också, 
kanske är godare att dricka ur.
 ”Den var bekväm att ha i fickan, om man skulle behöva båda händerna fria.”
” Den ser bra ut. Den känns klassiskt elegant på något sätt, som en gammal glasplun-
ta. Formen känns också lite kroppslig, påminner lite om en oscarsstatyett. Samtidigt 
känns den lite feminin.”
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7.3.3.2 Användartest på rund modell

Roger Ström tester den runda modellen
”Det jag har tänkt på kring flaskan är att första gången man greppar den försöker 
man ta i den som en vanlig sportflaska (vilket är något obekvämare). Men man vän-
jer sig snabbt i att ta i dem på ett nytt sätt. De bekvämaste sättet som jag automatiskt 
tog i flaskan var antingen upptill, vilket säkert inte hade gått lika bra för någon med 
mindre händer. Det andra sättet är att greppa flaskan nertill där flaskan är smalare. 
Problemet med att greppa flaskan där är att om flaskan är full med vätska hamnar 
tyngdpunkten ovanför handen. Däremot ger den ovalare flaskan något bättre och 
mer ergonomiskt grepp.”

7.3.4 Reflektion över testen
Mina anteckningar har mycket gemensamt med Robins. Vi båda tyckte 
den elliptiska formen var bekväma att hålla i, och att artefakten blev in-
tressant ifrån olika vinklar pågrund av formen. Vi båda stoppade flaskan 
i fickorna, och såg inga problem med att ha den där. Den elliptiska for-
men var först utforma för handgreppet men har nu visat på ett beteende 
hos både mig och Robin, som att bära flaskan i fickan, som jag måste ta 
hänsyn till. Detta är en kvalitet jag inte vill att flaskan skall vara utan. Vi 
delar också åsikt om att flaskan har ett elegant utttyck som jag tolkar som 
positivt för artefakten att vara estetiskt tilltalande.

Roger påpekar ett problem i greppet på den runda modellen, och skriver 
”första gången man greppar den försöker man ta i den som en vanlig 
sportflaska (vilket är något obekvämare)”. Jag tolkar greppet som Roger 
beskriver  att vara när man håller flaskan i mitten. Jag känner igen 
det Roger skriver och upplevde också greppet i mitten av flaskan som 
obekvämt. Trots detta greppade både jag och Roger flaskan där till en 
början. Roger beskriver också att det är bekvämare att hålla flaskan up-
ptill, eller nedtill, men att påpekar att detta kan resultera i fel viktfördel-
ning. Att tänka på viktfördelningen i greppet var ett beteende jag var 
omedveten om innan mitt test där det uppenbarade sig. Jag kan läsa att 
Robin har liknande tankar, om dessa var omedvetna till en början eller 
också uppenbarade sig i testet framgår inte. Dock är detta en faktor jag 
också tar med mig ifrån användarstudien.
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Jag väljer den elliptiska formen, till min artefakt med samma diminsioner 
som på modellerna. Denna formen går i linje med de kvaliteerna jag 
tycker är viktigt för en vattenflaska, och det kvaliteer som uppenbarade 
sig under testen. Dessa är
•	 Ergonomi 
•	 Viktfördelning	på	flaskan	i	greppet 
•	 Praktisk	behållare	att	ta	med	sig,	och	förvara 
•	 Estetiskt	uttryck

7.3.5 Genus
Jag har inte gjort yttligare användartester för att undersöka den man-
liga och kvinnliga skillnaden på hur man använder sig av produkten. Jag 
frågar mina kvinnliga klasskamrater och får svaret att de inte bär med sig 
flaskan i byxfickan, utan istället i handväskan. I övrigt kommer produkten 
användas på samma sätt. Något användertest med inriktning på handväs-
kan såg jag som överflödigt, och väljer istället att låta dem testa greppet 
för att se om åsikterna avviker ifrån tidigare användartest. Det gjorde 
dom inte, det vill säga att den ovala formen föredrogs och dimensionen 
passade greppet.  

7.4  Den tänkta användaren
Att definera den tänkta användaren för en vattenflaska skulle bli för stort 
och omfattande. Konsumenterna av buteljerat vatten är en del av den, 
men också icke konsumenter är tänkta användare. De som bär med sig 
vatten hemifrån, i bilen, till jobbet, eller bara vill ha en vattenflaska för 
olika aktiviteter i vardagen. Vattenflaskan fungerar även inom idrott men 
är inte designad och avsedd för det syftet. Jag vill dock poängtera att 
produkten inte är avsedd för barn, men inte kommer utgör någon fara 
för dom. Den ergonomiska aspekten är avsedd för en fullvuxen person. 
Vattenflaskans grundide riktar sig till dem som köper buteljerat vatten, 
bär med sig vatten i olika behållare i vardagen, eller redan äger en vat-
tenbehållare som inte fyller deras estetiska behov, eller värderingar inom 
hållbarutveckling, men även det som aldrig tidigare har som vana att bära 
med sig en vattenflaska. Produkten är designad för långvarigtbruk och har 
löstagbara delar som kan bytas ut vid slitage. Användarkontexterna kan 
variera väldigt stort, och därför är inte produkten designed för en speciell 
miljökontext, men erbjuder egenskaper som lämpar sig i t.ex bilen, eller 
på jobbet, och hemmet.
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8  RESULTAT

Jag har tittat på vilken miljöpåverkan konsumtionen av buteljerat vatten 
har och kan konstatera att buteljerat vatten inte är ett steg i rätt riktning 
mot en hållbar utveckling. I produktion, transport, konsumtion, energi, 
naturresurser, tar miljön skada. Att återanvända sin vattenflaska sparar 
på alla led och ett bra alternativ för en hållbarutveckling.  Jag fann att 
buteljerat vatten säljs av producenterna med hjälp av estetik. Vad som 
säljer varan är förpackningen och inte dess innehåll, tillskillnad ifrån t.ex 
läskedrycker. Om förpackningen är estetisk tilltalande så återanvänder 
konsumenten flaskan i högre grad. Estetiken tycks också vara det främ-
sta skälet när vi köper produkter som är synliga inför andra människor. 
Vad som dock är estetiskt tilltalande, finns det inga konkreta svar på. Det 
finns ingen enighet i ämnet och många antyder att det är en individuell 
fråga. Jag har undersökt antika flaskor för att få inspiration till estetiken i 
framtagningen av min artefakt. Materialvalet för en vattenflaska bestäms 
främst av dess användningsområde och innehåll. PET och rostfrittstål är 
båda starka material, återvinningsbara, och innehar egenskaper som läm-
par sig bra för vattenhantering. Utifrån researchen, teorier om estetik och 
designprocessen, kan jag ta fram en vattenflaska med en estetisk tillta-
lande formgivning, för vardagligtbruk som är både hållbar och miljövän-
lig. 
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8.1 Formanalys

Ett formspråk som påminner om Amfora kärl ifrån antikens Grekland, 
var en utav anledningarna till att jag valde formen. En form man även 
kan se på flera flaskor ifrån tidigt 1800-tal. Som bland annat, alkohol, och 
kosmetiska flaskor. Detta talar om för mig att formen inte kommer gå 
ur tiden, med tanke på formens historiska bana. Vertikala element längst 
flaskans form är ett ovanligt inslag på flaskor ifrån antiken, och något jag 
bara sett bilder på från tidiga kosmetiska flaskor. Att blanda material på 
en flaska är även det väldigt sällsynt, bortsett från korken. Mjuka konvexa 
linjer som följer flaskans profil ger den ett elegant utryck. En elliptisk 
form på botten som följer flaskan till korken gör att flaskan får en rikt-
ning horisontalt. De mjukt kurvade linjerna smalnar av när man vrider på 
flaskan så den ovala formen ligger horisontellt. Den cylindriska korken 
möter metallen där den planar ut till en vertikal yta, vilket ger flaskan en 
kontrollerad hållning. Korkens storlek är anpassad för att ge artefakten ett 
proportionerligt helhetsinttryck.

Vattenflaskan i profil
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8.2 Materialval
Jag valde att blanda material för det estetiska, samt för att ge vattenflas-
kan ett bearbetat och kvalitativt uttryck. Detta är inget jag själv sett bland 
buteljerade vattenflaskor, och tror detta är väldigt sällsynt på marknaden. 
Materialen som ingår i flaskan är följande.

•	 Akrylplast,	pmma	(Polymetylmetakrylat)

Akrylplast kallas också Plexiglas. Anledningen till att jag väljer akrylplast 
är för att jag vill emulera glas på produkten. Glas är dyrt material och i 
framtagningen, samt tungt, och kan utgöra en fara för användarna. Under 
6.2 Materialval (sid.11) kan man läsa om varför man använder plast på en 
del behållare kontra glas. Akrylplast används ofta som ersättningsmate-
rial för glas. Akrylplastens innhar egenskaper som jag prioriterar på min 
produkt. Dessa är följande:

•	 Slagtålighet. 
•	 Lättbearbetat,	starkt	 
•	 Hög	ytglans. 
•	 Infärgningsmöjligheterna	är	obegränsade.	 
•	 Mycket	god	väderbeständighet 
•	 Påverkas	inte	av	alkaliska	lösningar,	utspädda	syror	eller	oljor. 
•	 Mycket	hög	transparens 
•	 Hög	styvhet 
•	 Reptålig

Akrylplast förekommer ofta som reklam, skylt, möbler, och inredningsde-
taljer, sanitetsgods, armaturer, kåpor, medecinsk utrustning etc. Materialet 
är återvinningsbart.
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•	 Rostfritt	stål

Rostfritt stål är en legering av järn och minst 13% krom. Kromet på ytan 
gör stålet korrosionsförebyggande. Stålet förblir oförändrat efter en ke-
misk eller mekanisk skada och det gör även det korrosionsförebyggande 
egenskaperna, pågrund av dess yta. Det finska företaget Thermasensa, 
tillverkare av handdukstorkar och värmeelement listar fördelarna med 
rostfritt stål på ett enkelt sätt på sin hemsida (http://thermasensa.eu/se/
products/stainlesssteel/).

 1. Beständigt
Rostfritt stål är som material förmånligast med tanke på egenskaperna och har en 
nästan obegränsad livslängd.
 2. Hållbart
Rostfritt stål är korrosionshärdigt i luft- och vattenmiljöer.
 3. Hygieniskt
Produkter som tillverkats av rostfritt stål har en hygienisk yta som varken spricker 
eller är porös. Detta hindrar orenligheter från att fästa sig på ytskiktet. Därför läm-
par det sig utmärkt även för platser med högt ställda sanitetskrav/ till exempel på 
sjukhus och i storkök.
 4. Estetiskt
Det rostfria stålets blanka yta är lätt att rengöra och ger produkten ett tilltalande och 
elegant utseende som passar många olika inredningsstilar.
 5. Ekologiskt

Rostfritt stål är ett material som kan återvinnas till 100 procent.
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8.3 Färgval

Jag har valt att representera vattnets egenskaper på flaskan. Vatten som en 
transparent vätska har ingen färg, lukt, eller smak. En färg kan enligt mig 
associeras med en smak, och eventuellt en lukt, även ett ljud, och vissa 
kanske tillochmed skulle säga en taktil känsla. Det fem sinnena har svårt 
att identifiera vatten. Med enbart lukt kan man aldrig veta vad det är för 
vätska man har framför sig, inte heller med känsel. Hörsel ger inga ledtrå-
dar. Men med smaken kan man urskilja vatten, genom at det är smaklöst.

Färger är enligt mig en triggare till dem olika sinnena, och känslorna. 
Transparent vatten har inte samma koppling till sinnena som färger har. 
Därför väljer jag att inte kombinera dessa två, då det skulle innebära att 
vattenflaskan gav ett sinnesintryck vätskan inte gjorde. Hade vätskan t.ex 
varit apelsinjuice i flaskan, så hade jag kunnat utnyttja apelsinens färger, 
smak, lukt, och känsel på flaskans uttryck för att förhöja upplevelsen.  

Vad som dock är på samma våglängd som vatten, i form av sinnesintryck 
är enligt mig stål. Färglöst, reflexivt istället för transparent, och triggar 
varken sinnena till smak, känsel eller lukt. Det transparenta släpper ig-
enom allt ljus, och det reflexiva gör motsatsen, och det är just denna mot-
sats som påminner om relationen mellan svart och vitt. Mellan dessa två 
har man enbart gråskalans alla nyanser. Mellan transparent och reflexivt, 
har vi bara mera eller mindre reflexiva egenskaper, eller transparenta, hur 
man väljer att se det. Många gånger liknar vattenrefexer, kromat stål och 
viceversa. Material som inte ligger på samma våglängd enligt mig är t.ex 
trä, textil, sten, som ger starka sinnesintryck i form av det taktila, nyanser-
na på materialet, i vissa fall lukt, olika reflexiva ytor, etc. Rostfritt stål in-
nehåller krom, vilket är reflexivt, och 100% återvinningsbart och därmed 
passar perfekt för mitt ändamål. Det relflexiva elementen på vattenflaskan 
för mina tankar till en blank vattenyta en vindstilla dag. En skyline som 
reflekteras nattetid, och strimmor av solsken och himmelsblått på dagen.
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9 SAMMANFATTNING OCH SLUT-
SATS
Tittar man på konsumtionen av buteljerat vatten och dess inverkan på 
miljön inser man att det är en onödig produkt att förbruka om man 
går mot en hållbar utveckling, speciellt i Sverige där vi har rent vatten i 
kranen. Vatten är en livsviktig resurs som vi behöver få i oss, och gör vi 
detta genom en vattenbehållare som klarar av långsiktigt bruk, och är 
gjord av återvinningsbart material, så sparar vi på miljön, på vår privata 
ekonomi, och på våra naturresurser. I mitt projekt har jag visat på att en 
sådan behållare behöver vara estetiskt tilltalande för att uppmuntra till 
andvändning över en lång period. Jag valde att blicka bakåt mot antika 
flaskor för att finna inspiration, till skillnad från dagens produkter, och 
fann en form som kan vara lika hållbar som dess material. En vattenflaska 
som vi kan ta med oss på morgonen, i bilen, till jobbet, och hem igen in-
för morgondagen. Jag blandade två material för estetiken, testade flaskans 
ergonomiska egenskaper och emotionella värden och kom fram till en 
vattenflaska som kan vara ett substitut för buteljerat vatten. En vattenflas-
ka som inte bara kan vara ett alternativ till vattenflaskor inom idrott och 
friluftsliv, utan även uppmuntra till ett beteende som är livsviktigt för oss, 
och för ett medvetet förhållningsätt mot miljön och framtiden. 

Förhoppningsvis kan vi börja göra medvetna val i vad vi köper, och vad 
vi konsumerar för att sätta press på både producenter och designers att 
ta fram alternativ. Jag hoppas att jag med denna uppsats skapat mera 
förståelse för hur en designprocess kan se ut. I detta projekt tog jag ett 
steget mot emotionell design som ligger i linje med vad jag satt upp på 
min utvecklingsplan. Jag vill även lyfta fram att hållbar utveckling inte 
bara handlar om miljövänligt material och återvinning, utan att det är 
ett intrikat system som sträcker sig ända ifrån råvaran, till transporten, 
produktionen, användningen, hållbarheten, återvinningen etc. Det finns 
väldigt många sätt man kan påverka för en hållbar utveckling. 

Att undersöka estetik och formgivning har varit både spännande och 
väldigt givande. Med detta projekt vill jag framförallt säga att det ibland 
kan vara svårt att ta beslut och komma vidare.  Ett svar som ställer tio nya 
frågor. Frågor som inte leder till konkreta svar. Det finns en ovetenskaplig 
metod som alla tycks ha svårt att sätta ord på, det är intuitionen. Design 
blir mer och mer akademiskt, men inom alla kreativa områden finns det 
alltid en gnutta magi som ingen kan förklara, det kan vara anledningen 
till att vi aldrig fullt ut kommer förstå skapandeprocessen, och alltid kom-
mer fortsättas att fascineras av den.
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