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Sammanfattning 
”Drömmen om den röda stugan” är ett examensarbete som fullföljts av Anna Karlsson och 

Sebastian Karlsson under vårterminen 2011. Examensarbetet innefattar 22,5 hp och är det 

avslutande momentet för Innovations- och designingenjörsutbildningen vid Karlstads 

universitet.  

 

Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Molin på Falu Rödfärg. Lennarth Wihk, 

industridesigner och universitetsadjunkt, har varit handledare på Karlstads universitet och 

Fredrik Thuvander, universitetslektor och professor, har varit examinator.  

 

Falu Rödfärg är en slamfärg som används utomhus för att måla ohyvlade träfasader. Sedan 

1764 har tillverkning av Falu Rödfärg skett på området kring Falu koppargruva, där färgen då 

som nu kokas med bland annat vatten och rågmjöl. Pigmentet till färgen kommer från 

kopparfattig malm, vilken med tidens tand har vittrat i så kallade varphögar. Sedan 1992 har 

gruvan varit stängd, efter mer än tusen års brytning, men tack vare dessa varphögar kan Falu 

Rödfärg fortfarande tillverka pigment som kan kokas till färdig slamfärg. Varumärket Falu 

Rödfärg är lagligt skyddat sedan 1972, och garanterar att färgen innehåller pigment från Falu 

gruva. Fram till 2006 fanns det ett antal licenstillverkare av Falu Rödfärg, som tillverkade och 

sålde färgen i eget namn. Det enda kravet var att varumärket Falu Rödfärg skulle finnas på 

burken. Som första steg i att skydda och förstärka varumärket bestämdes 2006 att färgen bara 

får säljas i en burkdesign och antalet licenstillverkare minskades. Reaktionen på detta var att 

en rad slamfärgskopior dök upp på marknaden och Falu Rödfärg tappade mark. 2008 tog Falu 

Rödfärg över tillverkningen och försäljningsansvaret. 

 

Syftet med detta projekt är att lägga en grund för och ge förslag på produkter i en ny kategori 

vilken Falu Rödfärg kan utvidga sitt varumärke till. Målet är att identifiera ett förslag på 

lämplig produktkategori, dit varumärket kan utvidgas, samt ta fram förslag på produkter, vilka 

hör till den nya kategorin. 

 

Den produktkategori projektgruppen sedermera föreslår omfattar kategorin 

”Utemiljö/Trädgård” och de prototyper som utvecklats under projektets gång bygger på en 

omfattande marknadsundersökning gällande denna kategori. Såväl behov och önskemål hos 

användarna, som vilka produkter som finns på dagens marknad för trädgård och uterum har 

kartlagts, för att prototyperna skall bli konkurrenskraftiga.  

 

Via konceptgenerering, konceptutvärdering och bearbetning kom projektgruppen således fram 

till tre produkter vilka ingår i den produktkategori som kan ligga till grund för Falu Rödfärgs 

varumärkesutveckling. De slutliga produkterna medger odling och plantering, så väl som på 

landet som i staden med anpassad dimensionering för olika typer av uterum.  

 

Produkter anpassade för och utvecklade mot trädgårdsmarknaden kan vara en lämplig 

produktkategori för Falu Rödfärg att utvidga sitt varumärke till. En kompletterande 

konsumentundersökning behövs för att lokalisera vilka inneboende associationer varumärket 

har, samt en utvärdering av produktkategorins lämplighet ur konsumentsynpunkt för 

företagets fortsatta varumärkesutvecklingsarbete. 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
"The dream of the Swedish red cottage" is a final thesis for the Innovation and Design 

Engineering program at Karlstad University. Anna Karlsson and Sebastian Karlsson have 

executed the project during spring term of 2011. The thesis includes 22,5 ECTS credits.  

 

Johan Molin, at Falu Rödfärg, has been the assigner for this project, as well as the project 

supervisor. Lennarth Wihk, industrial designer and lecturer at Karlstad University has been 

the academic supervisor for this project. Fredrik Thuvander, lecturer and professor has been 

the examiner.  

 

Falu Rödfärg is an outdoor paint for untreated and rough timber. The production and 

manufacturing of Falu Rödfärg have occurred since 1764, in the area around Falu copper 

mine. The color fabrication is a simple process and contains among other things boiling water, 

wheat flour and the characteristic red pigment. The pigment comes from the mineralization of 

the Falu copper mine, where red mull is created from ore with low copper content that has 

decomposed for a long time. The mine has been closed since 1992, after more than a thousand 

years of mining. 

 

The brand Falu Rödfärg is registered and legally protected and guarantees that the product is 

genuine Falu Rödfärg. Until 2006, there were a number of licensed manufacturers of Falu 

Rödfärg, who made and sold the color under their own names. The only requirement was that 

the brand had to be on the jar. As a first step in protecting and enhancing the brand, Falu 

Rödfärg made the decision that the color was only to be sold in one type of design, and the 

number of licensees was cut down. The reaction to this action was that several copies 

emerged on the market and Falu Rödfärg lost some of its ground. In 2008, Falu Rödfärg took 

over total responsibility of manufacturing and sales.  

 

The purpose of this project is to provide a basis and suggestions for products in a new product 

category to which Falu Rödfärg can extend their brand. The goal is to identify a proposal for 

an appropriate product category to which the brand can be extended, and produce 

recommendations for products which fit to the new category.  

 

The product category is subsequently proposed to the category “Outdoor environment / 

Garden” and the prototypes developed during the project are based on an extensive market 

research with respect to the category. Both needs and desires of the consumers, as well as the 

products that are available in today‟s market have been identified. 

 

Through concept generation, concept evaluation and processing the project team thereby 

developed three prototypes that fit to the new product category, and can form the basis for 

Falu Rödfärg‟s brand extension.  

 

Products designed for and developed to the garden market may be an appropriate product 

category to which Falu Rödfärg can extend their brand. An additional consumer research is 

needed to locate the inherent associations of the brand, and an evaluation of the adequacy 

considering the product category from a consumer point of view, from which the company‟s 

continued brand management can proceed.  
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1. Inledning 
”Drömmen om den röda stugan” är ett examensarbete som fullföljts av Anna Karlsson och 

Sebastian Karlsson under vårterminen 2011. Examensarbetet innefattar 22,5 hp och är det 

avslutande momentet för Innovations- och designingenjörsutbildningen vid Karlstads 

universitet under fakulteten för teknik- och naturvetenskap.  

 

Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Molin på Falu Rödfärg. Lennarth Wihk, 

industridesigner och universitetsadjunkt, har varit handledare på Karlstads universitet och 

Fredrik Thuvander, universitetslektor och professor, har varit examinator.  

1.1 Bakgrund 

På 1600-talet var det ovanligt och exklusivt att måla sitt hus, men allteftersom spred sig den 

röda färgen på husen och blev folklig. Som en biverksamhet till vitriolframställningen som 

skedde i området kring Falu koppargruva, började rödfärg kokas med vatten och rågmjöl.  

 

Falu Rödfärg är en slamfärg som används utomhus för att måla ohyvlade träfasader. Färgen 

ger ett öppet skikt som låter träet andas. Den släpper in väta, men tillåter dunstning vilket 

minimerar risken för väta. Sedan 1764 har tillverkning av Falu Rödfärg skett på området kring 

Falu koppargruva, där färgen då som nu kokas med bland annat vatten och rågmjöl. Pigmentet 

till färgen kommer från kopparfattig malm, vilken med tidens tand har vittrat i så kallade 

varphögar. Sedan 1992 har gruvan varit stängd, efter mer än tusen års brytning, men tack vare 

dessa varphögar kan Falu Rödfärg fortfarande tillverka pigment som kan kokas till färdig 

slamfärg.  

 

Varumärket Falu Rödfärg är lagligt skyddat sedan 1972, och garanterar att färgen innehåller 

pigment från Falu gruva. Fram till 2006 fanns det ett antal licenstillverkare av Falu Rödfärg, 

som tillverkade och sålde färgen i eget namn. Det enda kravet var att varumärket Falu 

Rödfärg skulle finnas någonstans på burken. Som första steg i att skydda och förstärka 

varumärket bestämdes 2006 att färgen bara får säljas i en burkdesign och antalet 

licenstillverkare minskades. Reaktionen på detta var att en rad slamfärgskopior dök upp på 

marknaden och Falu Rödfärg tappade mark. 2008 tog Falu Rödfärg över tillverkningen och 

försäljningsansvaret.  

 

I varumärkesarbetet ämnar Falu Rödfärg att utvidga sitt varumärke till en ny produktkategori, 

som i förlängningen syftar i att förstärka varumärket.  

1.2 Problemformulering 

Vilken produktkategori är lämplig att varumärket Falu Rödfärg utvidgas till, och vilka 

produkter skall då utformas? 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att lägga en grund för och ge förslag på produkter i en ny kategori som 

Falu Rödfärg kan utvidga sitt varumärke till.  

1.4 Mål 

Målen med detta projekt är att identifiera och ge förslag på en lämplig produktkategori dit 

varumärket Falu Rödfärg kan utvidgas till. Projektet ämnar även resultera i förslag på nya 

produkter i form av tre fullskaliga prototyper, vilka hör till den nya produktkategorin. Arbetet 
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och resultatet kommer att presenteras i en monter på X-jobbsmässan på Karlstads universitet 

den 26 maj 2011, en muntlig slutredovisning den 27 maj 2011 samt dokumenteras i en 

akademisk rapport.  

1.5 Avgränsningar 

Produkterna skall kunna målas med Falu Rödfärg, vilket innebär att material begränsas till 

obehandlat, ohyvlat trä. I detta arbete har projektgruppen ej diskuterat eventuella risker hos 

det pigment som används för att ge Falu Rödfärg dess karakteristiska egenskaper. Ty fokus 

ligger på produktutvecklingsprocessen. Vidare hänvisas läsaren till uppdragsgivaren för 

ytterligare information. 
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2. Teori  

2.1 Varumärket och dess skydd  

Ett varumärke är ett kännetecken vilket används av ett företag eller person för att skilja sina 

varor eller tjänster från andras. Varumärkeslagen, VmL, omfattar skydd för både varor och 

tjänster. VmL definierar i 1 § ett varumärke som ett särskilt kännetecken för varor eller 

tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet (Valentin Rehncrona, 2010).  

 

En ensamrätt till ett varumärke innebär att allt olovligt utnyttjande är förbjudet. Enligt 4 § 

VmL omfattas all slags användning i näringsverksamhet, vilket omfattar användning på varan, 

på förpackningen, på reklam eller till exempel muntlig användning. Ett varumärke har en 

individualiseringsfunktion i näringsverksamheten, men fungerar också som till exempel en 

garantifunktion i förhållande till omsättningskretsen. Det kan innebära att märket står för en 

viss kvalitet som kontrolleras av innehavaren (Valentin Rehncrona, 2010). 

 

Ett skydd för varumärke uppkommer i huvudsak på två olika sätt, genom inarbetning eller 

registrering. Enligt 2 § 3 st VmL inträffar en inarbetning ”om det här i landet inom en 

betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som 

tillhandahålls under kännetecknet”. En inarbetning innebär att skyddet endast omfattar det 

område som inarbetningen täcker. Genom registrering sätts en tidpunkt för skyddets 

uppkomst och innebär ett skydd i hela landet, då varumärkesskyddet är territoriellt. En 

varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget 

(Valentin Rehncrona, 2010). 

 

En förutsättning för att kunna registrera ett varumärke är att det har särskiljningsförmåga, 

vilket innebär att varumärket ska uppfattas som ett kännetecken för en viss vara eller tjänst. 

Förlusten av särskiljningsförmågan innebär att varumärket övergår till att bli en typbeteckning 

för ett varuslag. Rättighetsinnehavaren måste på alla sätt söka undvika degeneration genom att 

vårda varumärket så det inte blir en typbeteckning (Valentin Rehncrona, 2010).  

En näringsidkare bör vårda sitt varumärke och ett sätt att göra det är att alltid visa att märket 

är skyddat när det används. Om märket åtföljs av bokstaven R inom en ring visar detta att 

märket är registrerat. Ett inarbetat märke visar på ensamrätten genom bokstäverna TM, som 

står för Trade Mark (Valentin Rehncrona, 2010).  

2.2 Varumärkesutveckling 

Varumärkesutveckling är samlingsnamnet för den process som syftar till att bygga eller stärka 

ett varumärke. Varumärken handlar inte bara om att handskas med det som sker i dagsläget, 

utan också att planera för varumärkets framtid. Ett varumärke kan expanderas genom att göra 

en utökning, en utsträckning eller en utvidgning. Att utöka varumärket innebär att 

näringsidkaren gör ”mer av samma sak”, en utsträckning av varumärket innebär en 

expandering av verksamheten till närliggande områden och en utvidgning av varumärket är 

när näringsidkaren gör helt nya produkter, fast under samma namn (Amnéus, 2011). 

2.3.1 Strategiska alternativ 

Ett företag kan utgå ifrån två olika strategiska förhållningssätt vid arbete med sitt varumärke, 

antingen betonas företagets varumärke och bildar basen i strategin mot företagets kunder, 

kallat det varumärkta huset. Det andra alternativet är att företaget utgår från individuella 

varumärken i en portfölj som positioneras för olika varumärkessegment, kallat ett hus med 

varumärken. Enligt Uggla (1999) bör ett företag utgå från ett varumärkt hus när varumärket 
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kan bidra med starka associationer och som i förlängningen kan påverka erbjudandet. Kraften 

i och folks förtroende för varumärket gör det möjligt att utvidga varumärket till nya kategorier 

av produkter och tjänster. Vinsten med att utgå från sitt befintliga varumärke är att 

utvidgningen kan ske med utgångspunkt i något som redan är känt och etablerat (Uggla, 1999 

Tauber 1988; Aaker & Keller 1990). 

 

Inom forskningen finns många befintliga exempel på företag som har äntrat en för dem ny 

produktkategori eller marknadssegment, genom att dra nytta av den hävstångseffekt vilken 

kan uppstå i samband med varumärkesutvidgningen (Tauber, 1988). 

Ett varumärke har en stor mängd associationer och konsumenten har en attityd till ett 

varumärke. Dessa kan potentiellt överföras till varumärkesutvidgningen. Företaget kan dra 

nytta av till exempel karakteristiska produktattribut eller särskiljande kännetecken. I de flesta 

fallen har det befintliga varumärken associationer som i förlängningen hjälper 

varumärkesutvidgningen. Om varumärket är associerat med hög kvalitet drar utvidgningen 

nytta av detta. Omvänt, om varumärket är associerat med lägre kvalitet drar således 

utvidgningen ej någon nytta (Aaker & Keller, 1990). 

Framgångsrika varumärkesutvidgningar beror istället på antaganden om konsumentens 

beteende och att konsumenten från början har positiva associationer och attityd till det 

ursprungliga varumärket. Denna positivism underlättar då bildandet av positiva associationer 

till den nya produkten som transfererar tillbaka till kärnvarumärket (Aaker & Keller, 1990). 

Fel typ av utvidgning kan i slutändan skada de associationer som transfereras tillbaka till 

kärnvarumärket vid en utvidgning, och kan då bidra med både omfattande kostnader för 

företaget och bestående negativa associationer. Ett effektivt sätt att förhindra en överföring av 

negativa associationer från varumärket kan vara att ge en fördjupad information kring den nya 

utvidgningen (Aaker & Keller 1990; Uggla 1999; Völckner & Sattler 2006). 

Huruvida denna utvidgning misslyckas eller inte beror främst på två faktorer, där den första är 

likheten mellan produktkategorierna i fråga. Den andra faktorn är den symboliska passformen 

mellan den nya produkten och varumärket. I arbetet med en varumärkesutvidgning kan det 

vara lämpligt att företagets ledning arbetar med att definiera varumärkets identitet med 

avseende på bland annat varumärkets identitet, kärnvärden och ”user image” (Viot, 2011). 

2.2 Varumärkets territorium 
Varje varumärke har en unik kultur som karakteriseras av värden. Därför kan ett varumärke 

ses som ett kluster av värden. Värden är fundamentala principer som reglerar varumärkets 

beteende. Varumärken frodas genom de relationer som de bildar med konsumenterna (Viot, 

2011). 

Ett starkt varumärke bör ha en klar varumärkesidentitet, vilket är en uppsättning av 

associationer som företaget antingen söker att hitta, eller bibehålla. Till skillnad från 

varumärkesimage, representerar varumärkesidentiteten det som företaget/organisationen vill 

att varumärket ska stå för. Varumärkets identitet är vidare användbart för att bättre kunna 

förutspå acceptansen av varumärkesutvidgningen (Viot, 2011).  

En ny produkt som introduceras under ett välkänt varumärke, kan bli kongruent antingen med 

den personliga dimensionen (varumärkesidentitet och kärnvärden) eller med den sociala 

dimensionen (relationer till konsumenten och ”user image”) (Viot, 2011). 
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Själva processen med varumärkesutvidgning kräver att företaget studerar elasticiteten och 

gränserna i sitt varumärke. Det handlar om vad företaget vill representera i framtiden och 

vilken vision företaget har. Ett varumärkes innebörd kan ändras över tiden med utvidgningar, 

och därför måste företaget ha en väl utvecklad varumärkesplan, en strategi. Denna plan 

beskriver vilka utvidgningar som introduceras på kort sikt och vilka som kan bli möjliga på 

lång sikt. Detta görs för att undvika att varumärket tänjs i all oändlighet, och utan restriktioner 

riskerar således varumärket att ”hamna på kyrkogården”, att bli känt men inte köpt. 

Varumärkets territorium säger något om hur rikt och djupt det egna varumärket är på mening 

och idémässigt innehåll, men också något om dess naturliga integritet. För att kunna utvidga 

varumärkets territorium räcker det inte med att varumärket är känt (Uggla 1999; Tauber 

1988). 

 

 
 

Figur 1. Varumärkets territorium (Kapferer 1997; Uggla 1999) 

Varumärkets territorium delas enligt Kapferer (1997) in i fyra zoner; inre kärna, yttre kärna, 

utvidgningszonen och det förbjudna området (se figur 1). Varumärkets inre kärna utgörs av 

dess kärnvärden och mest tidlösa element. Den inre kärnan är ett idealt mantra, exempelvis 

grundläggande värderingar med vilka varumärket förknippas med och som både företagets 

anställda känner till och kunderna känner till. Den yttre kärnan handlar om de spontana 

associationer som människor har till varumärket. Den yttre kärnan sträcker sig längre ut än 

den inre kärnan och den kan också påverkas av den utvecklingsresa som ett varumärke gör 

över tiden genom en serie utvidgningar. Studier som har gjorts visar att utvidgningar till 

produkter som ligger nära kärnkategorin får en mer positiv attityd än produkter som ligger 

långt ifrån ursprungskategorin, vilket enligt Uggla (1999) kan delvis kan för klaras av att det 

finns spontana positiva associationer till de produkter som låg nära. 

 

Utvidgningszonen omfattar de mer omfattande möjligheterna till varumärkesutvidgningar 

vilka ligger latenta i kundernas medvetande. Utvidgningar som framgångsrikt genomförs till 

denna zon kan ha potential att skapa en djupare mening för varumärket. Inom ramen för detta 

Förbjudet 
område

Utvidgnings-
zon

Yttre kärna

Inre kärna
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område återfinns ofta utvidgningar som kan verka distanserade, där har distinkta kärnvärden 

och en viss typ av positionering burit upp en relativt vidsträckt utvidgning (Uggla, 1999). 

Det förbjudna området representerar utvidgningar och saknar både spontana och djupare 

liggande associationer och konsumenten riskerar att betrakta dessa utvidgningar som helt 

meningslösa eller irrelevanta (Uggla 1999). 

För att kunna skapa en bild av yttre och inre kärna räcker det i regel med att genomföra 

enklare konsumentundersökningar. Däremot krävs kvalitativa djupundersökningar för att 

erhålla kunskap om utvidgningszonen och det förbjudna området. En första strategi för att 

diagnosticera varumärkets territorium kan vara att generera spontana associationer till 

varumärket (Uggla, 1999).  

2.4 Varumärkesutvidgning 

Sedan 1980-talet använder sig ett ökat antal företag av ett befintligt varumärke för att ändra en 

ny produktkategori, vilket är attraktivt på grund av att risken för misslyckade introduceringar 

av nya produkten minskar, och på grund av att det är ett sätt att dra nytta av befintliga 

varumärkens medvetenhet och image (Tauber 1988; Viot 2011). 

 

En utvidgning av varumärket kan ske på fyra sätt; linjeutvidgning, vertikal utvidgning, 

horisontell utvidgning eller genom indirekt varumärkesutvidgning (Tauber 1988; Uggla 

1999).  

 

En linjeutvidgning bygger på att en befintlig produkt får modifierade eller nya attribut inom 

samma produktkategori. En lyckad linjeutvidgning kan ge varumärket ökat energi och vitalitet 

och kan enligt Uggla (1999) vara en smart strategi för att bygga konkurrenshinder. Forskning 

visar att mer symboliskt laddade varumärken har större potential att lyckas med en 

linjeutvidgning än ett rent funktionellt varumärke. Linjeutvidgning är den utvidgning som 

ligger närmast varumärkets kärna och därför framstår som minst riskabel.  

 

Vertikal utvidgning är vanligt förekommande i bilbranschen, och innebär att företaget tar ett 

steg upp eller ner i en befintlig produktkategori med hänsyn till exempelvis kvalitet eller pris. 

En indirekt varumärkesutvidgning utgår ifrån en allians mellan varumärken och kan innebära 

en snabbare väg till marknaden (Tauber 1988; Uggla 1999). 

 

En horisontell utvidgning innebär att varumärket utvidgas till en ny produktkategori där 

företaget inte har någon tidigare erfarenhet att referera till. En förutsättning för att kunna göra 

en horisontell utvidgning är att företaget skaffar sig en god kunskap om den nya kategorin, 

och hur den påverkar det egna varumärket för att på sikt undvika att varumärket degenereras 

och förlorar sin särskiljningsförmåga. Acceptansen för den här typen av utvidgningar beror på 

om varumärket tillför några nya associationer till den nya produktkategorin och något av 

värde (Uggla 1999; Aaker & Keller 1990).  

2.5 Vad sker vid en varumärkesutvidgning? 

Varje varumärkesutvidgning innebär en överföring av associationer från ett varumärke till en 

produkt i en viss kategori. I ett första steg sker en transfer av varumärkets identitet till den nya 

produkten. Det innebär att varumärket för något med sig till utvidgningen positivt som 

negativt. I nästa steg sker en transfer av image tillbaka till kärnvarumärket. Det innebär att 

redan etablerade associationer till den nya produkten eller produktkategorin kan återföras till 
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varumärket. Utvidgningsbasen definieras som ”de meningsfulla varumärkesassociationer av 

produkt- eller icke produktrelaterad karaktär som möjliggör en förflyttning av kärnvarumärket 

till en ny produkt inom samma eller en ny produktkategori”. Oavsett vilken typ av utvidgning 

som ligger till grund för företagets strategi (linje, vertikal, horisontell eller indirekt) så 

kommer dessa, tillsammans eller enskilt att på olika sätt att bidra till att bredda varumärkets 

mening och ge det en djupare innebörd under förutsättning att den är positiv. Om företaget 

skulle misslyckas med utvidgningen så utgör det inget hinder för en återställande utvidgning 

som ligger närmare varumärket. Detta gäller i första hand ett varumärke som karakteriseras av 

hög kvalitet (Uggla, 1999).  

2.6 Utvidgningar ur ett konsumentperspektiv 

Basen för konsumentens utvärdering vilar enligt Uggla (1999) på tre ben; 

 Kärnvarumärkets identitet och image 

 Associationerna hos kategorin där utvidgningen sker  

 Utvidgningens passform och innehåll 

Kärnvarumärkets identitet och image, avser de värden och vitala associationer som 

karakteriserar kärnvarumärket och från vilka utvidgningen pågår. Identiteten utgör den 

naturliga plattformen för varje form av utvidgning. Värdena kan vara övervägande 

funktionella och i första hand baserade på produktegenskaper eller vara mer emotionella. Ofta 

krävs mer abstrakta värden för att en utvidgning ska vara ett realistiskt alternativ 

överhuvudtaget. Prestigevarumärken är ofta laddade med mer abstrakta värden och har alltså 

en större spännvid och ett mer flexibelt territorium (Uggla 1999; Aaker & Keller 1990). 

Från konsumentens utvärderingsbas handlar ingenting om kärnvarumärkets identitet, det vill 

säga det som företaget har tänkt sig, utan istället om varumärkets image, det vill säga 

konsumenten har för uppfattning om varumärket. Bilden av varumärket ur konsumentens 

perspektiv är en avgörande faktor för vad som låter sig göras med varumärket och hur långt 

det kan utvidgas. Det är viktigt att inse att den bilden inte nödvändigtvis stämmer överens 

med det som varumärket och företaget vill stå för. Varumärkets image är det som återstår i 

konsumentens hjärna när varumärket når fram till och kommunicerar med en enskild individ 

(Uggla, 1999).  

Associationerna hos den kategori till vilken den nya produkten skall introduceras, är viktig 

strategisk komponent. Den för varumärket nya kategorin har redan en uppsättning specifika 

associationer. Dessa kommer att påverka utvidgningen därför att de har redan en uppsättning 

specifika associationer. Dessa kommer att påverka därför att de har en specifik betydelse som 

har inarbetats i kulturen och över tiden. Associationer som är knutna till en viss 

produktkategori och som skapar ett medlemskap och en tillhörighet där, kan delas in i två 

motpoler: upplevelsenära associationer och distanserade associationer. Upplevelsenära 

associationer handlar om ljud, dofter och färger som strömmar in genom människornas sinnen 

och bringar mening till vissa produktkategorier. De distanserade associationerna är istället 
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baserade på en redan tidigare existerande kunskap så som kulturell, historisk eller 

vetenskaplig (Uggla, 1999).  

Genom att ha en ökad förståelse för kraften och potentialen hos den nya kategorin kan dessa 

associationer tillföra utvidgningen något av värde, till exempel associationer till kvalitet och 

ursprung. Vissa kategorier har inte den potentialen eftersom deras associationer är för 

begränsade (Uggla, 1999). 

2.6.1 Passform och hävstångsverkan 

För att en utvidgning ska fungera i praktiken menar Tauber (1988), att konsumenten måste se 

en passform (fit) mellan varumärket och den nya produkten eller kategorin och 

hävstångsverkan (leverage). Om kunden upplever B som en logisk förlängning av A, då finns 

det en passform. Om B sedan tillför något som upplevs vara bättre än konkurrerande 

produkter i kategorin, då finns det en hävstångsverkan i utvidgningen. Ur konsumentsynpunkt 

innebär en varumärkesutvidgning; att konsumenten identifierar kärnvarumärket som 

avsändare bakom en ny produkt som inte är identisk med kärnprodukten. Definitionen ger 

dock ingen information om hur konsumenten värderar eller upplever en utvidgning. Bara för 

att en utvidgning existerar behöver den ju inte accepteras av konsumenten, och finns det ingen 

passform erhålls heller ingen hävstångsverkan. Det krävs alltså både en genuin förståelse för 

konsumenten och ett välutvecklat strategiskt perspektiv för att lyckas med 

varumärkesutvidgningar (Tauber 1988; Aaker & Keller 1990; Uggla 1999). 

En andra anledning till varför passformen är viktig är att en dålig passform inte bara förringar 

transfern av positiva associationer, utan kan också stimulera oönskade uppfattningar och 

associationer till varumärket. Vid en dålig passform kan konsumenten ifrågasätta ett 

företagsförmåga, till exempel ett matföretag som vill göra cyklar (Aaker & Keller, 1990). 

Produktpar kan uppfattas passa ihop på många olika sätt. Aaker och Keller (1990) nämner tre 

olika varianter; komplement, substitut och övergång. Komplement innebär två produkter som 

komplementerar varandra. Substitut innebär att den ena produkten ersätter den andra och 

tillfredsställer samma behov och den sista varianten innebär att konsumenten upplever att 

företaget har en förmåga att bistå med produkter i en ny produktkategori. Om konsumenten 

upplever att produkten, och den kategorin där varumärkesutvidgningen ämnar att 

introduceras, är för trivial eller enkel kan missförhållanden uppstå. Konsumenten upplever då 

att företaget är inkonsekvent och ibland även exploaterande. En sådan typ av 

varumärkesutvidgning har lägre utvärdering av konsumenten och riskerar att degenerera 

varumärket på sikt (Aaker & Keller 1990; Uggla 1999). 

2.6.2 Konsumentens utvärdering 

Konsumenten tenderar att utvärdera en varumärkesutvidgning mer fördelaktigt när 

associationerna till kärnvarumärket är positiva. Varumärkesutvidgningsstrategier är också ofta 

ansedda som en effektiv metod att förbättra varumärkeskapitalet och varumärkets identitet 

genom en medvetenhet om varumärket. Varumärkesnamnet förekommer på flertalet 

produkter och nya produktattribut kan transfereras till varumärket och generera en lojalitet till 

varumärket. Konsumenter som redan köper det givna varumärket antas vara attraherade till de 

nya produkterna som säljs under det gamla namnet (Viot, 2011).  
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Utvidgningens passform och innehåll är en bärande komponent i hur konsumenten utvärderar 

utvidgningen. Passformen är det kitt som binder samman varumärket med den nya produkten 

eller kategorin. Funktionellt bildar passformen och innehållet en brygga i konsumentens 

medvetande och minne mellan de löften och centrala värden som varumärket representerar, 

och de associationer som redan finns hos kategorin dit varumärket ska förflyttas. Passform 

och innehåll blir utvidgningens ansikte mot konsumenten (Uggla, 1999) 

Graden av acceptans beror av passform och hävstångsverkan hos utvidgningen, hur väl 

kategorierna kan sägas passa ihop med och matcha varandra utifrån kundens preferenser och 

förväntningar. Passform och hävstångsverkan bygger upp ett helhetsintryck av 

varumärkesutvidgningen som påverkar hur trovärdig och logisk den framstår för 

konsumenten. Detta ger därmed mycket värdefull information som kan fungera som ett 

beslutsunderlag till företaget som står i begrepp att utvidga och kan brytas ner till en mängd 

faktorer som på olika sätt bidrar till konsumentens utvärdering av utvidgningen (Uggla, 1999)  

När ett företag står i begrepp att göra en varumärkesutvidgning bör de beakta olika typer av 

hävstångsverkan som forskning inom det aktuella området klarlägger. Tauber (1988) påvisar 

till exempel ”samma produkt i en annan form” som den enklaste hävstångsverkan. Tillverkar 

företaget mat, kan utvidgningen beröra dryck och detta kan fungera i den bemärkelsen att det 

är något företaget ”känner till”. En annan hävstångsverkan, och den mest effektiva menar 

Tauber (1988) är i form av expertis, där företaget utvidgar till en ny kategori dit förvärvad 

specialkunskap eller erfarenhet kan appliceras. Andra varumärken ”äger” ett visst attribut 

eller egenskap, exempelvis ”mjukhet” eller ”italiensk” och sådana attribut kan agera hävstång 

till den nya kategorin och produkten som kunden upplever fördelaktig.  

2.7 Falu Rödfärg 

Som allra första steg i projektet utförde projektgruppen en grundlig research om företaget och 

varumärket Falu Rödfärg. Kjellins (2004) Den röda färgen lade kunskapsgrunden, vilket 

kompletterades med studiebesök hos Falu Rödfärg i Falun där projektgruppen fick se 

produktionen av färg. Även en guidad tur i Falu koppargruva genomfördes. Detta som ett steg 

i att få förståelse för den problematik som ligger till grund för hela projektet, men likväl för 

att få en relation till själva varumärket och för att erhålla en gedigen grund att stå på.  

Varumärket 

Varumärket Falu Rödfärg är lagligt skyddat sedan 1972 och får endast användas på färg som 

innehåller pigment från Falu gruva. Varumärket, se figur 2, som idag finns på färgburkarna 

garanterar att innehållet är Falu Rödfärg (Falu Rödfärg, 2011). 
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Figur 2. Falu Rödfärgs varumärke (lånad figur med tillstånd av Falu Rödfärg)  

Fram tills 2006 fanns det ett antal licenstillverkare av Falu Rödfärg, som tillverkade och sålde 

färgen i eget namn. Det enda kravet var att varumärket skulle finnas någonstans på burken 

(Svenskt näringsliv, 2008).  

Som första steg i att skydda och förstärka varumärket bestämdes 2006 att färgen bara får 

säljas i en enda burkdesign (se figur 3) och antalet licenstillverkare minskades ner. 

Reaktionen var att flera slamfärgskopior introducerades på marknaden, och Falu Rödfärg 

tappade ungefär 40 procent till kopiorna. Vid årsskiftet 2008 övertog Falu Rödfärg all 

försäljning och behöll en tillverkare som underleverantör (Svenskt näringsliv, 2008). 

 

 
Figur 3. Dagens burkdesign för Falu Rödfärgs fyra kulörer (lånad figur med tillstånd av Falu Rödfärg) 

Falu Rödfärg valde då att kommunicera med konsumenter så väl som med återförsäljare för 

att skydda och utveckla varumärket. Reklam trycker på att Falu Rödfärg är originalet, med 

pigment från Falu gruva – allt annat är kopior (Svenskt näringsliv, 2008).  

Falu Rödfärg är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 

(Falu Rödfärg, 2011). 

Falu Rödfärg 

Människor har använt röd järnoxid som färgpigment i tusentals år och kunskapen om att 

metallsalter, sulfater, bildas i gruvor med svavelhaltiga malmer, är gammal. Likaså är 

kunskapen om att en lösning av järnsulfat och vitriol bildar ett slam som efter torkning ger ett 

gult färgämne, järnockra, som i sin tur blir rött efter upphettning (Kjellin, 2004). 

Uppgifter från fogderäkenskaper berättar om framställning av biprodukter vid Stora 

Kopparberget på 1540-talet, där vitriol omnämns för första gången i samband med 

tillverkning av kopparpannor. Att måla sina hus under den här tiden ansågs vara mycket 

exklusivt och endast förnäma hus och byggnader rödfärgades, där rödfärgspigmentet ofta 

blandades med tjära. Att rödfärga sitt hus har då som nu två motiv, dels skyddar färgen mot 

röta och dels spelar estetiken in då det speciellt före 1700-talet ansågs just förnämt och 
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vackert. Mot slutet av 1700-talet kom andra färger än den röda i bruk, varpå statusen 

minskade. Dock spred sig rödfärgen i landet under slutet av 1700-talet då myndigheter och 

hushållningssällskap utlovade premier för de bonde- och torparehus som rödfärgades, även 

om det var vanligast att endast boningshuset rödfärgades. Ofta förekom även så kallade 

skådefasader, vilket innebär att endast de sidor som syntes från vägen, rödmålades (Kjellin, 

2004). 

Tillgången på god kopparmalm började sina på 1700-talet, men förslag om någon sorts 

kemisk tillverkning framfördes allt oftare. Ett vitriolverk inrättades och anläggningen kom 

igång 1749, med bränning av rödfärgspigment som biverksamhet. Tio år senare upphörde 

vitriolsjuderiet då verksamheten inte visade sig vara lönsam. Under perioden 1764-74 

framställdes en liten mängd rödfärgspigment på 25 ton, där färgen började kokas med vatten 

och rågmjöl istället för att blanda pigmentet med trätjära. Sen dess har färgframställningen 

fortgått på området kring Falu koppargruva (Kjellin, 2004).  

Mot slutet av 1700-talet utarrenderades anläggningarna, vilket bestod till mitten av 1800-talet. 

Då färgframställningen fordrade relativt små kostnader, tros detta vara en av anledningarna 

till att färgframställningen var den verksamhet som arrendatorerna först kom i gång med. Så 

väl slammet från vitriolverkets sumpar, som utfällningar från gruvvatten och gammal 

söndervittrad varp
1
 från gruvbrytningen användes för att framställa pigment. Råvaran var lätt 

att utvinna och med framgångarna för Falu Rödfärg följde snart flera rödfärgsanläggningar 

runt Falun. År 1865 blev dock Bergslaget ensam ägare till alla rödfärgsfabriker i Falun, då 

arrendena drogs in (Kjellin, 2004).  

Så småningom ökade efterfrågan på pigment och rödfärgsverket vid Falu gruva 

moderniserades. Husen på landsbygden rödfärgades och färgen blev allt mer folklig. Falu 

gruva stängdes 1992, efter mer än tusen års brytning. Det som återstår idag är framställning av 

färgpigment och kokning av Falu Rödfärg (Kjellin, 2004). 

Råvaran, tillverkningen och användningen 

Pigmentet som används i Falu Rödfärg härstammar från malmbrytningen i Falu Koppargruva, 

där malmen vid brytning sorterades för hand. Kopparinnehållet bedömdes visuellt och sten 

med för låg kopparhalt lades åt sidan i varphögar. Med inverkan från väder och vind under 

seklerna som gått, har den kopparfattiga malmen genomgått såväl fysikaliska som kemiska 

processer.  

Järnoxid ger pigmentet dess röda färg och kommer till största delen från malmens innehåll av 

svavelkis och magnetkis. Av dessa, bildas vitriolockror, där järnet förekommer som en basisk 

sulfat. När järnbärande mineraler vittrar, bildas en järnockra, som är gul till färgen. Ju mindre 

järnhydratet (järnförening som innehåller vattenmolekyler i ett bestämt förhållande) är 

förorenat av andra ämnen, desto klarare gul färg. Det dominerande mineralet i råvaran är 

kiselsyra med dess olika silikater, vilka innehåller oxider av aluminium, magnesium och järn 

samt rester av koppar, bly och zink. Kiselsyran och aluminiumsilikaterna har betydelse för 

ljusstabiliteten och nyanseringen och ger också ett bra skydd mot ultraviolett ljus (Kjellin, 

2004). 

Falu Rödfärg innehåller bly i små mängder (<0,13 %) därför rekommenderas att undvika 

direktkontakt med produkten samt upprepad kontakt med huden. Färgen rekommenderas att ej 

användas för inomhusmålning av större ytor (Stora Kopparbergs Bergslags AB, 2011) 

                                                 
1
 Varp betyder gruvavfall, kommer från tyskans werfen för kasta bort. 
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Falu Rödfärgspigment, är ett oorganiskt pigment, och har ofta en bättre ljusäkthet än ett 

organiskt pigment. Vidare har de oorganiska pigmenten en låg miljöbelastning i jämförelse 

med de organiska pigmenten, vilka ofta är byggda på petrokemisk grund (Kjellin, 2004). 

Pigmenttillverkningen är uppdelad på en slamningssäsong och en bränningssäsong. Under 

vintern sker bränningen och slamningen sker på sommaren. Råvaran provtas och sorteras 

utefter storlek, där stenar över 40 millimeter åter läggs på hög för fortsatt vittring. Stenar 

under 40 millimeter leds tillsammans med tvättvatten in i en trumma, där de skrubbas lätt och 

det vittrade materialet lossnar och slammas upp i vattnet. Slutprodukten sedimenteras i två 

bassänger. Materialet sjunker alltså till botten under några månader, innan vattnet pumpas 

bort och råvaran omvandlas till färdigt pigment (Kjellin, 2004). 

För att omvandla järnockran i slammet till färdigt pigment krävs torkning, rostning och 

malning. Först avdrivs allt vatten i en torkugn och allt eftersom temperaturen höjs, förändras 

kulören. Efter torkugnen matas godset till en brännugn, vilken håller en temperatur på 900 

grader Celsius. Varje timme tas prover från brännugnen, vilka mals ner för hand med mortel, 

vilket är ett viktigt steg då ögat uppfattar fint nermalt pulver som ljusare än grovt malt 

pigment. Provet, se figur 4, läggs sen mot ett vitt underlag och jämförs visuellt med 

föregående prover. Slutligen mals pigmentet helt torrt (Kjellin, 2004).  

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Pigmentprover 

Historiskt sett finns ett antal olika receptvarianter för kokning av Falu Rödfärg, med 

ingredienser allt ifrån urin, tjära och gödselvatten. Dagens recept består dock av kokande 

vatten, rågmjölet har ersatts med vetemjöl, rödfärgspigment, järnvitriol och linolja. 

Slamfärgen Falu Rödfärg har flera goda egenskaper förutom att den är lätt att arbeta med och 

lätt att underhålla. Färgen skyddar träet mot nedbrytning, och stänger inte in fukt som kan ge 

röta och på grund av sitt innehåll av koppar och zink har den en konserverande effekt på träet 

som också ger ett bra skydd mot alger och svampar (Kjellin, 2004).  

Falu Rödfärg är en utomhusfärg för obehandlat och ohyvlat virke samt för tidigare 

slamfärgade ytor. Den allmänna uppfattningen är att Falu Rödfärg färgar av sig, men i själva 

verket är detta en signal att fasaden behöver målas om. När färgen således åldras, ligger 

pigmentet löst på ytan, som ett offerskikt. Detta är en signal till ommålning vilket kräver att 

det lösa pigmentet borstas av från fasaden och ny färg målas på (Falu Rödfärg, 2011).  



 

 

18 

 

Den Faluröda färgen i naturen 

För den som kommer till Sverige från andra delar av värden är den röda stugan iögonfallande, 

oavsett om åskådaren tycker om dem eller ej. Vid sidan av traditionen finns det något som 

skapar harmoni mellan skogen och den röda stugan. Falurött upplevs inte som en färg utan ett 

färgområde med en viss spännvidd både vad det gäller kulörton och nyans. Variationen märks 

inte förrän färgerna ses direkt intill varandra (Kjellin, 2004).  

 

Variationen beror till största del på hur hårt pigmentet bränns. Samma kemiska process styr 

också färgen hos många andra naturnära byggnadsmaterial och pigment som tegel, ockra eller 

terra. De viktigaste beståndsdelarna i färgande material är gul och röd järnhydroxid där 

obränd Falu Rödfärg har en senapsgul kulör där pigmentet vid bränning övergår från gult 

slam till det slutliga röda pigmentet (Kjellin, 2004).  

 

Liknande förändringsmönster kan återfinnas hos andra naturmaterial. Gula höstlöv är ljusa 

och kulörstarka, medan röda höstlöv är mörkare och har en större svaghet. Fuktig sand är både 

mörkare och mer rödaktig än den gulvita torra sanden. Rödfärgspigmentets variation 

motsvarar ett mönster som känns igen på många ställen i naturen, detta ligger till grund till att 

Falu Rödfärg känns som en naturlig färg (Kjellin, 2004). 

 

Detta är inte det enda sättet som naturen kan knytas till rödfärgen. Med hjälp av NCS, Natural 

Color System, kan en mer konkret beskrivning ges till varför den röda stugan går ihop med 

den gröna naturen. En NCS-bestämning av egenfärgen hos löv, barr och andra klorofyllgröna 

växter visar att deras kulörton nästan alltid ligger ungefär mitt emellan den gröna och gula 

elementärfärgen. En motsvarande bestämning av egenfärgen hos Faluröd trädpanel visar inte 

heller den en enda färg. De är alltså ungefär lika ljusa- eller snarare lika mörka. Deras 

egenfärg har också samma nyans med stor svarthet, något mindre kulörthet och mycket vithet. 

Dessutom har egenfärgen i båda fallen en ganska stor gulhet, som även den ger en släktskap 

mellan färgerna (Kjellin, 2004). 

Falu Koppargruva 

Hur gammal gruvan är vet ingen säkert, men arkeologer och geologer kan enas om åtminstone 

tusen år gammal. Genom pollenanalys och C14-metoden i de allra äldsta lagren i gruvan har 

begynnelsen fastställts till en tidpunkt mellan 850 och 1080 efter Kristus.  

Enligt gammal sägen är det bocken Kåre som fann fyndigheten vid Stora Kopparberget, då 

han hade bökat i jorden och samlat en rödaktig mull, järnoxid, på horn och päls och drog på så 

sätt sin husbondes uppmärksamhet till sig. En dag följde denne efter bocken och fyndigheten 

uppdagades (Kjellin, 2004). 

 

Under konung Magnus Erikssons tid var Kopparberget en stor arbetsplats. Vid ett besök i 

gruvan 1347 förargades han över att bergsmännen låtit äldre dokument, vilka utfärdats av 

hans förfäder, förkomma. Ett nytt så kallat privilegiebrev utfärdades, vilket beskrev hur 

arbetet i gruvan skulle utföras, hur lön skulle utbetalas och hur gruvarbetarna hade rätt att 

bygga sitt eget hus och låta detta gå i arv. I privilegiebrevet kan också läsas hur konungen 

införde asyl för brottslingar som tog anställning vid gruvan, och för att undvika bråk och 

oroligheter infördes förbud att bära dolk, båge, klubba, spjut, svärd och bredyxa. Lön 

betalades ut i form av säd, smör, kött och en viss kontant lön. Privilegiebrevet var länge 

normgivande för ordningen vid Stora Kopparberget (Kjellin, 2004).  

 

Under medeltiden växte sig företaget allt starkare, och vid 1400-talets slut hade 

årsproduktionen ökat från 70 ton till 300 ton koppar. Gruvarbetet som sådant var ett farligt 
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arbete och för varje arbetsdag satsades livet som insats. Vid 1500-talets början kom svåra 

bakslag med återkommande ras och kopparfattig malm. Bergmännen försökte bibehålla en 

vettig produktionsnivå, men lyckades inte bryta mer än 50 ton om året. Gustav Vasa, som då 

var Sveriges kung, visade sin besvikelse och lade sig i skötseln av verksamheten och 

ifrågasatte bergsmännens respekt och lojalitet (Kjellin, 2004). 

 

Även om 1500-talet började med motgångar, ljusnade det mot seklets slut. Tekniken 

förbättras väsentligt och kopparrik malm hittas återigen. Produktionen kan åter ökas från 50 

ton till 500 ton per år. Sverige kom mer och mer att dominera kopparmarknaden och de 

internationella konjunkturerna var lysande. Under rekordåret 1650 utvanns 3000 ton råkoppar, 

vilket är rekord för alla tider. Tekniken utvecklades mer och mer, och arbetet bedrevs allt 

djupare, dag som natt. Röken från rostugnarna låg tjock över Falun, som kom att bli en av 

Sveriges största och mest betydelsefulla städer. I och med den snabba utvecklingen under 

1600-talet, följde dock många ras (Kjellin, 2004).  

 

Det största och mest omfattande inträffade under midsommar 1687, då hela bygden skakades 

av ett underjordiskt dån och stora delar av gruvan rasade samman. Skiljeväggar mellan de 

större gruvöppningarna och underliggande bottnar gav vika och ett enormt sluk bildades – 

Stora Stöten (Kjellin, 2004). 

  

Även skogen har en betydande roll i gruvans historia, då ved använts för tillmakningseldar, 

timmerkonstruktioner och uppfodringsverk, så väl ovan som under marken. Skogsindustrins 

behov för tillverkning av papper, massa och sågade trävaror växte, och genom samgåendet 

med finska Enso bildas en av världens största skogsindustrikoncerner, Stora Enso (Kjellin, 

2004).  
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3. Metod 
Den metodik vilken projektet bygger på, presenteras i Produktutveckling – effektiva metoder 

för konstruktion och design (Johannesson, 2004) och Design i fokus för produktutveckling 

(Österlin, 2007). De moment som sedermera har använts, se figur 5, är en kombination av 

ovan nämnda produktutvecklings- och designprocesser då delar som ej ansågs relevanta för 

projektet valdes bort. Planeringen bygger på den metodik som beskrivs i Handbok för mindre 

projekt (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 
Figur 5. Projektflöde 

3.1 Brief 

I början av ett projekt skrivs ett dokument, kallat brief, där arbetet preciseras med hänsyn till 

målsättning, inom vilka ramar projektet skall hållas, vilka resurser som står till förfogande och 

vilka tider som gäller. Förutom att beskriva målsättningen med projektet och vilka 

förutsättningar som gäller, fungerar även briefen som en överenskommelse mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare och risken för eventuella missförstånd minimeras. Med 

detta dokument som grund kan projektets övriga etapper planeras och vilken tidsåtgång dessa 

fordrar. Briefen är ett levande dokument som kan förändras under projektets gång. Eftersom 

projekt kan ta nya vägar kan det krävas en så kallad re-brief som innebär att till exempel syfte, 

mål och förutsättningar kan ändras (Österlin, 2007). 

 

3.2 Planering 

”Om du misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas” 
 (Eriksson & Lilliesköld 2004) 

 

Projektgruppen ansåg att en bra planering behövdes i grunden, inte bara för att få förståelse 

för vad som skulle göras under projektets gång, utan också för att veta hur, när och varför 

varje moment skulle genomföras. Genom såväl nedbrytnings- och baklängesplanering 

genomfördes parallellt i projektets inledande fas, där de moment projektgruppen nyttjade var 

WBS, PERT och GANTT. Även en riskanalys togs fram för att kunna förutspå och minimera 

potentiella risker. 

WBS 

En systematisk nedbrytning av ett projekt i mindre delar kallas för WBS (Work Breakdown 

Structure), vilken skall besvara frågan: Vad måste göras för att projektet skall kunna 

färdigställas? 

 

Varje nedbrytning leder till ökad kunskap om det som skall genomföras och resultatet av 

denna nedbrytning visualiseras som en hierarkisk detaljerad helhetsbild av hela projektet. 

Syftet med nedbrytningen är att identifiera alla moment och aktiviteter som behöver 

genomföras för att skapa och leverera projektets delar. Till detta utarbetas en tids- och 

kostnadsuppskattning av projektet (Eriksson & Lilliesköld, 2004).  
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PERT 

När projektet är nedbrutet och dess arbetsmoment och aktiviteter är 

identifierade, samordnas dessa utefter hur de är beroende av varandra. 

Projektgruppen valde att använda den Post-It-metod som Eriksson och 

Lilliesköld (2004) beskriver, vilken innebär att alla moment och 

aktiviteter skrivs ner på var sin post-it-lapp och klistras fast på 

exempelvis en whiteboardtavla (se figur 6). Därefter knyts de 

aktiviteter som beror av varandra samman med pilar och en 

tidsuppskattning för projektet kan göras.  

 

PERT står för Program Evaluation and Review Technique, vilket är 

benämningen för den nätplanering som görs då arbetsmomenten ordnas 

utefter hur de är beroende av varandra.  

GANTT 

GANTT är en metod för att konkretisera ett projekts tidsåtgång och de 

olika momentens start- och slutpunkt. Enkelt sett ritas schemat upp i ett koordinatsystem, där 

arbetsmomenten listas på y-axeln och tiden representeras på x-axeln. Varje delmoment 

representeras av en horisontell linje, där längden motsvarar momentets längd (Johannesson, 

2004).  

Riskanalys 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) är en systematisk metod, vilken bygger på en 

subjektiv bedömning för att upptäcka möjliga fel som kan uppkomma i en process eller 

konstruktion, hur stor sannolikhet att fel uppkommer, möjlighet att upptäcka felet, samt vilka 

konsekvenser dessa fel kan få.  

 

Metoden i sin helhet baseras på en bedömning av tre faktorer, som genom multiplicering 

kombineras till ett risktal, RPN (Risk priority number), för respektive felhändelse. De faktorer 

som värderas är felsannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikheten att inte upptäcka felet. Ju 

högre risktal, desto högre prioritering för förbättringsåtgärder (Johannesson, 2004). 

 

Denna konstruktionsorienterade felmods- och feleffektanalys ligger till grund för den 

förenklade riskanalys som projektgruppen upprättade för att klarlägga eventuella risker och 

hinder som projektarbetet i sig kan stöta på. Antalet faktorer skalades ner från tre till två, då 

”sannolikhet att inte upptäcka felet” ej ansågs vara relevant för detta projekt. Även skalorna 

har modifierats från den FMEA som Johannesson (2004) beskriver. 

3.3 Förstudie 

För att inte starta ett resurskrävande konstruktions- och utprovningsarbete på felaktiga 

premisser, som kan leda till kostnadskrävande ändringar sent i projektet, genomförs en 

objektiv informationsinsamling i början av ett projekt. Många olika aspekter undersöks, allt 

ifrån marknad, design och teknik. Förstudien skall resultera i en första kravspecifikation 

vilken beskriver vad produkten skall uträtta (Johannesson, 2004). 

 

Förstudien består av fyra huvudsakliga delar; litteraturstudie gällande varumärket samt 

varumärkesutveckling, problemanalys, faktainsamling och marknadsundersökning, med 

respektive underrubriker och tillhörande områden.  

 

Figur 6. Exempel på hur 

Post-it metoden kan te sig 
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3.3.1 Litteraturstudie 

Att genomföra en för projektet relevant litteraturstudie är en god utgångspunkt för att 

kartlägga existerande kunskap inom området och för att bygga upp en teoretisk referensram. 

Ytterligare fördel med en litteraturstudie är att projektgruppen under relativt kort tid kan ta del 

av en omfattande mängd information (Björklund & Paulsson, 2003). 

 

Litteratur som nyttjats är kurslitteratur anpassad för innovations- och 

designingenjörsprogrammet, specifik litteratur om varumärkesutveckling och vetenskapliga 

artiklar rörande ämnet (se 2. Teori). Även litteratur med avseende på företaget och varumärket 

Falu Rödfärg (se 2. Teori) samt om trä (se 3.8 – Bearbetning) har använts.  

3.3.2 Problemanalys 

Med utgångspunkt i litteraturstudien genomfördes en problemanalys med avsikten att i första 

hand lokalisera förslag på kärnvärden (en så kallad kärnvärdesanalys, med viss modifiering) 

hos Falu Rödfärg. 

 

En kärnvärdesanalys är, enligt Melin (1999), en process vilken syftar att resultera i den eller 

de särskiljningsfördelar som på bästa sätt kan bidra till att stärka ett varumärkes långsiktiga 

konkurrensförmåga.  

 

I andra hand genomfördes problemanalysen för att lokalisera en lämplig produktkategori, mot 

vilken produktutvecklingsprocessen och marknadsundersökning kunde riktas. 

Utgångspunkten i denna problemanalys har varit i samband med fastställda avgränsningar 

från uppdragsgivaren. Dessa avgränsningar var;  

 

 produkterna skall kunna målas med Falu Rödfärg 

 material avgränsas till sågat, ohyvlat trä 

Problemanalysen bygger på den problemlösningsprocess Österlin (2007) beskriver, med viss 

modifiering. Problemanalysen genomfördes med utgångspunkt i fyra steg; analys, indelning, 

värdering och avgränsning (se figur 7).  

 
Figur 7. Flödesbeskrivning av problemanalys 

Litteraturen (se 2.1 Varumärkesutveckling) påvisar att företaget bör ha god kunskap om den 

nya produktkategorin, mot vilka de nya produkterna skall riktas. Detta för att öka chanserna 

för en framgångsrik varumärkesutvidgning. Med detta och problemanalysen som grund valde 

då projektgruppen att rikta marknadsundersökningen mot kategorin ”Utemiljö/Trädgård”. 

(För vidare utläggning kring val av kategori se resultat 4.3.1 Problemanalys). 

  

Analys Indelning Värdering Avgränsning
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3.3.3 Stateboard 

Projektgruppen har omarbetat den moodboard Österlin (2007) beskriver, vilken används som 

en inspirationskälla i form av ett bildcollage. En moodboard används traditionellt för att 

visualisera det känslomässiga genomslaget en produkt göra.  

 

Genom modifieringen att istället för att visualisera det känslomässiga genomslaget genom 

bilder, har projektgruppen använt sig av ledord och kallat detta för ”Stateboard”. 

3.3.4 Marknadsundersökning 

Stor tyngd lades på marknadsundersökningen då de produkter som projektet skall resultera i, 

har för avsikt att introduceras på en, för Falu Rödfärg, ny marknad. Utgångspunkter i 

marknadsundersökningen har varit intervjuer och observationer, vars syften beskrivs nedan. 

Intervjuer och Observationer 

Intervjun är den mest grundläggande metoden för att samla in information kring vad 

människor tycker och tänker. Intervjuer kan delas in i tre huvudkategorier, ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun är att föredra om 

kvantitet eftersträvas, medan ostrukturerad intervju används om kvalitet eftersträvas (Bohgard 

2008). 

 

Projektgruppen har främst använt ostrukturerade intervjuer då kvalitativ information har 

prioriterats, men även strukturerade intervjuer har nyttjats för att få en bred svarsfrekvens.  

 

Vid insamling av information är observationer en objektiv metod om hur människor beter sig 

i olika situationer. Syftet med metoden är att få se hur användarna agerar i en verklig situation 

samt att ge kunskap och förståelse för hur produkter upplevs, som kan vara svårt att erhålla 

vid intervjuer (Bohgard et al, 2008). 

 

Projektgruppen har nyttjat intervjuer och observationer i samband med kartläggning av 

trädgårdsmarknaden på följande områden; 

 

 Benchmarking 

 Trendspaning 

 Nordiska trädgårdar 2011 

 Konsumenter  

 Odling och plantering 

Benchmarking 

Benchmarking är benämningen på den metod, vars syfte är att systematiskt jämföra den egna 

verksamheten med goda förebilder oavsett bransch och geografiskt läge och på så sätt få 

insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten (Bohgard 

et al, 2008). 

 

Benchmarking genomfördes för att kartlägga hur dagens marknad för produkter och lösningar 

för uterummet ser ut, liksom över vilka företag som är marknadsledande. Med hjälp av 

Internet och inredningsbloggar, trädgårdsforum och nättidningar berörande ämnet kunde 

projektgruppen klarlägga produkter och lösningar som finns på dagens marknad och vilka 

företag som tycks dominera.  
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Trender 

Att ha en uppfattning om trender i samhället som kan påverka det egna marknadsläget, gynnar 

det långsiktiga och strategiska produktutvecklingsarbetet. Ny teknik introduceras ständigt på 

marknaden, konsumenters attityd och preferenser ändras vilket kan ändra förutsättningarna 

totalt för ett utvecklingsarbete, och likväl som det kan vara ett hot mot arbetet, öppnas också 

möjligheter (Johannesson et al, 2004). 

Nordiska trädgårdar 2011 

Som en stor inspirationskälla till projektet besökte projektgruppen Stockholmsmässan och 

Nordiska trädgårdar den 25 mars 2011. Projektgruppen hade en dag till förfogande för 

trädgårdsmässan. Syftet för dagen var att undersöka nya och/eller spännande lösningar för 

trädgård och uterum, få idéer för utseende, produktinriktning, men också undersöka vilka 

konstruktionslösningar och andra sinnrika lösningar som finns på dagens trädgårdsmarknad. 

Gruppen observerade vilka material som användes, vilka företag som ställde ut, tänkbar 

målgrupp samt förde diskussioner med företagsrepresentanter.  

Konsumenter 

För att få en uppfattning om vad gemene man har på och i sin trädgård och på sitt uterum, 

sammansattes en internetbaserad enkät med hjälp av verktyget Query and Report som finns 

tillgängligt via Karlstads universitetsbibliotek. En enkät kan ses som en strukturerad intervju, 

där respondenten anonymt och skriftligt får lämna sina åsikter och tankar, fast intervjuaren 

inte är närvarande (Bohgard et al, 2008). 

 

Enkäten skickades till vänner och bekanta via mail, det sociala mediet Facebook samt lades 

upp på olika trädgårdsforum. De frågor som ställdes behandlade bland annat hur 

respondenterna bor via vilka uterum de har i dagsläget till vilka produkter de kan sakna på 

dagens marknad. Enkäten användes sedermera som underlag för målgruppsbeskrivning (se 

3.3.5 Målgrupp). 

Odling och plantering 

För att kunna skapa attraktiva och ändamålsenliga produkter, gjordes efterforskningar om 

generella riktlinjer för odling och plantering. Projektgruppen läste på trädgårdsforum på 

internet, och kontaktade en trädgårdsskribent på hemsidan www.odla.nu, och så väl som en 

trädgårdskonsulent på FOR – Fritidsodlarnas riksförbund. Även en lektor i biologi och 

zoologi på Karlstads universitet kontaktades för tips och råd kring odling och plantering. 

Vetenskapliga artiklar 

För att få en vetenskaplig tyngd i de produkter som projektet resulterade i studerades 

vetenskapliga artiklar.  

 

En vetenskaplig artikel karakteriseras av att den har genomgått en vetenskaplig 

kvalitetsbedömning innan publicering i vetenskapliga tidskrifter. Som kontrollfunktion för att 

säkerställa den vetenskapliga kvaliteten, granskas tidskrifterna av forskare inom ämnet som 

bedömer och godkänner de artiklar som sedermera publiceras (Karlstads universitetsbibliotek 

2011). 

3.3.5 Målgrupp 

En målgrupp är en definierad grupp av människor som ett företag eller organisation vill rikta 

sin kommunikation eller reklam mot, till exempel i fråga om marknadsföring eller vid 

lansering av nya produkter. Att ha en bestämd målgrupp i ett produktutvecklingsarbete är 
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viktigt, inte bara ur marknadsföringssynpunkt, utan också för att produktutvecklingsarbetet 

ska kunna vara effektivt och målinriktat (Österlin, 2007).  

Personas och scenario 

Om målgruppen är vid, kan segment ur denna beskrivas i så kallade personas.  

Personas är generaliserade personbeskrivningar vilka baseras på förstudien. För att dessa 

personbeskrivningar skall vara trovärdiga appliceras bland annat fysiska och sociala attribut, 

så att var och en av dessa personas får en egen identitet som beskriver en viss stereotyp ur 

målgruppen (Cooper, 2004).  

3.4 Produktspecifikation 

Förstudien, bestående av informationssamling och marknadsundersökning, mynnar ut i en 

produktspecifikation. Syftet med en produktspecifikation är att konkretisera de krav, 

önskemål och egenskaper som gör en produkt konkurrenskraftig på marknaden samt 

användbar och attraktiv för kunden (Johannesson et al, 2004).  

Funktionsanalys 

För att kvarhålla ett öppet sinne under det fortsatta produktutvecklingsarbetet är en 

funktionsanalys ett kraftfullt hjälpmedel. Istället för att tänka i färdiga lösningar analyseras 

och beskrivs produktens funktioner. Syftet med själva funktionsanalysen är att systematiskt gå 

igenom samtliga krav och önskemål som ställs på produkten, där den färdiga analysen alltså 

utgör en extensiv sammanfattning av förstudie (Landqvist, 2001). 

Kravspecifikation 

I kravspecifikationen specificeras tydligt mått och övriga krav som ställs på produkten. Detta 

dokument kan sedan användas som utgångspunkt vid det senare sökandet av till exempel 

konstruktionslösningar och som referens vid utvärderingsarbetet av den slutliga 

produktlösningen. Syftet med kravspecifikationen är bland annat att konkretisera 

problemformuleringen, stödja sökning av lösningsalternativ och ge beslutsunderlag. De 

kriterier som upprättas skall om möjligt vara mät- och kontrollerbara. Kriterierna delas upp i 

krav och önskemål, där kraven måste vara fullständigt uppfyllda medan önskemålen kan vara 

mer eller mindre uppfyllda (Johannesson, 2004). 

 

Projektgruppen använde Olsson matris, vilken Johannesson (2004) beskriver, med viss 

modifikation då alla aspekter i den ursprungliga matrisen ej ansågs vara relevanta.  

3.5 Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasens mål är att generera en stor mängd idéer som på ett eller annat sätt 

uppfyller de krav och önskemål som inrättats i produktspecifikationen. För att skapa en god 

grund för fortsatt arbete användes kreativitetsövningar i gruppform, där deltagarna kommer 

utifrån med ett olika tankar och perspektiv. Projektgruppen genomförde, förutom kreativa 

övningar i grupp, även interna idégenereringar för att spinna vidare på de idéerna som 

genererats externt. 

3.5.1 Kreativa metoder 

För att ge genereringsarbetet struktur och tydlighet har ett axplock av redan utvecklade 

metoder använts, vilka beskrivs i Idéagenten 2.0 – en handbok i idea management (Michanek 

& Breiler, 2007) och Design i fokus för produktutveckling (Österlin, 2007). 
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Negativ idégenerering 

Syftet med denna kreativitetsmetod är att vända en positiv frågeställning till en negativ 

frågeställning där deltagarna istället för att bygga upp idéer, 

försöker förstöra och omöjliggöra då detta många gånger är 

både enklare och roligare.  

 

Deltagarna får ett papper som är indelat i fyra rutor, enligt figur 

8. Till detta får deltagarna en positiv frågeställning vilken de 

vänder på till en negativ motsvarighet. Under bestämd tid, till 

exempel 10 minuter, skall gruppen börja generera idéer utifrån 

den negativa frågeställningen de skapat. Nästa steg i övningen 

är att använda sig av de negativa idéerna och skapa positiva 

motsvarigheter (Michanek & Breiler, 2007)  

Vad om? 

I metoden Vad om? används till exempel roller, yrken, 

situationer, varumärken som utgångspunkt, för att försöka se och lösa olika frågeställningar. 

Kort sagt går metoden ut på att deltagarna går in i rollen av den till exempel beskrivna 

personen och frågeställningen och tänker sig in i hur denna skulle lösa det givna problemet. 

Som förberedelse krävs att deltagarna får, för projektet, relevanta scenarion och roller 

beskrivna, vilka de försöker finna lösningar till (Michanek & Breiler, 2007).  

Brainstorming 

Till namnet är brainstorming en välkänd metod, vilken innebär att en grupp på mellan tre och 

sex personer med olika intressen och kunskap samlas och genererar idéer och lösningar på ett 

definierat problem. Vikt ligger på att alla får komma till tals och att kritik och bedömning av 

idéer är absolut förbjudet. Målsättningen med denna metod är att ett stort antal genereras, 

helst med stor bredd och att gruppen har förmåga att tänka utanför ramarna. En i gruppen 

utses till att anteckna alla idéer, antingen på en tavla eller ett stort block så att de blir väl 

synliga för samtliga deltagare. Slutligen kan gruppens idéer och lösningsförslag kompletteras 

och kombineras (Österlin, 2007). 

3.5.2 Konkretisering 

Skissandet är ett kraftfullt verktyg, som kan förklara en idé när orden inte räcker till. Via 

idéskissen i sin enklaste form kan konceptförslag bearbetas och ta form i en designskiss, 

vilken kan visa alternativa huvudmått och användningsexempel, men underlättar också att se 

styrkor och svagheter med de olika förslagen (Österlin, 2007).  
 

3.6 Konceptutveckling 

Målet med konceptutveckling är att sålla den uppsjö av idéer som konkretiserats i 

genereringsfasen, mot tidigare ställda krav och önskemål som ställts i produktspecifikationen, 

utan att för den sakens skull plocka bort idéer som med lite bearbetning kan komma att bli 

riktiga guldkorn.  

3.6.1 Konceptbeskrivning 

Genom att tydligt beskriva de olika koncepten utifrån hur väl de uppfyller kravspecifikationen 

och önskemål från konsumenten, kan de olika koncepten jämföras och utvärderas. Resultatet 

är ett dokument där varje koncept är beskrivet med text och bild.  

Figur 8. Beskrivning över 

arbetsgången för negativ 

idégenerering 
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3.6.2 Principdesign 

Principdesign, även kallad primärkonstruktion, är ett bedömningsunderlag vilket beskriver 

produktens arkitektur med principer för utformning, montering, material, tillverkningsmetod 

och preliminära idéer om detaljutformning. Detta kan konkretiseras i form av bilder, ritningar 

och modeller (Österlin, 2007). 

Ergonomi  

I ett utvecklingsarbete är ergonomin en viktig del och det är viktigt att ha kunskap om 

människans möjligheter och begränsningar, så väl fysiskt som mentalt. Om grundläggande 

kunskaper i ergonomi saknas, finns en risk att de produkter som utvecklas innefattar 

omedvetna problem (Bohgard et al, 2008). 

 

Projektgruppen genomförde en ergonomistudie med hänsyn till strukturella antropometriska 

data vilka beskriver statiska avstånd och dimensioner i standardiserade kroppsställningar.  

 

De data som har använts är ett urval av mått hos en svensk population från en undersökning 

gjord på industriarbetare under 1960-talet. För att få en rättvis bild av dagens svenskar bör 

måtten enligt Bohgard (2008) multipliceras med faktor 1,02. Sedermera karaktäriseras måtten 

av olika dimensioner som kan relateras till stående arbete eller sittande.  

Semantik 

En bra produkt är en produkt som kan kommunicera med dess målgrupp på rätt sätt. Det 

viktigaste och vanligaste sättet att attrahera målgruppen med avseende på; form, yta och 

utseende. Men även doft och ljud kan vara ett bra sätt. Figur 8 visar olika exempel på 

produktsemantik. När en produkt inte har någon föregångare är det speciellt viktigt att den får 

en utformning som fungerar med dess varumärke. Om formspråket upprepas i en 

produktfamilj erhålls en bättre sammanhållen design samt att det kan komma att bli ett 

kännetecken för företagets produktsortiment och varumärket (Österlin, 2007). 

 

 
Figur 9. Semantikexempel på stabilitet 

CAD 

CAD står för Computer-aided design och används för att digitalt designa och skapa tekniska 

lösningar och visualisera modeller i 3D (Österlin 2007).  

 

Projektgruppen har använt Pro Engineer Wildfire 5, och har genom detta verktyg kunnat 

arbeta med hela, massiva kroppar genom solidmodellering.  
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Rendering 

Vid rendering målar datorn en bild av ett föremål som har konstruerats i 3D där 

materialtextur, ljuskällor och omgivande miljö kan bestämmas för att få en verklighetstrogen 

bild (Österlin 2007).  

Projektgruppen använde den renderingsmodul som finns i Pro Engineer Wildfire 5 vilken 

bland annat var till stor hjälp vid framställning av presentationsmaterial.  

Mockup 

Skissmodellen är ett enkelt sätt att fysiskt se form, uppbyggnadsstruktur eller funktion, och 

fungerar som ett effektivt arbetsredskap för tankarna. Genom att använda lätthanterliga 

material, som till exempel papper eller kartong kan idéerna på ett enkelt sätt konverteras från 

skisser till tredimensionella modeller. Mockup är en grov, fysisk modell i full skala som med 

fördel kan göras lite ”rå” för att inte utomstående skall missta modellen för ett komplett 

lösningsförslag (Österlin, 2007). 

 

Projektgruppen gjorde ett antal mockups i kartong och plywood, för att så småningom kunna 

bestämma slutliga mått och dimensioner.  

3.7 Konceptutvärdering och val 

Utvärdering av de lösningsalternativ som genererats i konceptgenereringsfasen innebär att 

varje förslag skall analyseras med hänsyn till värde/kvalitet i förhållande till de krav och 

önskemål som formulerats i produktspecifikationen. Utvärderingen och sedermera valet, 

innebär en jämförelse mellan de olika lösningsförslagen där de förslag som bäst uppfyller 

kriterierna i produktspecifikationen väljs ut för fortsatt bearbetning och detaljkonstruktion 

(Johannesson et al, 2004). 

Elimineringsmatris 

När ett antal koncept har genererats startar utvärderingsprocessen. Det innebär att i första 

hand sortera bort dåliga lösningar och i andra hand välja ut koncept för fortsatt bearbetning. 

De olika lösningsalternativen grovsorteras i en så kallad elimineringsmatris där man 

klarlägger om förslagen bland annat löser huvudproblemet och uppfyller kraven i 

kravspecifikationen. De lösningsalternativen som uppfyller samtliga kriterier används för 

vidare bearbetning, medan en del kräver ytterligare utredning och andra direkt sorteras bort 

(Johannesson et al, 2004). 

 

3.8 Bearbetning 

I denna avslutande fas skall de valda konceptlösningarna vidareutvecklas till en fungerande 

produkt som uppfyller kriterierna i produktspecifikationen. Målet är att framställa ett underlag 

för lösningen, bland annat bestående av CAD-modeller, som beskriver en funktions- och 

användningsriktig produkt. Denna produkt skall kunna tillverkas i enstaka exemplar, till 

exempel i form av en prototyp som kan analyseras, testas och verifieras (Johannesson et al, 

2004). 

Materialval 

Att välja material kan göras med olika ambitionsnivåer. Johannesson (2004) beskriver tre 

olika typer av val; plagierat materialval, omsorgsfullt materialval och nymaterialutveckling. I 

produktutveckling är det vanligt att göra ett omsorgsfullt materialval. Via en sökning av 
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materialalternativ utvärderas materialens egenskaper gentemot produktspecifikationens 

kriterier. Det alternativ som sedermera bäst uppfyller de uppställda kriterierna, väljs. 

Projektgruppen har använt Nordiska trä och träslag (Dahlgren et al, 1996) som referens vid 

slutligt materialval. 

Provning 

Projektgruppen utförde ett flertal tester, där olika typer av behandlingar och bearbetningar på 

gran och fura utvärderades. Detta som ett steg dels för att välja rätt typ av trä till prototyper 

samt att kunna välja rätt tillverkningsmetod. Även olika tjocklekar på massivträ testades för 

att se hur träet betedde sig vid bearbetning och sammanfogning. 

Hållfasthet och konstruktion 

Ett klassiskt talesätt inom design är att ”form följer funktion”. Om materialet utnyttjas 

effektivt i en konstruktion leder det oftast till en stilfull design. Materialets egenskaper 

påverkar formmöjligheter så väl som att typen av belastning ställer krav på formen (Österlin, 

2007).  

 

Projektgruppen har konsulterat med Mikael Åsberg, universitetsadjunkt i konstruktionsteknik 

på Karlstads universitet. 

Prototyp 

En prototyp skall ha samma form, material och funktion som färdig produkt, men behöver 

inte tillverkas enligt samma process som slutprodukten (Österlin, 2007).  

 

Prototyptillverkningen har skett i den träverkstad som finns i hus Vänern på Karlstads 

universitet.  

3.9 Utställning 

Viktigt vid en utställning är att attrahera besökarna, vilket kan göras med en tilltalande monter 

som åskådliggör det budskap utställaren vill förmedla.  

 

Projektgruppen valde att visualisera temat Drömmen om den röda stugan, genom att dela upp 

montern i två delar, en balkong-del och en hus-del där prototyperna kunde visas upp och 

inbjuda nyfikna besökare till samtal. I och med den utformning på monter som gruppen valt, 

var tanken att det för besökarna skulle underlätta att visualisera produkterna i deras egen 

hemmiljö, vare sig denna hemmiljö var ett boende i staden som en villa på landet. Även 

eftersträvades att besökarna skulle uppleva en känsla av glädje. 
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4. Resultat 

4.1 Brief 

Projektgruppen utformade i början av projektet en brief vilken bland annat beskriver 

utgångspunkterna för projektet, så väl som målsättning och hur resultatet skall levereras. Efter 

förstudien skrevs dock en re-brief då gruppen ansåg att projektets förutsättningar och 

avgränsningar behövde kompletteras och ändras (se bilaga 1 – Re-brief). Dokumentet 

granskades och godkändes så väl av handledaren på universitetet som uppdragsgivaren, och 

projektet kunde fortgå.  

4.2 Planering 

Resultatet av planeringen har för projektgruppen inneburit en ökad förståelse för de moment 

som genomförts. De dokument som under planeringsfasen genererades gällande WBS, PERT 

och GANTT kan ses i bilaga 2-4. Riskanalysen, se bilaga 5, uppdagade eventuella risker och 

problem som skulle kunna uppstå under projektets gång. De mest kritiska riskerna ansågs vara 

datorhaveri och bristande planering, vilka hanterades på ett förebyggande sätt genom 

kontinuerlig uppföljning och korrigering av planering så väl som att viktiga dokument 

sparades på externa enheter. 

4.3 Förstudie 

Nedan följer resultatet av den förstudie som genomfördes, med avseende på problemanalys, 

stateboard, marknad och målgruppsidentifiering.  

4.3.1 Problemanalys 

Med stöd i litteraturstudie (se 2. Teori) lokaliserade projektgruppen förslag på fem centrala 

kärnvärden i Falu Rödfärg. Som figur 10 visar är dessa; tradition, naturlig/enkelt, originalet, 

öppenhet och genuint.  

 

 
Figur 10. Förslag på kärnvärden hos Falu Rödfärg 

  

Falu 
Rödfärg

Originalet Genuint

Naturlig/
Enkelhet

Öppenhet

Tradition
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Tradition –   Falu Rödfärg har tillverkats i Falun sedan 1764.   

Originalet –  Falu Rödfärg är den enda slamfärgen som innehåller pigment från 

Falu gruva. 

Genuint –   Okonstlad tillverkningsprocess. 

Enkelhet/Naturligt –  Likväl som att receptet på Falu Rödfärg är enkelt, är det enkelt att 

måla om. Gammal färg borstas av fasaden och ny färg slammas på. 

Färgen består av vatten, vetemjöl, järnvitriol, rödfärgspigment och 

linolja. Falu Rödfärg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 

Öppenhet –  Råvara, recept och tillverkningsmetod finns tillgängligt för 

allmänheten. 

 

För att identifiera adekvat produktområde mot vilket utveckling av produkter riktas mot 

listades först allmängiltiga träprodukter genom brainstorming. De kategoriserades i första 

steget beroende på i vilken miljö de används – inomhus respektive utomhus. Därefter kunde 

de produkter som ej ansågs kunna utvecklas i sågat, ohyvlat virke samt målas med Falu 

Rödfärg sållas bort. Även produkter som är i varaktig kontakt med användaren sorterades 

inledningsvis bort, vilket grundar sig i de rekommendationer som Falu Rödfärg har upprättat. 

Exempel på produkter som direkt kunde sorteras bort i detta stadie var möbler så som bord, 

stolar och bokhyllor. En fullständig lista på de produkter som listades och värderades kan ses i 

bilaga 6 - Träprodukter.  

 

Som sista steg i problemanalysen värderades kvarvarande produkttyper samt delades in i 

följande kategorier; kök, inredning och trädgård, vilka kan ses i figur 11. 

 

 
Figur 11. Produktområden 

Med problemanalysen och litteraturstudien som grund valde härmed projektgruppen att 

produktkategorin ”Utemiljö/Trädgård” var en adekvat produktkategori mot vilken 

produktutvecklingsprocessen och sedermera marknadsundersökningen kunde riktas.  

Kök

•Knivställ

•Kokboksställ

•Kruka

Inredning

•Bokställ

•Lampskärm

•Pennställ

•Smyckeshängare

•Ljusstake/Ljushållare

•Väggklocka

•Låda

•Kärl

•Vedställ

•Pennställ

•Vinhållare

• Julpynt

• Julstjärna

Utemiljö/Trädgård

•Stege

•Vedbod

•Fasad

•Panel

•Tillbehör för odling och 
plantering

• Insynsskydd

•Fönsterfoder

•Bullerplank

•Bollplank

•Kompost

•Fågelholk

•Staket

•Fönsterluckor

•Stödpinnar för träd
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4.3.2 Stateboard 

Med problemanalys och lokalisering av kärnvärden hos Falu Rödfärg som grund inrättade 

projektgruppen ledorden ”Enkelt utan att vara simpelt” (se figur 12), vilka har använts som 

inspiration under produktutvecklingsprocessen. 

 

 
 
Figur 12. Ledord som följts under produktutvecklingsprocessen 

4.3.3 Marknad  

Följande rubriker behandlas i detta kapitel; 

 

 Trender 

 Nordiska trädgårdar 2011 

 Konsumenter 

 Odling och plantering 

Trender 

Mejl skickades ut till personer, som på ett eller annat sätt har koppling till uterum och 

inredning.  

 

Frida Berglund, som driver en av Sveriges största bloggar om inredning på 

http://www.trendenser.se, tipsade om trenden urban gardening, som både börjar märkas i 

handeln, på mässor och i etern. Urban gardening innebär att så väl privatpersoner som till 

exempel restauranger anlägger små cityodlingar på tak och terrasser. Berglund säger också att 

Sveriges Radio P1 ett program som är speciellt riktat mot odling för stadsbor kallat Odla med 

stadsgrönt.  

 

Även Christina Thuresson, som driver nätbutiken Balkongshoppen, nämnde urban gardening 

vilket innebär att kryddväxter och annat ätbart odlas även på till exempel små balkonger. Till 

detta tipsar Thuresson att små, praktiska odlingsbänkar skulle behövas.  

Nordiska trädgårdar 2011 

Benchmarking tillika trendspaning genomfördes även på Nordiska trädgårdar där den största 

konkurrenten på marknaden är Hasselfors Garden. Förutom många olika typer av jord och 

tillbehör för trädgård och uterum, har företaget tagit fram prisvinnande produkter för odling så 

som Odlingsbänken och Odlingsbänk på ben samt växthusmoduler vilka kan anpassas efter 

individuella behov och önskemål. På senare tid har även en större variant av odlingsbänk 

”Enkelt utan att vara simpelt” 
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utvecklats av företaget Odlarbänken, vilken kunde ses på trädgårdsmässan. Nedan följer en 

sammanställning av företag som ställde ut under Nordiska trädgårdar 2011. 

 

Hasselfors Garden  
Hasselfors garden tillverkar och säljer högkvalitativa trädgårdsprodukter 

för så väl proffs- och hobbyodlare. Genom ständig utveckling, 

regelbundna kundmätningar och produktkontroll är Hasselfors garden 

ledande leverantör till Sveriges proffsodlare, vilket också gynnar 

hobbyodlarna. (Hasselfors Garden 2011) 

 

I Hasselfors monter kunde allt från olika jordsäckar, till modulariserade 

växthus, odlingsvitriner (se figur 13), länkstenar och odlingsbänkar 

beskådas. Växthusen kunde byggas i hop i olika moduler, utefter vilka 

individuella behov konsumenten har. Odlingsbänkarna (se figur 14) ställs 

på marken och staplas på varandra om större djup föredras. 

Odlingsbänken vann utmärkelsen årets trädgårdsprodukt 2010.  

 

 

 

Nytt för den här säsongen var bland annat odlingsbänken på ben (se figur 15) som kan 

kompletteras med en spaljé om odling på höjden önskas.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gro form 
Gro form är ett smålandsbaserat företag som arbetar med lokal produktion 

av redskap, trädgårdsmöbler och utsmyckningar. Kärnan är hållbar 

utveckling och design där de med omsorg väljer material, tekniker och 

metoder som appliceras på produkter, som är tänkta att kunna användas i 

flera generationer (Gro form 2011). 

 

Temat på Gro forms idéträdgård på mässan var urban farming – odling i 

staden, med stadens estetik, vilken under mässan vann första pris för Årets 

(se figur 16). 

 
 
 

Figur 13. Odlingsvitrin 

Figur 14. Odlingsbänkar från Hasselfors garden Figur 15. Odlingsbänk på ben från Hasselfors garden 

Figur 16. Del av Gro 

forms idéträdgård 
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Odlarbänken  
Idén till odlarbänken föddes ur upphovsmannens egna behov 

av en lättskött trädgård, där användaren på ett enkelt sätt kan 

bekämpa ogräs och skadedjur, kan bemästra väder och vind, 

och samtidigt kan skona kroppen vid arbete och underhåll 

(Odlarbänken, 2011). 

 

Odlarbänken (se figur 17) passar enligt upphovsmakaren 

alltifrån personer som har svårt att få tillgång till egen odling 

och har lite plats till personer med fysiska hinder och som 

använder rullator eller rullstol.  
 

SMD Design 
SMD Design är ett smålandsbaserat företag, där de flesta av deras 

produkter tillverkas i egen fabrik. Företaget har funnits sedan mitten 

av 1980-talet och har formgivit och tillverkat allt från ”ergonomiska 

terminalarmar till fågelbord” (SMD Design, 2011). 

 

I deras monter, se figur 18, kunde djupa, justerbara odlingslådor 

som passar till att odla allt från potatis till träd bevittnas. I och med 

justerbarheten på längden, gör att produkten kan stå på balkongen 

mitt i staden, alltså ett ”urban garden-tänk”. Önskas odling på 

höjden kan en spaljé kopplas på, och det fanns även ett litet bord 

som kan fästas på balkonglådor om konsumenten har platsbrist. 

Lådorna är helfodrade och har dränering i botten. 
 
 

Bästa balkong 
Mässan bjöd även på en balkongutställning där nio balkongkoncept presenterades i skala 1:1. 

Deltagarna tolkade temat för mässan, ”Plats för sinnen. Tid för grönska” som sedan 

applicerades i olika utställningsmontrar föreställande balkonger (Nordiska Trädgårdar, 2011).  

 

Figur 19-21 visar ett urval av de balkonger som presenterades under mässan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Odlarbänken 

Figur 18. SMD Design 

Figur 21. Vinnaren av bästa balkong, Vi två och trädgård 

Figur 19. Balkong med tema Urban 

gardening 

Figur 20. Vi två och trädgård 
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Odling och plantering  

Per-Arne Viebke, universitetslektor i zoologi och biologi på Karlstads universitet 

konsulterades och gav konkreta tips angående odling och plantering. Viebke
2
 tipsade om 

odlingslådor i ståhöjd, och om en sådan tillverkas i trä borde insidan kläs dels för att träet inte 

ska ruttna och dels för att vattnet ska kunna dräneras. Skillnaden mellan olika planteringskärl 

är enligt Viebke att plastkrukor är lätta och klarar frost, men nackdelen är att de är helt täta. 

Lerkrukor andas på ett annat sätt än en plastkruka vilket förhindrar syrebrist. För lerkrukor är 

godstjocklek och kvalitet viktigt. Vid odling på balkong är det viktigt att ha kunskap om 

vilket läge balkongen har – då detta påverkar hur mycket sol som lyser på växterna. Generella 

riktlinjer angående odling är enligt Viebke att, potatis och morötter kräver ett djup på minst 

30 centimeter. Däremot till exempel sallad kräver inte samma djup utan skulle kunna odlas i 

vanliga blomlådor. 

 

Sylvia Svensson, trädgårdsskribent på odla.nu, säger att en generell tumregel för odling och 

plantering är att en växt bör planteras ungefär lika djupt som den står i sin kruka och att 

växten förses rejält med jord runt om. Detta både för att rötterna skall få plats och kunna 

breda ut sig och för att vattningen skall bli jämnare. Angående odling i traditionella 

balkonglådor är dessa generellt alldeles för grunda för de flesta växter. Enligt Svensson bör en 

bra balkonglåda som är 70 till 90 centimeter lång åtminstone ha ett djup på 30 cm. Inte heller 

bredden bör glömmas bort – så att växterna har plats att breda ut sig.  

 

Solveig Sidblad, trädgårdskonsulent på Koloniträdgårdsförbundet kontaktades via FOR – 

Fritidsodlarnas riksförbund. Sidblad säger att om kontinuerlig tillsyn med vatten och näring 

sker, kan växter odlas i relativt små krukor utan att växten tar skada. Generellt för 

utplanteringsväxter gäller ju större kruka, desto bättre men där hänsyn bör tas till belastning 

på balkong och ork att flytta lådor och krukor. Det viktigaste för odling i balkonglådor är en 

näringsrik, lucker jord i krukor eller kärl med dränering. Angående djup beror det på vilken 

typ av växt som planteras. Rotfrukter kräver ett större djup än till exempel plocksallat och dill 

som klarar sig med 10-15 centimeter. Vilken sorts kruka som är att föredra beror på 

förutsättningar, plast är lätt och lättskött samt håller fukten bra. Lerkrukor torkar ut snabbare 

och kräver mer vattning men minimerar risk för syrebrist på grund av genomblöta krukor. Det 

viktigaste, enligt Sidblad, är att det alltid finns bra dräneringshål i alla typer av 

planteringskärl.  

Vetenskapliga artiklar 

Forskning har visat att odling och trädgårdsarbete bidrar till en minskad stressnivå. En studie 

genomförd 2011 beskriver en testgrupp som först utsatts för ett stressande test, varpå olika 

prover tagits för att undersöka nivåer av stresshormoner före testet, samt provtagning efter. 

Testgruppen delades in i två olika grupper, där den ena efter den stressrelaterade uppgiften 

skulle sitta i en lugn miljö och läsa en bok, medan den andra gruppen pulade i trädgården. 

Testet visade att stresshormonerna minskade betydligt i samband med trädgårdsrelaterat 

arbete (van den Berg & Custers, 2011). 

 

  

                                                 
2
 Viebke P-A., universitetslektor i zoologi och orkidéodling vid avdelningen för biologi, Karlstads universitet, 

Karlstad. 2011-03-22 
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4.3.4 Målgrupp 

I dagsläget är Falu Rödfärgs målgrupp villaägare med träfasad, som målar huset med 

slamfärg. För att analysera möjligheten att bredda denna målgrupp i samband med ett av 

målen med detta projekt, analyserade projektgruppen den internetbaserade enkät som 

konstruerades i förstudiearbetet. Enkäten var öppen för respondenterna i 4 veckor. Totalt 

genererades 69 svar från respondenter i åldersspannet 17 till 71 år (se bilaga 7 - Enkät). Ur 

enkäten kategoriserades först respondenterna efter ålder respektive boendeform (se tabell 1). 

Detta gav projektgruppen en fingervisning om en grupp människor som i dagsläget inte hör 

till Falu Rödfärgs målgrupp – människor i åldern 20 – 40+ som bor i lägenhet. Med detta som 

grund väcktes frågeställningen; På vilka produkter kan Falu Rödfärg exponeras – som 

tilltalar människor som bor i staden? 

 

Därav valde gruppen sedermera att utveckla produkter som kan tilltala både människor som 

bor i lägenhet eller villa.  

 
Tabell 1. Sortering av enkät efter ålder respektive boendeform 

 

Med detta som utgångspunkt samt marknadsundersökning och enkät användes de fem 

rödmarkerade siffrorna i tabell 1 för att gestalta fem stycken personas.  

Personas och scenario 

Projektgruppen har för avsikt att de produkter som utvecklas skall tilltala de fem personas (se 

figur 22-26) med tillhörande scenario som beskrivs nedan. Dessa representerar generaliserade 

karaktärer ur båda målgrupperna; 20-29 år som bor i lägenhet och 30+ som bor i villa. 

 
Namn: Emil Gustavsson 
Ålder: 25 år 
Arbete: Nyexaminerad gymnasielärare i historia, samhällskunskap och 
matematik 
Bostad: Lägenhet utan balkong centrala Jönköping   
Civilstånd: Sambo 
Fritid: Tennis, spela gitarr och fest  
 
Emil har just avslutat sina studier på högskolan i Jönköping och ser fram emot 
sin anställning på Per Brahegymnasiet. Sin studentlya bytte han nyligen mot en 
nyrenoverad tvåa, med fransk balkong, i centrum. Tillsammans drömmer han 
med sin sambo Sofia om den röda stugan med sjöutsikt där de båda kan koppla 
av och njuta av naturen 

                      ÅLDER 

 

BOENDE 

- 29 30-39 40-49 50+ 

Lägenhet utan balkong 7 1 1  

Lägenhet med balkong 13 6 2  

Fritidshus 1   3 

Villa/radhus 3 6 8 18 

Figur 22. Emil 

Gustavsson 
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Namn: Jenny Ottosson 
Ålder: 29 år 
Arbete: Krönikör på Svenska Dagbladet och frilansande journalist 
Bostad: Lägenhet med balkong Hammarby Sjöstad, Stockholm 
Civilstånd: Singel 
Fritid: Inredning, illustration och fotografi  
 
Jenny har skaffat sig en ny lägenhet i Hammarby Sjöstad som hon inreder 
modernt med en lantlig touch. Jenny är en fena på att skriva, där hennes 
krönika handlar om inredning, trender och livsstil. Hon ägnar stor tid av sin 
fritid åt att illustrera och har en stor blogg med flera tusen läsare i veckan. 
Lägenheten har en stor balkong och Jenny har länge sett fram emot att skapa 
en grön oas, jämte storstadspulsen. Hon visualiserar växter på både höjd och 
bredd, funktionella sittplatser och stora krukor med citrusträd, men vill också 
behålla en lantlig känsla då hon ursprungligen är från Borlänge i Dalarna.  

 
Namn: Åsa och Martin Blomberg 
Ålder: 34 respektive 37 år 
Arbete: Åsa är egenföretagare och Martin är snickare 
Bostad: Tvåplansvilla med lagom stor trädgård, i utkanten av Trollhättan 
Civilstånd: Gifta och två barn 
Fritid: Åsa gillar trädgårdsarbete, läsa deckare och dricka ett gott glas rött. 
Martin tycker om att spela fotboll och att åka ut på sjön i sin gamla träbåt. 
 
Åsa har ett fantastiskt trädgårdsland där hon främst odlar grönsaker och 
rotfrukter men är på jakt efter funktionella odlingslådor som verkligen 

utnyttjar utrymmet på det nybyggda trä däck på husets baksida.  

 
 

Namn: Thomas Hidén 
Ålder: 44 år 
Arbete: Nationalekonom på SEB 
Bostad: Enplansvilla i utkanten av Örebro 
Civilstånd: Gift och en son 
Fritid: Matlagning, golf och resor  
 
Thomas prioriterar att umgås med sin fru och lilla son Elias framför 
husrenovering då han har tummen mitt i handen. Under helgerna spelar han 
gärna en runda golf med sin bästa vän Per, eller åker på weekendresor med 
sin fru Karin. I trädgården har de många fina fruktträd, en inglasad altan och 
ett stort trä däck som de lät byggas förra sommaren. Karin har fyllt dessa 
uterum med änglatrumpeter, tomatplantor och pelargoner men ska om ett 

par veckor ta en tur till Plantagen för att köpa nya krukor, lite jord och se om 
det finns förvaring för dynor.  

  

Figur 23. Jenny 

Ottosson 

Figur 24. Åsa och 

Martin Blomberg 

Figur 25. Thomas 

Hidén 
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Namn: Alice Wennerström 
Ålder: 67 år 
Arbete: Pensionär, tidigare narkossjuksköterska  
Bostad: Radhus i Råtorp, Karlstad 
Civilstånd: Gift, 4 barn, 9 barnbarn 
Fritid: Sudoku, plocka svamp, odling och plantering 
 
Alice har alltid odlat och planterat och har både växthus och trädgårdsland. 
Där växer det allt ifrån västeråsgurka till tomater och physalis. Hon börjar 
känna att knäna inte riktigt håller längre, men vill för den sakens skull inte ge 
upp sin passion. 
 

4.4 Produktspecifikation 

Förutom de redan angivna kraven, att produkterna skall kunna målas med Falu Rödfärg samt 

tillverkas av sågat ohyvlat trä, har projektgruppen sammanställt en funktionsanalys och en 

kravspecifikation. Produkterna riktas mot odling och plantering, där påföljande rubriker 

behandlar de funktioner och krav som fordras för att produkterna skall bli funktionsdugliga 

och ändamålsenliga.  

Funktionsanalys 

Funktionsanalysen delades in i fem olika funktionsområden med respektive funktion, klass 

och anmärkning. Funktionsområdena var; 

 

 Handhavande/basfunktion 

 Ergonomi 

 Konstruktion 

 Produktion 

 Varumärkesexponering 

Nedan följer ett axplock av de funktioner projektgruppen, ansåg relevanta för de produkter 

som skulle utvecklas. 

 

Tabell 2 visar ett urval ur funktionsanalysen med avseende på handhavande/basfunktioner. 

Produkternas huvudfunktion är att de skall medge förvaring då till exempel ett planteringskärl 

eller innerkruka skall kunna förvaras.  

  

Figur 26. Alice 

Wennerström 
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Tabell 2. Del av funktionsanalys med avseende på handhavande/basfunktioner 

 
Funktion 
 

 
Klass 
 

 
Anmärkning 
 

Medge Förvaring 
 

Huvudfunktion 
Ska kunna hålla 

innerkruka/förvara ting 

Tåla Utomhusbruk 
 

Nödvändigt Motstå väder och vind 

Uttrycka Ursprung  Önskvärt Falu Rödfärg 

Uttrycka Kvalitet  Önskvärt  

 

Tabell 3 visar ett urval av funktionsanalysen med avseende på varumärkesexponering. Då 

syftet med projektet har varit att exponera Falu Rödfärg listades nedan nämnda krav. 

 
Tabell 3. Del av funktionsanalys med avseende på varumärkesexponering 

 
Funktion 
 

 
Klass 
 

 
Anmärkning 
 

Öka Synbarhet 
 

Önskvärt 
Synas i andra typer av 

butiker 

Nå Flera 
 

Önskvärt 
Nå bredare målgrupp 

Påverka  Positivt 
 

Önskvärt 
Påkalla glädje hos 

konsument 

Skapa  Efterfrågan   Önskvärt  

 

För fullständig funktionsanalys hänvisas läsaren till bilaga 8 – Funktionsanalys. 

Kravspecifikation 

I kravspecifikationen listade projektgruppen i tabellform ett antal krav vilka de utvecklade 

produkterna avsåg att uppfylla. Tabellen delades in i kriterium, klass, vikt, anmärkning och 

funktionsgräns. Kravspecifikationen har under produktutvecklingsprocessen kompletterats. 
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Tabell 4 visar ett urval ur kravspecifikationen med exempel på de kriterier som listats. Till 

exempel kriteriet att produkterna skall tåla utemiljö är ett nödvändigt krav då de i första hand 

är avsedda att förvaras utomhus. Detta ställer då krav på vald sammanfogningsmetod och att 

denna tål väderpåverkan. 

 
Tabell 4. Ett urval ur kravspecifikationen 

Kriterium Klass Vikt Anmärkning Funktionsgräns 

Dimensionering med hänsyn 

till odlings- och 

planteringsrekommendationer  

Ö 4 Rekommendationer 
Djup minst 300 mm, 

bredd minst 150 mm 

Tillåta dränering vid vattning Ö 2 

Kan ha 

lecakulor/fat/klä 

insida 

 

Tåla utemiljö N 4 Väder och vind 

Vald 

sammanfogningsmetod 

skall klara 

väderpåverkan 

Tilltala målgrupp N 5 Medge användning  

 

För fullständig kravspecifikation hänvisas läsaren till bilaga 9 - Kravspecifikation. 

4.5 Konceptgenerering 

Resultatet av de kreativa metoder som genomfördes i grupp var nya perspektiv och tankar. 

Metoden Vad om? gav bland annat uppslag till att anpassa en odlingsbänk för stående arbete 

vilket skulle kunna passa för äldre människor. Denna metod gav också idéer om att finna en 

lösning för att odla mer på höjden. En sammanställning av kreativitetsmetoden Vad om? kan 

ses i bilaga 10. 

 

De kreativa gruppövningarna kompletterades med en intern brainstorming där de tre 

kategorierna möbler, inredning och pynt kombinerades, se figur 27. 
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Figur 27. Sammanställning av brainstorming 

 

4.6 Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingen sållades idéer bort efter jämförelse mot produktspecifikationen. 

Efter rannsakningen kvarstod 10 koncept bestående av både jokrar och snabbt realiserbara 

idéer. De idéer som kvarstod var:  

 

1. Blomlåda på ben  

2. Örtkruka  

3. Blommur 

4. Fällbord  

5. Bänk 

6. Spaljé 

7. Blomstege 

8. Pall/Förvaring 

9. Odlingsbänk  

10. Windmill 

Nedan följer konceptbeskrivningar med råa skisser på de idéer som genererats. Detta 

användes sedermera som underlag för bedömning och val tillsammans med uppdragsgivaren. 

Med hänsyn till de begränsningar pigmentet innehar – har de produkter som ämnas användas i 

samband med odling utrustats med till exempel innekrukor eller skyddande plast på insidan. 

  

Möbler

Inredning

Odling

- Ergonomiska stolar och bord, flexibla, lätta att flytta, tar lite
plats, kan flytta om, flera kan sitta på

- Bänk som fungerar som förvaring, med lagom tjocka dynor
- Hopfällbart avlastningsbord, höj- och sänkbart, smala hyllor,
flyttbara plan

- Skjuvbart vindskydd - tyg eller hårt material
- Inbyggd klocka i bordet, ser när solen är som starkast, solur
- Bord eller stomme med avtagbar skiva, fungerar som ett kakfat, 
uppfällbara handtag - lätt att bära

- Spaljé som fungerar som insynsskydd
- Odla i taket – vinrankor
- Stege, hopfällbart, hyllplan, robust och stabil - rymmer många

krukor
- Smal odlingsbänk, fungerar som förvaring och avlastningsbord
- Djupa, smala blomlådor som hänger på räcket, passar många 
olika räcken och tömmas på jord när vintern kommer. 

- Blomlådor på ben, utnyttja utrymme utan att ta för mycket plats
- Utnyttja väggytor bättre, utan att behöva borra i vägg
- Pall som fungerar som ett litet bord eller vedförvaring
- Kruka som är både förvaring och bord - lock, plantering –

innerkruka
- Sittplatser kombinerat med förvaring, skönt för ryggen, lagom

höga
- Fågelholk kombinerad hängare för galgar
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Blomlåda på ben 

”Blomlåda på ben” (figur 28) består av tre delar, blomlådan, benstommen och 

avlastningshyllan.  

 

Blomlådan skall tillverkas i två olika längder, 70 och 90 centimeter, då detta är vanligt 

förekommande längder på klassiska balkonglådor. Då det är tänkt att kunden köper en 

innerlåda i plast minimeras risken för röta. 

Benstommen är en själv stående konstruktion som bär blomlådan med hjälp av två träreglar. 

Hyllan, är en avlastningsyta och ger plats för ytterligare förvaring.  

 

Blomlådan passar så väl på en balkong som på en altan eller uteplats och kan även fungera 

som en rumsavdelare. För att inge ett stabilt uttryck har benen en vinkel, vilken kan ses i figur 

28.  

örtkruka  

Som ett steg att få Falu rödfärg in inomhus, men också som en produkt av förstudien och 

trenden med urban odling, kom idén till en örtkruka. Tanken är att kunden köper färska örter, 

antingen i vanliga mataffären eller på en blomsterhandel – och oavsett varifrån örterna 

kommer, planteras de om i lerkärl, med diametern 13 cm och ställs i örtkrukan på ett fat med 

diametern 11 cm som samlar vatten.  

 

Det röda och det gröna komplementerar varandra och en förnimmelse av den röda stugan på 

landet uppdagas 

 

 

 

Figur 28. Blomlåda på ben 
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Krukorna (se figur 29) kan säljas i set om tre, och kan ställas såväl på fönsterbrädan som på 

köksbänken. Ett alternativ är att en ännu mindre variant av kruka tillverkas, så att de örter som 

köps på mataffären kan ställas direkt i utan att planteras om.  

 

Blommur 

Konceptet grundar sig i ett modultänk; Du ska kunna bygga din egna ”mur”; beroende på 

höjd, utseende och funktion (se figur 30). Modulerna ska gå att köpa var för sig. 

 

 

Blommuren är uppbyggd av en grundstomme som byggs på med olika moduler, som kan 

fällas ut och fyllas med jord. En spaljé kan kopplas på så att växter som kräver stöd på höjden 

kan odlas.  

 

Figur 30. Blommur 

Figur 29. Örtkruka och bricka 
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Fällbord 

Från enkäten kom idén om att kombinera två olika behov. Behoven var; ”Vill ha ett snyggt 

och praktiskt balkongbord, ska ta lite plats” och ”Skulle vilja ha en lätt skött drivbänk som ska 

vara lätt att ta bort när man klipper gräset.” 

 

 

Tanken är att bordet(se figur 31) ska kunna fästas på väggen, alternativt att det är hängen på 

bordskanten så att det kan hängas på ett räcke. Benen är hopfällbara, vilket sparar plats.  

Bänk 

Bänken (se figur 32) är en kombination av förvaring, plats för odling och sittplats. Den ska 

kunna passa in på en vanlig balkong utan att kännas för stor, men likväl kunna passa in på en 

terrass eller soldäck för de som bor i villa.  

 

Bänken är indelad i tre sektioner, med två skiljeväggar vilket medför valmöjligheter. För var 

och en av de tre sektionerna medföljer ett lock. 

 

Figur 31. Fällbord 

Figur 32. Bänk 
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En aspekt vilken behövs tas hänsyn till är huruvida färgen färgar av sig när användaren sitter 

på den, vilken är en av svagheterna med konceptet.  

Spaljé 

Efter önskemålet, även det hämtat från enkäten, att ha ett insynsskydd på balkongen, 

utformades en spaljé (se figur 33). Den skall kunna fästas på antingen blomlåda på ben, eller 

på den lite större odlingsbänken.  

 

Förutom fördelen att dessa i kombination kan fungera som just insynsskydd, kan kunden även 

plantera slingriga växter som kräver stöd på höjden. Ramen är gjord av ett regelverk, 30x30 

mm tjock, mellan vilka till exempel hampatråd eller likvärdigt dras.  

Blomstege 

Ytterligare ett önskemål från enkäten, var produkter för vertikal odling. En stor fördel med 

detta är att utrymmet kan utnyttjas om uterummet är begränsat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 34. Blomstege 

Figur 33. Spajlé 
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Blomstegen (se figur 34) är tänkt att kunna stå fritt genom sin konstruktion, vilket gör att 

kunden slipper borra i väggen, om denne vill ha en blomstege på sin balkong.  

Blomstegen skall även vara hopfällbar, vilket möjliggör enkel vinterförvaring i till exempel 

ett förråd eller källare.  

Pall/Förvaring 

Pallen (se figur 35) är en enkel konstruktion, även den med flera funktioner än sittmöjlighet. 

Förslagsvis kan ved staplas i den, ståendes upp och ner. På så sätt kan produkten få en plats 

inomhus. Kan även vara så att kunden vill förvara tidningar och kan då också vända på pallen.  

 

Även med pallen följer svagheten att färgen eventuellt kan färga/skavas av om konsumenten 

sitter på den. 

Odlingsbänk 

Trenden urban gardening växer sig större och större i Sverige, och kan ses så väl på mässor, i 

tidningar, som hos produktframtagande företag runt om i landet. För att kunna odla mer 

matnyttiga växter i stadsmiljö krävs det en låda med större dimensioner än vanligt 

förekommande balkonglådor, som ofta både är för grunda och smala.  

Figur 35. Pall 

Figur 36. Odlingsbänk 
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Efter kontakt med trädgårdsrådgivare om generella riktlinjer för odling och plantering av till 

exempel grönsaker, bestämdes ett djup på 350 mm, för denna odlingslåda (se figur 36). 

Bredden bestämdes med hänsyn till att rötter ska få plats, men även så att möjlighet att odla 

relativt många saker skulle finnas. Insidan är tänkt att kläs med till exempel plast så att träet 

inte är i direkt kontakt med jord och vatten, vilket kan medföra att träet ruttnar. För att 

undkomma obekväma arbetsställningar, valde projektgruppen att sätta ben på odlingslådan, 

där måtten har utgångspunkt i antropometriska data för lätt stående arbete. Odlingslådan är 

tänkt att passa på en balkong, men likväl ska villaägare finna den intressant och kunna ställa 

den såväl på terrassen, altanen eller soldäcket. 

Windmill 

Inspiration till konceptet windmill är en väderkvarn. Genom att applicera mekaniken som 

väderkvarnen har, på en produkt för odling kan något oväntat hända, vilket skulle kunna 

tillföra glädje och en nyfikenhet till det oväntade hos produkten.  

 

 

 

En stomme bär fyra snurrande krukor eller mindre lådor (se figur 37), vilka på något sätt hålls 

stilla. Antingen genom snäppfästen eller av gravitationen och att de då är så bra balanserade 

att de hålls i jämvikt av egentyngden. En tanke är också att, när växterna vattnas, så snurrar de 

runt axeln, på vilka de är fästa på, likt väderkvarnens vingar som snurrar med hjälp av vinden.  

 

  

Figur 37. Windmill 
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4.7 Konceptutvärdering och val 

Projektgruppen åkte till Falun för att tillsammans med Johan Molin, VD på Falu Rödfärg, 

utvärdera och välja ut de koncept som skulle vidareutvecklas. Som figur 38 visar, valdes 

blomlåda på ben, örtkrukan, odlingsbänken, windmill samt bänken. Med hänsyn till 

målsättningen för projektet samt tidsbrist valde projektgruppen slutligen att arbeta vidare med 

de tre förstnämnda koncepten.  

 

 

Elimineringsmatris Elimineringskriterier: 

 

(+)  Ja 

(-)  Nej 

(?)  Mer info krävs 

(!) Kontroll produktspecifikation 
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Beslut: 

 

(+)  Gå vidare med lösningen 

(-) Eliminera lösningen 

(?)  Sök mer information 

(!) Kontroll produktspecifikation 

 

Beslut 

1. Blomlåda på 

ben + + + + + + + + 

2. Örtkruka + + + + + + + + 

3. Blommur ? ? + ? + ? ? ? 

4. Fällbord ? - + + + ? ? – 

5. Bänk + + + + + + + + 

6. Spajlé ? + + + + ? + – 

7. Blomstege ? ? + + + ? ? – 

8. Pall ? - ? + + ? - – 

9. Odlingsbänk + + + + + + + + 

10. Windmill + ? ? ? + + ? + 
Figur 38. Elimineringsmatris 

Ett konstruktionsunderlag, tillika principdesign togs sedan fram för de tre valda koncepten 

med hjälp av Pro Engineer Wildfire 5, där de olika konceptens arkitektur och preliminära 

dimensioner sattes upp. De preliminära måtten och dimensioner som sattes, nyttjades i 

samband med mockup-tillverkning (se bilaga 12 – Mockups & Prototyper) vilka senare kunde 

detaljeras med hänsyn till slutliga mått, material och tillverkningsmetoder för 

prototyptillverkning. 
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4.8 Bearbetning 

Den provning projektgruppen utförde resulterade i följande; 

 

 Det går att måla på olika typer av bearbetade träytor, men provbitarna visade olika 

förmåga att absorbera slamfärgen beroende på ytstruktur (se figur 39). På hyvlade 

bitar lade sig färgen mer på ytan, gentemot ohyvlade bitar, där färgen absorberades in i 

träet 

 

 
Figur 39. Färgprover på olika ytstrukturer 

 

 I och med att träet torkar snabbare ju tunnare det är, desto större benägenhet har 

stycket att spricka 

 Beroende på val av lim och hur fuktigt träet är vid bearbetning, härdar limmet olika 

eller inte alls 

 Om trästycket införskaffas när det fortfarande är fuktigt, och inte ligger i press, slår 

det sig och blir mycket skevt 

 Beroende på fuktighet i användningsmiljön kan träet, trots att det en gång torkat i 

press, slå sig och bli skevt i kontakt med fukt 

Genom plagierat och omsorgsfullt materialval baserat på litteratur, provning och 

rekommendationer valdes ohyvlad fura i två olika tjocklekar, 7 och 14 millimeter. Fura 

används traditionellt för möbler, samt uppfyller de egenskaper och krav på hållfasthet, uttryck 

och estetik vilka de valda koncepten kräver. För regelverk till odlingsbänken och ben till 

blomlådan valdes regel i gran med dimensionen 45x45 millimeter.  

 

Samtliga prototyper har frästa eller sågade, oregelbundna spår på var och en av sidorna, vilka 

påminner om en trävägg med förskjutet perspektiv.  

 

Valda sammanfogningstekniker för prototyper gjordes med hänsyn till styrka, estetik och 

uttryck. Samtliga prototyper sammanfogades med polyuretanlim, vilket karakteriseras av att 

det är beständigt mot väder och fukt. Blomlådans ben skruvades ihop där skruvskallarna 

doldes med egentillverkade träpluggar. Odlingsbänken skruvades och limmades. För att 

ytterligare förstärka konstruktionerna, användes trekantslist eller regel i hörnen på samtliga 

prototyper, vilket var ett av många tips gruppen fått av Åsberg
3
.  

 

                                                 
3
 Åsberg M., universitetsadjunkt i konstruktionsteknik vid avdelningen för maskin- och materialteknik, Karlstads 

universitet, Karlstad. 2011-05-04. 
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Prototyp 

Figur 40-42 visar en jämförelse mellan renderade CAD-bilder och prototyper på blomlåda, 

örtkrukor samt odlingsbänken. För höjdbestämning av blomlådan och odlingsbänken utgick 

projektgruppen från antropometriska mått (se bilaga 11 – Antropometri). Prototyperna  

medger odling och plantering, så väl på landet som i staden med anpassad dimensionering 

beroende på olika typer av uterum.  

 

 

 

Figur 40. Blomlåda på ben, jämförelse mellan renderad CAD-bild och prototyp 

Figur 41. Örtkrukor, jämförelse mellan renderad CAD-bild och prototyp 
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4.9 Utställning  

Den 26 maj 2011 ägde X-jobbsutställningen på Karlstads universitet rum, där projektgruppen 

kunde visa upp prototyperna (se figur 43) för så väl handledare som för allmänheten. Under 

förmiddagen deltog Johan Molin, VD på Falu Rödfärg, på utställningen tillsammans med 

projektgruppen. 

 

Responsen från besökarna under mässan, så väl från handledare och uppdragsgivare var 

mycket positiv. Kommentarer som ”vart säljs de här produkterna?” och ”den här kan jag 

verkligen se hemma hos mig bredvid grillen så att jag kan klippa lite örter till marinaden” till 

att en kvinna var beredd att lägga ett bud på hela montern. 

 

 

Figur 42. Örtkrukor, jämförelse mellan renderad CAD-bild och prototyp 

Figur 43. Odlingsbänk, jämförelse mellan renderad CAD-bild och prototyp 
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Figur 44. Projektgruppen i den monter som presenterades under X-jobbsutställningen på Karlstads universitet den 26 maj 

2011 
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5. Diskussion 
Varumärkesutveckling syftar till att bygga eller stärka ett varumärke. Eftersom Falu Rödfärg 

på senare år har haft problem med olika slamfärgskopior borde det i deras fall handla om att 

just stärka varumärket. Eftersom det principiellt handlar om ett varumärke, bör de i sitt 

strategiska arbete utgå ifrån sitt varumärkta hus. Det de då kan dra nytta av, är de inneboende 

associationer, som de i dagsläget har. Dessa associationer kommer sannolikt att bidra i 

konsumentens utvärdering av varumärkesutvidgningen. Eftersom denna utvidgning som 

rapporten föreslår; att göra produkter i trä som kan målas med företagets befintliga färg och 

som används för trädgården, är det stora frågetecknet huruvida varumärket Falu Rödfärg 

passar ihop med produktkategorin trädgård, och sedermera om en hävstångsverkan kan uppstå 

eller inte. Det första, passformen, beror av hur kunden upplever förflyttningen av varumärket 

som logisk eller inte. Det andra, beror av hur de föreslagna produkterna ”står sig i 

konkurrensen” mot befintliga produkter i den kategorin.  

 

Vilka associationer som konsumenterna i dagsläget kopplar till varumärket kan rapporten inte 

dra några slutsatser om. Men som litteraturen påvisar, går detta förhållandevis lätt att ta reda 

på genom en konsumentundersökning. Genom att tillskansa sig denna information kan 

företaget då få en slags startpunkt, och får reda på huruvida dessa associationer är positiva 

eller negativa. Förhoppningen är att dessa associationer är positiva, eftersom det har visat sig 

vara en underlättande faktor i en varumärkesutvidgning.  

 

Trots undersökningar, fann inte projektgruppen några centrala kärnvärden hos varumärket, 

som företaget i dagsläget kommunicerar mot konsumenten. Dock används ”Originalet” som 

syftar på att Falu Rödfärg har det distinkta pigmentet från Falu gruva, något som gör 

varumärket eget. Ett förslag är, med stöd i litteraturen, att Falu Rödfärg konkretiserar mer 

symboliskt laddade ord, eftersom detta också har visat sig vara användbart i en 

varumärkesutvidgning. Projektgruppen upprättade förslag på kärnvärden, till exempel 

”genuint”, som kan ses som ett mer symboliskt ord, som kan föras över till nya produkter. Om 

de nya produkterna av konsumenterna anses vara genuina, så kan de återkopplas till 

varumärket, under förutsättning att de först tycker att Falu rödfärg är ett genuint varumärke. 

Tillsammans med associationer till ”den röda stugan” skulle detta kunna utgöra basen för 

meningsfulla kärnvärden.  

 

Falu Rödfärg har i dagsläget produkter i kategorin färg, och projektet ger förslag på produkter 

i kategorin trädgård. Är då denna förflyttning logisk? Ja, den kan vara det. Om man tänker sig 

förflyttningen från husfasaden (där nuvarande produkt används) och steget till trädgården, 

som sådan. En linjeutvidgning har redan gjorts (samma produkt i en annan form – Falu 

rödfärg Grå, Svart och Ljusröd). Nuvarande produkter används utomhus på sågat virke och 

används av konsumenter som har villor, en lojal kundbas. Alltså, borde den lojala kundbasen 

(under antagande) ha trädgård. Genom att i så fall introducera trädgårdsprodukter under ett 

varumärke som de har positiva associationer till, och som har attribut som de känner igen (att 

de nya produkterna tillverkas i sågat virke och säljs trärena) och som kan associeras med 

varumärkets kärnvärden, till exempel genuinitet eller enkelhet, så kan passformen vara 

lämplig. Eftersom tanken dessutom är att de nya produkterna just ska levereras trärena, och 

sedan målas med befintlig produkt som både skyddar mot utomhusklimatet och ger en 

igenkänningsfaktor hos konsumenten, får denne just något hon känner igen, fast i en ny 

tappform. Förhoppningsvis kan då utvidgningen ses som logisk och att de nya produkterna 

passar in i varumärkets territorium, och den yttre kärnan eller att det finns en latent acceptans 

hos konsumenten.  
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Huruvida utvidgningens passform är definitiv eller inte kan inte rapporten svara på, men 

rapporten kan ge förutsättningar för att det kan bli en passform då det har gjorts en omfattande 

undersökning om den nya kategorin trädgård. Förhoppningen är att konsumenten ser en 

mening med produkterna och detta har tagits i beaktning då projektgruppen valde att göra 

prototyper som används för odling/plantering. Faktorer som då begrundades var till exempel 

vilka rekommenderade odlingsdjup bör produkterna ha, hur vattning bör tas hänsyn till och 

hur stora ska prototyperna vara, just för att det ska kännas genomarbetat. Därtill studerades 

trender, och på så sätt kan produkterna också kännas uppdaterade, och inte bara vara ”något 

som görs för att”. Själva undersökningen av trädgårdsmarknaden syftar också i att underlätta 

hävstångsverkan i utvidgningen. De nya produkterna ska kunna hävda sig mot de 

konkurrenter som finns där. 

 

Det finns en begränsning i färgen som sådan, och det är att den rekommenderas att användas 

utomhus, och det bör inte förekomma hudkontakt med den. Lämpligheten i att produkterna 

medger odling och plantering kan då diskuteras. Dock har detta också tagits i beaktning i 

produktutvecklingsprocessen, och prototyperna bör då följa med anvisningar att de inte ska 

målas på insidan och vara i direkt kontakt med till exempel jord, så att växterna kan undvika 

ansamling av pigmentet i färgen. 

 

Fallet kan dock vara så, att denna passform inte är självklar, men det kan då underlättas, som 

litteraturen påvisar, genom marknadsföring i samband med utvidgningen som på ett eller 

annat sätt förklarar syftet med denna utvidgning. Företaget bör också studera elasticiteten i 

varumärket – hur långt kan varumärket tänjas och vart vill man i slutänden nå med 

varumärkesutvecklingen? Det behövs en strategisk plan som beskriver vilka utvidgningar som 

ska införlivas på kort respektive lång sikt, för att undvika att varumärket degenereras på sikt 

och förlorar sin särskiljningsförmåga.  

 

Under projektets gång ”upptäcktes” en målgrupp som i dagsläget hör till kundbasen, 

människor som bor i lägenhet. Hur skulle det påverka varumärket att denna grupp tilltalas av 

varumärket och de nya produkterna? Vissa av de produkter som projektet kom fram till kan 

användas oberoende om konsumenten faktiskt har en trädgård, även om de hör till den 

kategorin. Ska kärnvärdena och varumärket bara tilltala befintlig kundbas eller ska man tänka 

utanför ramarna? Det kan visa på en innovativ förmåga som skulle kunna gynna 

utvidgningen, men detta måste också undersökas och skulle kunna vara ett steg i det 

strategiska arbetet som införlivas stegvis. 

 

Om det skulle visa sig att varumärkesutvidgningen ej tas emot väl av konsumenterna så är det 

inget som säger att det inte kan göra ett nytt försök med en bättre lämpad produktkategori. 

Vidare undersökningar skulle då vara på sin plats. 

 

Den planering som genomfördes i början av projektet, med såväl nedbrytnings- och 

baklängesplanering, är något projektgruppen anser sig ha haft stor nytta av genom projektets 

gång. Det som i början kändes stort kunde brytas ner i mindre, mer hanterbara delar, vilket 

ökade förståelsen för projektet och dess olika delar. Det detaljerade GANTT-schemat har givit 

projektgruppen en bra övergripande bild över vad som ska göras, när det skall göras och hur 

det skall göras, och genom ständig uppföljning och revidering har projektgruppen kunnat följa 

den röda tråd som från början utstakades.  

 

Den omfattande litteraturstudie som inledde hela projektet har känts absolut nödvändig för att 

projektgruppen skulle kunna relatera till varumärket Falu Rödfärg och dess långa och gedigna 
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historia. I och med att denna studie genomfördes innan studiebesök i Falun och Falu 

koppargruva kunde den kunskap som erhölls verkligen befästas, vilket projektgruppen anser 

var en mycket bra taktik för att sätta sig in i den problematik som ligger till grund för hela 

projektet. Det har också varit viktigt då projektgruppen har haft samma vision som 

uppdragsgivaren; att hitta lösningar eller produkter som både är marknadsanpassade och 

attraherar målgruppen samtidigt som de passar företaget och varumärket.  

  

Ett problem med förstudien och användarinvolvering i form av till exempel frågor ute i 

handeln, har varit att de produkter som faktiskt har tagits fram är säsongsanpassade främst för 

sommarbruk – vilket gjorde att det var svårt att fråga människor redan i februari/mars vad de 

vill ha i sina trädgårdar och uterum inför den kommande sommaren, då årets nyheter inte 

kommit ut i handeln ännu. Med det menas att ett arbete av den här omfattningen med fördel 

skulle kunna starta i april eller maj då väldigt många människor är ute i trädgårdshandeln och 

införskaffar för säsongen nya produkter. Dock är tanken med örtkrukorna, att de primärt skall 

användas inomhus, vilket gör just det konceptet säsongsoberoende.  Emellertid i och med att 

projektgruppen besökte Nordiska trädgårdar under Stockholmsmässan och den omfattande 

marknadsundersökning som genomfördes kunde trender och behov tidigt lokaliseras. 

 

Falu Rödfärgs målgrupp är i dag människor som äger hus med träfasad som målas med 

slamfärg. En alternativ målgrupp identifierades ur enkäten – människor som bor i lägenhet, då 

gruppen ansåg att Falu Rödfärg kan bredda sin målgrupp till ytterligare människor som vill 

identifiera sig med varumärket och ”Drömmen om den röda stugan”. Produkterna utvecklade 

för uterum oavsett om dessa tar form av en stor trädgård ute på landet eller en balkong mitt i 

staden.   

 

Med hjälp av förstudien kunde projektgruppen gå in i idégenereringsfasen med en stor 

kunskapsbas, där trender, behov och önskemål kunde kopplas ihop med funktion och således 

utvecklas till koncept. För att generera ytterligare idéer och koncept skulle projektgruppen väl 

kunna tänka sig att flera tillfällen med kreativitetsövningar i grupp skulle kunna genomföras, 

med grupper av människor i olika åldrar, yrken och erfarenhet. Men då känns det väsentligt 

att arbetet i sig kräver detta, så att dessa gruppövningar inte genomförs ”bara för att”. I och 

med att projektgruppen under projektet haft ledorden ”Enkelt, men inte simpelt” kändes att de 

gruppövningar som genomfördes med komplement av den interna genereringen räckte för att 

utveckla de koncept som sedermera valdes tillsammans med uppdragsgivaren. 

 

På grund av tidsbrist valdes två koncept bort från de fem ursprungliga valda koncepten. 

Windmill föll främst bort på grund av den mekaniska problematiken som detta koncept skulle 

innebära och bänken föll bort på grund av svagheten med att man faktiskt sitter på den. 

Utvecklas dessa koncept med avseende på de svagheter, anser projektgruppen att koncepten 

kan bli genomförbara. 

 

Projektgruppen kände från början att det var viktigt att implementera traditionen och historian 

som Falu Rödfärg bär, i de produkter och material som skulle utvecklas. Då fura och gran 

traditionellt används till husväggar och träkonstruktioner kändes dessa två material som 

lämpliga kandidater. Valet föll på fura, främst på grund av dess materialegenskaper och 

lättillgänglighet men också på grund av att det är ett beprövat möbelmaterial som med olika 

behandlingar blir beständigt i utemiljö. Däremot skulle materialvalet kunna utforskas mer, 

med tanke på att det finns andra träslag som kan komma att passa för ändamålet. Ett alternativ 

till massivträ skulle kunna vara någon typ av skivmaterial, till exempel plywood, men då detta 

inte har samma ytstruktur som sågat virke absorberas inte färgen på önskvärt sätt.  
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Anledningen till att tjocklekarna 7 och 14 millimeter valdes, var först och främst för att den 

ursprungliga tanken med 5 millimeter fallerade under provning, då materialet sprack vid 

bearbetning. Alltså var projektgruppen tvungen att gå upp i dimension. En övervägning med 

vilket uttryck produkterna skulle äga, valdes just två olika där de mindre prototyperna gjordes 

i 7 millimeter och den större odlingsbänken tillverkades av 14 millimeter tjock fura för att den 

inte skulle uttrycka ”klenhet”. Formspråket bygger på ett traditionellt uttryck med en modern 

”touch” i och med de frästa, oregelbundna spåren vilka kan ses på samtliga koncept.  

 

Tack vare den provning som genomfördes utföll prototyperna väldigt nära målbilden, även 

om små defekter uppdagades. Till exempel mindre bra limfogar, vilket högst sannolikhet 

berodde på att limning skedde manuellt och överdoserades, vilket i en riktig 

tillverkningsprocess kan justeras. Även målningen på prototyperna kunde ha förbättrats 

genom ytterligare en påstrykning. Angående benen till blomlådan, skulle resultatet kunnat bli 

ännu bättre om bättre verktyg för pluggtillverkning funnits att tillgå, men med hänsyn till de 

förutsättningar som rått under tillverkningsarbetet anser projektgruppen att prototyperna är 

fullt dugliga.  

 

De prototyper som har utvecklats i detta examensarbete bör testas mot verkliga representanter 

ur båda målgrupperna, samt tillverknings- och produktionsanpassas så att de kan introduceras 

på marknaden. Detta var något som inte projektgruppen har gjort på grund av avgränsningar. 

 

Mycket tid lades på utformning och tillverkning av monter för X-jobbsmässan. Detta för att 

projektgruppen ville vara representativa för allmänheten samt att montern skulle spegla 

varumärket och projektgruppens mål. Stor uppskattning från projektgruppens sida till Johan 

Molin som deltog under stora delar av mässan och kunde ta del av den positiva respons 

allmänheten gav. 

 

Ett stort användningsområde utöver trädgården är prydnadssaker, som skulle passa 

funktionellt till varumärket. Det skulle kunna öppna en dörr för vinterhalvåret som Falu 

Rödfärg i dagsläget ligger i dvala under. Julprydnader och utsmyckningar med den 

traditionella och historiska röda färgen i de svenska hushållen, skulle kunna bli en fin 

kombination likt de röda stugorna på midsommar. Dock är kanske inte detta den bransch som 

passar emotionellt med Falu Rödfärg, men en bransch som borde utforskas mer. 
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6. Slutsats 
Produkter anpassade för och utvecklade mot trädgårdsmarknaden kan vara en lämplig 

produktkategori för Falu Rödfärg att utvidga sitt varumärke till.  

 

Detta projekt kan lägga en grund för Falu Rödfärg att introducera nya produkter på 

trädgårdsmarknaden, utan att tänja varumärket i för stor omfattning.  

 

Förslag på vidare bearbetning är att utvärdera produkterna i större omfattning mot 

konsumenterna, samt tillverknings- och produktionsanpassa produkterna. 
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Bilaga 2 – Re-brief 
 
Bakgrund  
På 1600-talet var det ovanligt och exklusivt att måla sitt hus, men allteftersom spred sig den 

röda färgen på husen och blev folklig. Som en biverksamhet till vitriolframställningen som 

skedde i området kring Falu koppargruva, började rödfärg kokas med vatten och rågmjöl.  

 

Falu Rödfärg är en slamfärg som används utomhus för att måla ohyvlade trä fasader. Färgen 

ger ett öppet skikt som låter träet andas. Den släpper in väta, men tillåter dunstning vilket 

minimerar risken för väta. Sedan 1764 har tillverkning av Falu Rödfärg skett på området kring 

Falu koppargruva, där färgen då som nu kokas med bland annat vatten och rågmjöl. Pigmentet 

till färgen kommer från kopparfattig malm, vilken med tidens tand har vittrat i så kallade 

varphögar. Sedan 1992 har gruvan varit stängd, efter mer än tusen års brytning, men tack vare 

dessa varphögar kan Falu Rödfärg fortfarande tillverka pigment som kan kokas till färdig 

slamfärg.  

 

Varumärket Falu Rödfärg är lagligt skyddat sedan 1972, och garanterar att färgen innehåller 

pigment från Falu gruva. Fram till 2006 fanns det ett antal licenstillverkare av Falu Rödfärg, 

som tillverkade och sålde färgen i eget namn. Det enda kravet var att varumärket Falu 

Rödfärg skulle finnas någonstans på burken. Som första steg i att skydda och förstärka 

varumärket bestämdes 2006 att färgen bara får säljas i en burkdesign och antalet 

licenstillverkare minskades. Reaktionen på detta var att en rad slamfärgskopior dök upp på 

marknaden och Falu Rödfärg tappade mark. 2008 tog Falu Rödfärg över tillverkningen och 

försäljningsansvaret.  

 

I varumärkesarbetet ämnar Falu Rödfärg att utvidga sitt varumärke till en ny produktkategori, 

som i förlängningen syftar i att förstärka varumärket.  

 

Problemformulering 
Vilken produktkategori är lämplig att varumärket Falu Rödfärg utvidgas till, och vilka 

produkter skall då utformas? 

 

Syfte 
Syftet med projektet är att lägga en grund för och ge förslag på produkter i en ny kategori som 

Falu Rödfärg kan utvidga sitt varumärke till.  

 

Mål 
Målen med detta projekt är att identifiera och ge förslag på en lämplig produktkategori dit 

varumärket Falu Rödfärg utvidgas till. Projektet ämnar även resultera i förslag på nya 

produkter i form av tre fullskaliga prototyper, vilka hör till den nya produktkategorin. Arbetet 

och resultatet kommer att presenteras i en monter på X-jobbsmässan på Karlstads universitet 

den 26 maj 2011, en muntlig slutredovisning den 27 maj 2011 samt dokumenteras i en 

akademisk rapport.  

 

Förutsättningar 
Examensarbetet pågår från vecka 4, 2011, till och med vecka 23, 2011. Under vecka 4 – 13 

utförs arbetet halvtid, efter vecka 13 på heltid. Den totala arbetsfördelningen är cirka 600 

timmar per person. Projektet genomförs primärt på Karlstads universitet under handledning av 

Lennarth Wihk.  
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Avgränsningar 
Produkterna skall kunna målas med Falu Rödfärg, vilket innebär att material begränsas till 

obehandlat, ohyvlat trä. I detta arbete har projektgruppen ej diskuterat eventuella risker hos 

det pigment som används för att ge Falu Rödfärg dess karakteristiska egenskaper. Ty fokus 

ligger på produktutvecklingsprocessen. Vidare hänvisas läsaren till uppdragsgivaren för 

ytterligare information. 

 

Kommunikation 
Kommunikation sker kontinuerligt under projektet, per e-mail och telefonsamtal där 

projektdeltagarna uppdaterar Falu Rödfärg. Alla dokument berörande projektet läggs upp på 

Google Documents så att alla parter kan komma åt och läsa dem. Om behov finns kommer så 

väl telefonmöten som fysiska möten genomföras i Falun.  
 

Kontakt  
Projektdeltagare  
Anna Karlsson  

Tfn: 0730 XX XX XX   

Mail: anna.u.karlsson@hotmail.com  

 

Sebastian Karlsson  

Tfn: 0702 XX XX XX   

Mail: basse_karlsson@hotmail.com  

 

Falu Rödfärg  
Johan Molin  
Tfn: 0705 XX XX XX   

Mail: johan.molin@falurodfarg.com
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Bilaga 3 – WBS 
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Bilaga 4 - PERT 
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Bilaga 5 - GANTT 
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Värdering av sannolikhet: 
 

1 – Osannolik, bör inte hända 

2 – Mindre sannolik, men upplevs inte vara en risk 

3 – Kommer med viss sannolikhet att inträffa 

4 – Kommer med stor sannolikhet att inträffa 

5 – Kommer med all säkerhet att inträffa 

Värdering av konsekvens: 
 

1 – Ger inte någon märkbar effekt på projektet 

2 – Ger viss effekt som, om möjligt, är bra att åtgärda 

3 – Ger märkbar effekt som bör åtgärdas 

4 – Ger stor effekt, kräver åtgärd 

5 – Ger så stora konsekvenser att projektet måste läggas ner 

Bilaga 6 – Riskanalys 
 

 

 

 

 

 

 
Datahav eri/Dataförlust

4 4 16

Alla dokument öv erförs till It's i en ny v ersion. Samtidigt som orginalet 

finns sparat på de egna datorernas hårddiskar.                                     

Huv udbackup sker v arannan v ecka till "MobileMe-konto".

Idétorka
2 4 8

Testa olika kreaktiv itetsmetoder, alt ta en paus för att finna nya 

tankar o idéer.

Bristande motiv ation
3 3 9

Peppning inom gruppen och hitta på något roligt för att finna 

inspiration och nya krafter.

Oplanerad frånv aro

3 3 9

Vid upprepad frånv aro utan v arken förv arning eller motiv ering 

måste projektgruppen ta en allv arlig diskussion. Om frånv aron inte 

upphör måste frågan diskuteras med handledare och examinator. 

Motiv erbar frånv aro, såsom läkarbesök eller dylikt, ger extraarbete 

utanför ordinarie projekttid så att planeringen efterföljs.

Planerad frånv aro

5 2 10

Vara tydlig med v ilka arbetsuppgifter som förv äntas göras under 

arbetsv eckorna så att missade arbetsdagar kan arbetas in.                                                   

Försöka se till att om möjligt lägga frånv aro på helgdagar och/eller 

samtidigt för båda gruppmedlemmarna. Möten på Kau bör 

företrädelsev is läggas under lunchtid.

Ojämn arbetsfördelning
2 3 6

Rak och ärlig kommunikation i projektgruppen. Vid upprepning 

kontaktas handledare och examinator.

Gruppkonflikt
2 3 6

Öppen och ärlig kommunikation för att lösa problemet. Alla problem 

tas upp direkt med sikte på att lösa problemet.

Planering brister

4 4 16

Om planeringen v isar sig inte hålla bör först en analys av  

arbetssituationen göras: är det på grund av  bristande arbetsinsats 

eller en orealistisk planering? Vid problem med arbetet får 

gemensamma insatser göras så att v i blir effektiv a och hinner med 

det v i planerat. En orealistisk planering får göras om utifrån de 

lärdomar v i gjort i arbetet. En planering är t rots allt  et t  levande 

dokument, även om den måste följas för at t  hinna färdigt  med 

projektet  i t id.Tidsbrist
3 4 12

Ständiga checkpoints under projektet och följer WBS- och GANTT-

schema.

Uppdragsgiv aren drar sig 

ur projektet
2 4 8

Diskussion måste föras med uppdragsgiv aren och v isa på v ilka 

fördelar v i ser med att gå v idare med projektet. Om detta inte ger 

effekt får handledare och examinator kontaktas och en 

handlingsplan för det v idare arbetet utarbetas i samråd med 

Uppdragsgiv aren finner 

att ingen av  lösningarna 

är godtagbara
3 4 12

Försöka generera så många olika lösningar som möjligt och ha en 

kontinuerlig kontakt med uppdragsgiv aren för att stämma av  så att 

riktningen för projektet är godtagbar.                                                            

Utv ärdera lösningarna så objektiv t som möjligt utifrån ett 

kundperspektiv  och den produktspecifikation som 

uppdragsgiv aren godtagit. Eliminera de lösningar som inte håller 

Projektrapport ej godkänd

4 4 16

Ständig rev idering och av stämning med opponentgrupp samt 

niv å- och innehållsbestämning v ia tidigare, redan godkända 

examensjobbsrapporter. Vid retur efter den officiella inlämningen får 

de bristande delarna rev ideras och den nya v ersionen lämnas in.
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Bilaga 7 – Träprodukter 
Inledande brainstorming för att lista produkter som kan tillverkas i trä. I första steget 

kategoriserades alla produkter generellt efter om de används för inomhus- respektive 

utomhusbruk. Därefter genomfördes en värdering för att kartlägga huruvida produkterna 

skulle kunna vidareutvecklas till fungerande prototyper.  

 

Följande har sorterats bort; 

 

              Tillverkas traditionellt ej av sågat, ohyvlat virke 

              

              Produkt som kräver till exempel kroppskontakt 

 

 
INOMHUS 

Knivställ 

Bokstöd 

Vedställ 

Tidningsställ 

Lampskärm 

Lampfot 

Knopp för skåpluckor 

Pall 

Förvaringsbänk 

Fat 

Smyckesskrin 

Penna 

Korg 

Stol 

Köksbord 

Käpp 

Halkskydd i badrum 

Krokar 

Skåpluckor 

Dörr 

Skärbräda 

Förvaringslådor 

Bänkskivor 

Sängram 

Pennställ 

Fruktskål 

Skoknekt 

Högtalare 

Skärmväggar 

Smyckeshängare 

Innertak 

Linneskåp 

Skänk 

Skrivbord 

Gitarr 

Trummor 

Piano 

Fiol 

Flöjt 

Diskställ 

Kokboksställ 

Tavellist 

Kökssoffa 

Bestick 

Ljusstake 

Ljuskrona 

Salt- och pepparkvarn 

Drinkset 

iPad-cover 

Avlastningsbord 

Soffbord 

Tv-bänk 

Byrå 

Bokhylla 

Fåtölj 

Garderob 

Sängbord 

Smörkniv 

Spegelram 

Ramar 

Plockepinn 

Blompinnar 

Kinapinnar 

Leksaker (Kaplastavar) 

Borste 

Galge 

Väggklocka 

Vinhållare 

Bricka 

Slev 

Schackbräde 

Kalaha 

Fönsterhylla 

Hatthylla 

Skoställ 

Blomkruka 

 

UTOMHUS 

Spaljé 

Ampel 

Stege 

Kompost 

Dass 

Vedbod 

Husfasad 

Panel 

Insynsskydd balkong 

Insynsskydd trädgård 

(pergolaaktigt) 

Orangeri 

Fönsterfoder 

Bullerplank 

Bollplank 

Bilpanel 

Regelverk 

Blomlåda 

Ytterkruka 

Stol 

Bord 

Pall 

Bänk 

Gungstol 

Gunga 

Hammock 

Pallkrage 

Fågelholk 

Trall 

Skateboard 

Strandtennis 

Kubb 

Krocket 

Vindskydd 

Staket 

Träbåtar 

Låda (öl,blommor m.m.) 

Kälke 

Tumstock 

Kärl 

Räcke 

Trappa 

Soldäck 

Solsäng 

Fönsterluckor 

Stödpinnar för nyplanterade 

träd 

Parkbänkar 

Lekpark 
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Bilaga 8 – Enkät 
 

Kön: 

 
 

Födelseår: 

 
 

Hur bor du? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken typ av uterum har du? 
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Vad använder du ditt uterum till? 

Mamma brukar hänga tvätt. Som en förstoring av lägenheten. Möblerad för två. En yta att ha växter 

på. Sola, grilla och slappa. Chilla, sola, äta, sova middag. Fika, äta mat ( Grilla!!!), slappa i solen ( 

vilket innebär läsa, sova, kolla dator mm). Dricka kaffe i solen. Sitta. Ta en öl, läsa posten. Njuter, solar, spanar, 

grejjar, äter leker med sonen.... Måltider , rekreation. Fika i solen, sola, plantera blommor. Sola, äta, vila, umgås. 

Odla, förkultivera, umgås med familj och vänner. Olika användning beroende på vilket 

"uterum" som avses. Odling av grönsaker, medelhavsväxter, blommor, plantuppdragning och för att umgås och 

äta och fika i. Kreation och vila. Vila/rekreation. Sola, lyssna på musik och allmänt ha det gött. Extra utrymme 

på sommaren att mysa, äta och umgås i. Äta, sola, läsa, vila o umgås. Äta ute. Hänga i solen. Fika, mat och 

dryck, tidningsläsning, solning prat. Äter, läser, umgås o framförallt odlar blommor i och även vinter förvarar 

växter i. Sola och njuta av naturen. Förvaring, myshörna, för att ligga och sola... På balkongen äter, läser, vilar 

och odlar jag. På odlingslotten odlar jag, men har planer på att fixa en plats, där jag kan sitta och fika eller vila 

också. Koppla av och njuta av vår sommar samt höst. Vi använder altanen från början av april till 

oktober. Äter våra måltider där för vi tycker det är ljust och trevligt. Känns som en sommarstuga. Altanen kan 

rymma ungefär 20 personer därför har vi våra sommarfester där. Fika, sola, koppla av. Lunch eller middag, tv-

tittande. Sköna avkopplande stunder. Fikar, äter lunch, grillar. sitter och läser, enbart njuter. Allt görs när 

det är tillräckligt varmt ute. Balkong: Nästan inte alls. Uteplats: Äta, fika, sola, läsa. Förlänga säsongen. Att 

sitta och njuta av natur o frisk luft. Till allt, där bor vi nästan så fort solen värmer i februari, mars till oktober. 

När det är dax att frosta av frysen vintertid brukar jag ställa ut frysens innehåll i kassar på balkongen. Sommartid 

förvaring av utemöbler. Bensträckare. Äter så många måltider jag kan där! Läser, fikar, grillar, umgås med 

vänner, sitter och njuter av solen! Beroende på hur vädret är! Vi har inget tak! Som ett andra 

vardagsrum. Nästan inte alls nu på vintern, under vår-sommartid sitter jag där ofta på kvällarna och 

slappnar av. Äter gärna på balkongen vid fint väder om vår/sommar. Avslappnande ställe. Äta, umgås, sola, läsa 

och vila. Solar, äter och umgås. (Uterummet jag berättar om är det vi har i sommarstugan, då jag inte har någon 

till vardags!) Vi äter frukost/lunch/middag där, läser en bok i en skön fåtölj, umgås etc. Matplats, fika, sola, läsa, 

lek, fest. Fika, äta, läsa en god bok För tillfället som förvaring.  Har tre st mer eller mindre. Men använder alla på 

samma sätt. Sitter ute och myser när vädret tillåter. Tar en fika, läser en bok.... Just nu inget, men senare till att 

sitta och dricka kaffe på, kanske äta frukost på, samt låta vänner sitta och röka där när vi träffas. Läsa böcker i, 

umgås i, komma ifrån problematiska ting Måltid, fika, götta mig! Vila, Umgås med vänner, Grilla, Fester. 

På vår/ sommar: lunch, kvällsmat, grillning, solande och såklart festande, Vinter: Kyl till dricka och allmänt 

förvaringsrum. Det som måste bort snabbt och någon kommer på besök åker ut på balkongen en stund. (den är 

inglasad), Läser, äter, myser, odlar, målar Frukost, middag, kalas. etc. Äta en god 

middag/grilla något gott, umgås med familjen, "relaxa". Att vara på under årstider som tillåter detta, även till att 

grilla. Tyvärr används det även som förvaringsyta. umgås, läsa, dricka vin, jobba, Äta, umgås, odla. 

 

 

Vad har du i ditt uterum? 
Trädgårdsmöbler, skräp som jag ska åka iväg med till tippen. ute-leksaker Cykel, bänk, stolar, 

matta. Möbler. Alla växter är dem som kommer från trädgården. har inget direkt i krukor. En 

mindre uppsättning trädgårdsstolar med ett bord 2 stolar + bord "Matgrupp", Solstol, 

Många krukor. Jag har ett trallgolv istället för det tråkiga betonggolvet. Jag har växter 

som dekoration, både på golvet i krukor och på bordet. Jag har ett runt glasbord med 4 stolar 

som egentligen är förstort så det ska bytas ut. Jag har en grill. Jag har en golvlampa i ena 

hörnet.  Korgstolar, balkongbord, matta, krukor, växter, ljus lyckor, litet växthus, balkong 

blomlådor, filtar, kuddar, ljusslinga, granris. Sittgrupp med 1 soffa, 2 stolar samt bord, även 

en mindre "korg"-grupp (litet runt bord med två stolar). Möbler, grill och diverse saker som 

egentligen inte hör hemma där. trädgårdstomte, bord, stolar, lite lite växter, Trädgårdsmöbler, 

krukor med växter, barncyklar, grill, Absolut inget alls. Eller jo, mamma kommer nog ställa 

ett tvättställ där på sommaren. Stolar, bord, växter. Plastmöbler (två stolar och ett bord) samt 

en grill. 2 korgstolar en växt. Grill, bord och stolar, solstol. Rabatt och syrénhäck + 

planterade blommor i krukor och lådor. En stol. Trädgårdsmöbler. Vi har 
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utemöbler, grill, en paviljong, barnpool och aldeles för mycket leksaker...Möbler, Växter, 

många ljus under höst/vinter. Lite pynt. Litet bord stol, en del krukor med växter i (på 

sommaren) Matmöbler, solstolar, krukor m växter. Så här års: i uterummet - få möbler, mer 

krukor och bänkar, bord att ställa frösådder på. På samtliga "uterum" finns 

möbler, krukor ,växter. På den inglasade altanen dessutom musikanläggning. Terassvärmare, 

mer textiler. Mest stora hinkar och krukor fär växterna, stort teakbord med sex stolar, 

planteringsbord, stålhylla för krukor. Amplar i taket, piedestaler, avlastningsbord. Plus en 

täljstenskamin, ännu inte installerad. Möbler och blommor. Blommor, hammok. Soffa, bord, 

gardiner, pallar, duk, 90 skylt, värmeljus. Altanen- gamla möbler, textilier som kuddar, filtar 

mm, växter som kryddor och blommor, krukor, lyktor. Pergolan- trädgårdsmöbel, växter, 

krukor, ljuskrona, ljuslampetter. Bord, stolar, solstol, parasoll o många krukor med blommor. 

Möbler.Bord och stol blomkruka på väggen. Matbord o kaptensstolar. Pelargoner Olivträd 

mm blomkrukor...Ett träbord och två trä stolar. Förvaringslåda för städartiklar, 

solmadrass för golvet, bambumatta, dekorationspuff, lyktor för värmeljus, dammsugaren...På 

balkongen: Ett bord och fyra stolar, sommartid massor av krukor med växter i (inneväxterna 

åker ut på sommaren också), någon lykta. Jag har tak över balkongen. På odlingslotten: 

Vattenkanna, spade och grep och vad jag tar med mig när jag går dit. Möbler krukor samt 

blomlådor o grill. Vi har en sittgrupp, matgrupp, TV. Växter är svårt att ha för det kan bli för 

varmt mitt på dagen. Viktigt är att man kan avskärma solljuset med till exempel 

lamellgardiner och persienner. Vi har infravärme så att vi kan sitta där sena 

kvällar. bord, stolar mycket blomkrukor matbord med stolar, fåtöljer, tv. Soffa, bord och 

stolar. Massor av krukor med olika växter i. Trädgårdsmöbler, lite blommor, 

någon ljuslykta. Krukor för kryddor. Krukor för sommarblommor. Balkonglådor m 

sommarblommor. Utematgrupp. Grill. Solstolar. Soffa och soffbord, gröna växter. Möbler, 

krukor med växter och grill. Rotting möbler, blommor, ljus och lite grejer som skapar trivsel. 

Bord, två stolar, krukväxter, tomatplantor, myror. Möbler av olika slag, krukor med blommor 

och kryddväxter, lyktor och andra små prydnader! En markis. Soffa, fotöljer, växter, bord, 

tyger. Cafèbord med 2 stolar, gröna växter, mattor och ljuslyktor. Mat grupp för utebruk, 

solstolar och stora krukor med växter. Bord och stolar, solstolar, blomkruka. Bord med 6 

stolar, två fåtöljer, två vilstolar, förvaring i ett skåp, mycket blommor i hängamplar, krukor, 

vaser och på pedistaler, mattor, infravärme, elgrill. Möbler, krukor med uteblommor, grill, 

innebandymål, paviljongtak, dynlåda.  

Saknar du något i ditt uterum? 
Ja. Kanske lite ordning och reda. Lösningar till att sätta upp saker på väggen. Tegel är svårt 

att borra eller göra något med. Tak.Möbler! Minst två stolar och ett bord. Om jag ska slå på 

stort blir det en fin duk, någon liten växt och kanske en tavla (det finns ett lämpligt ställe. 

Typ. Rabatter. Har vad jag får plats med! Jag skulle vilja ha en "soffgrupp". Jag saknar en 

infravärmare som jag kan sätta på på hösten eller sensommaren när det börjar bli lite kyligt. 

saknar också en vägglampa för att få lite mer ljus. Bra odlingslådor . Nätta ute fåtöljer. 

Spaljé. Trä golv. Rummet är relativt kallt, någon form av inredning med 

(lättskötta/plast)växter. Jag skulle vilja ha en bra möbel som är anpassad för balkonger (och 

inte för altaner). Dvs av mindre storlek.Bra tåligt golv, som känns mer ombonat än såna 

plastplattor som ligger idag. schyssta vindskydd. Miniväxthus (typ odlingshus), utomhusspis 

vore också toppen. Jag saknar en inglasad balkong på 20 kvadrat, med tv och soffa. Och 

massor av blommor! Och en söt ljusslinga. Ingen rutten liten träinhängnad som är två gånger 

tre. Nätta/lätta möbler. Det hade gärna fått vara mer utrymme men saknar inte något 

egentligen. Möjligen lite mer avskildhet utan att för den skull bli helt instängd. Glasfönster 

som man kan dra för en regnig dag. Kanske möbler som inte tar så stor plats om man inte 
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använder dom, men som lätt kan fällas ut när det behövs.Ett smart och billigt sätt att lägga 

"golv" på marken. En smart "drivbänk" som är smidig och lätt att sköta. Växter, 

solstolar, pool (vuxen). En finurlig hylla till mina krukor. Önskar ett inglasat uterum, helst 

vinterträdgård. Snygga förvaringslösningar till jord och odlingskrukor. Saknar en praktisk 

lösning för att avgränsa ett mindre område för uppvärmning, tidig vår och höst, typ bygga. Ett 

tält med bubbelplast inne i växthuset. En gungstol. En vinterträdgård. Kanske ett utekök o 

tillgång till vatten. Någon form av fontän eller porlande vatten. En fiffig rullgardin i taket av 

bubbelplast som man sätter in på hösten o drar från ena sidan till den andra med ett enkelt 

hangrepp. Smart tvättlina. Växter. På lotten saknar jag en vattentät stor låsbar låda att lägga 

mina redskap i och som jag kan sitta på. jag saknar något som kan skygga solen när det är 

som varmast . Möjligen att det vore bra med golvvärme. Nej det är bra. Ja, mer växter, mysig 

belysning eller levande ljus, vattenfontän, hyllor. Stora, höga, lätta krukor till hyfsade priser. 

Infravärme. Sol/regnskydd (tak)snygg uppvärmning och smart solskydd, enkelt och 

hopfällbart bord så jag kan sitta i uterummet med symaskinen. Något bord eller liknande till 

grillen. Något större och vinterbonat. Och att kunna sänka värmen när det är som hetast på 

sommaren. En hylla för kassarna på vintern vore bra. En "värmare" som inte tar för stor plats 

men som sprider värmen under markisen. Vindskydd, bor i läghenhet utan möjlighet till 

inglasning, skulle vilja ha smart och snygg lösning på vindskydd. Vädertåligt 

serveringsbord. Tak, mer blomkrukor, rottingsoffa, snyggare väggbelysning. En hängmatta 

kanske! Avlastningsytor. 

 

Odlar/planterar du? 

 
 

Vad odlar du främst? 

 
 

Varför odlar/planterar du inte? 

Växter dör bara. Tycker inte det är roligt, känns lite tantigt! Ont om plats och tålamod. 

Ej utrymme. Inget intresse, ingen balkong. Är inte intresserad. Jag önskar att jag gjorde. Har 

tyvärr inte intresset. Inte tid och sen bor jag ändå inte i lägenheten över sommaren. Någon 

annan gör det. (På samma balkong). Vid sommarstugan odlar familjen allt från potatis och 

morötter till rabarber och hallen. Men i min lägenhet har jag inte plats! Hinner inte, orkar 
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inte. Nja, intresset är kanske inte tillräckligt stort just nu. Inget intresse. Saknar kunskap, 

därav dåligt intresse . Ingen tid. 

 

Vad skulle du vilja odla/plantera? 

Kanske lite örter, blommor. Bara så det ser trevligt och fint ut. Jordgubbar och andra 

ätliga ting. Örter, grönsaker och blommor. Hade en granne med ett apelsinträd en 

gång, det hade ju varit det ultimata. Kryddväxter (basilika, persilja m.m.), tomat, 

klängväxter, blommor. Vackra blommor som skapar trivsel. Örter. Örter i så fall. Örter och 

bär samt blommor. Frukt och kryddor. Om jag skulle vilja odla/plantera något så skulle jag ha 

gjort det. Blommor och grönsaker, potäter. Örter och grönsaker. Örter, grönsaker och ge-

bort-blommor. Blommor. Potatis. Blommor;). Örter, kryddväxter. Tomater, vindruvor. 

Örtväxter, blommor och bär. 

 

Hur ser ditt drömuterum ut, och med vilka saker skulle du inreda detta? 
Inglasad balkong med en mysig soffa inne, och örterna. möjlighet till att kunna öppna upp så 

man får sol på sig, men ändå vara skyddad från vind. Inbyggd grillplats inne. Stort 

palmträd, hängmatta och lite marknära mys, sittkuddar, lågt bord en bit ifrån. 

Mysstämning på hög nivå! Som sagt; Jag vill ha en inglasad stor och luftig balkong utan 

insikt. Jag skulle ha en liten tv, massor av blommor och två fåtöljer eller en soffa. 

Uteplats i lä. Liten del som inglasad med möjlighet att öppna upp. Plats med bord för flera. En 

stor altan som är delvis inglasad. Mörkt trägolv, vitt räcke/staket och vindskydd i något hörn, 

gärna beklätt. Med någon form av ranka. En hammock i ena hörnet och ett set med soffa, 

fotöljer och bord i andra med gott om plats kvar på golvet för att tex ligga och sola. En stor, 

inbyggd grill med avlastningsyta och en massa växter. En soffa, pool, 2 fotöljer, en bar, en 

grill, ett kylskåp. Skulle önska mej ett uterum inne och ett uterum (uteplats) ute. För olika 

alternativ vid olika väder. Trevlig sittgrupp med möjlighet att äta vid, men ändå skön och 

vilsam. Fina saker och blommor. Ljuslyktor...hängmatta... och en Cola-maskin :P Mycket 

växter, en inglasad del av altanen med en soffgrupp i konstrotting... en pool för varma 

dagar...Uppvärmt uterum vintertid där jag kan övervintra växter och ha t.e.x. 

citrusväxter.En stor inglasad balkong med bra förutsättningar för att plantera blommor. 

Inglasad vinterträdgård med sköna sittmöbler, matplats och plats för övervintrande växter. Det 

beror ju på vilken av områdena jag svarar på. Snygga, praktiska möbler som tål att stå ute året 

om (om ute)...Jag tycker inte att det går att hitta ett enda dröm-uterum eftersom jag har flera 

olika möjligheter som jag använder på lite olika sätt. Beroende på väderlek, storleksbehov 

(hur många som ska få plats) etc. etc. Stor trädgård med mycket utrymme. Fruktträd som 

äpple, päron och körsbär. Öppen altan med utegrill och många sittplatser. Inglasad 

veranda. Stor grill, bord, stolar, lyktor, infravärme i tak, prydnader. Jag har redan mitt 

drömuterum. Grill, gungstol. Terrass med gungstol, grill och en god bok. I framtiden skulle 

jag vilja ha en stor inglasad balkong med soffa, solstol, bord, växter och dylikt. Skulle även 

vilja ha en altan med schysst inredning och en riktigt bra grill! Som jag sa tidigare en 

vinterträdgård som kan fungera året om med växter som har svårt att överleva i vår växtzon 

(6-7). Rummet skulle även uppfylla kriterier som plats att mysa, vila, äta, tillaga mat och 

umgänge. Inreder gärna med udda och speciella möbler och inspirerande saker som tilltalar 

alla sinnen. I ljusa tilltalande färger med accenter i färg. Gräsmatta, med hammock.Jag skulle 

vilja ha bekvämare möbler, regnskydd så att man inte behöver bära in något. Någon typ av 

vattenfall o ett utekök. Ett stort trädäck vid en sjö med utfällbart skärmtak. 

Trämöbler och grill med stekhäll och rökmöjlighet. Golvvärme o stenplattor. tak av glas och 
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riktigt vinterisolerat. Jag skulle inreda med möbler för middagar och rekreation och stora 

växter i kruka. Och förståss en liten vedkamin. Sköna möbler, typ fåtöljer. Filtar och kuddar 

som tål regn. Massor av växter och mysig belysning och en smart tvättlina. Spa känsla med 

naturmaterial (sten, sand, trä). Ännu bättre läs- och myshörna, en plats att bara koppla av. Typ 

inglasad veranda med enbart enkelglas så att man inte avskärmar sig för hårt mot naturen - att 

använda som rum halva året och med plats för mycket växter. Får vara kallt men frostfritt 

på vintern. Jag drömmer om ett orangeri som sitter ihop med huset, med stenlagt golv där 

jag kan odla tomater m.m. på sommaren och på vintern klara mina citrusar, 

änglatrumpeter och andra sydländska växter, samtidigt som det har plats för ett 

matbord och stolar. Jag har en veranda och en vinterträdgård men inget egentligt uterum. Så 

dessa får vara mina uterum. De två ställena har helt olika karaktär och användning. Vi har 

skapat dem efter våra drömmar så de är nästintill perfekta! Men jag skulle vilja ha ett 

förlängningstak till min veranda. På verandan kan vi sitta ca 10 personer men ibland vill vi ha 

längre bord och då har vi krånglat dit ett extra tak. Det vore mysigt med ett flexibelt tak som 

man lätt kunde sätta upp och lika lätt ta bort igen. Något system för detta borde ni tänka ut. 

Jag skulle köpa direkt! Jag önskar en ny altan med en del utan tak och en del med tak och bra 

insynskydd. Mycket blommor och en bra plats att koppla av med en bra bok tex Det skulle 

vara ännu mera användbart om det vore vinterbonat. Jag är nöjd med min terass, men mitt tips 

är att man odlar kryddor och blommor vita trädgårdsmöbler. Uterum: mer växter, mysig 

belysning eller levande ljus, vattenfontän, vinterbonat uterum Altan: utekök, markis, fontän 

Trädäck med lätta korgmöbler, spaljéer och höga eleganta frost/köldtåliga krukor Nya fina 

utemöbler, mycket blommor och lite grönt. som nu fast med smartare lösningar Grill med ett 

bra avlastningsbord, vindskydd ett vattenbad samt klätterväxter och en sittgrupp som 

verkligen tål sol och regn. Uteplats med möbler, grill och växter. Som sagt en smidig 

"värmare" skulle jag vilja ha och en smidig lösning på förvaring av dynorna! Utan att behöva 

ha en stor, klumpig låda som står och tar upp plats! Mycket blommor och møbler i træ...osv.. 

"Halvinglasad" veranda med stort ljusinsläpp, stor yta, plats för matdel med odling av olika 

kryddväxter och grönsaker/frukter. Infravärme, myshörna med hängstolar, filtar och murriga 

färger. Mycket mysbelysning till sena kvällar. Levande ljus. Mycket gröna växter. Ett 

ställe man vill spendera tid och få frisk luft på utan att ha alltför mycket insyn. Matbord med 

stolar. Soffa för läsning. Solstolar. Stora krukor för växter. Någon värmekälla som tex 

gasolvärmare. Någon form av tak t.ex. markis eller spänt tak. Mycket lättskötta blommor, 

rottingsoffa/fåtöljer med dynor, tak/markis över en del av uteplatsen, stort bord med sköna 

lätta stolar där man kan äta. Lagom stor grill med bra funktioner så som avställningsyta och 

dubbla grillytor. Någon typ av avställningsyta (flyttbar). Lättskött parasoll som står vid sidan 

av bordet eller som kanske kan monteras på vägg? Inglasad altan eller uteplats. Jag hade haft 

både en funktionell matplats och en skönare ”hängdel”, antagligen med hängmatta och 

kuddhörn! Mycket växter och tyger i olika färger, uppmurad eldstad. Förhoppningsvis 

hade jag också haft plats till en liten dansbana a la 50-talet :) Skulle vilja bo i hus med en stor 

altan gärna en pool och en bubbelkopp, en redig grillplats med stor grill gärna med framdraget 

vatten. Stort utebord med stolar för grillfester. solstolar måste finnas bredvid poolen. 

samtidigt skulle jag vilja att det höll en stilren asiatisk stil. skulle jag inte ha så stor plats som 

detta kräver, skulle jag vilja inreda min uteplats som ett vardagsrum med soffor och ett 

soffbord några palmer och gärna lite infravärme. Bättre möjligheter för matlagning 

utomhus, mer än bara grill. Mer ombonat och lä. Drömmen är en inglasad veranda. Jag gillar 

det enkla och kan inte komma på något jag behöver. Ett större träd i en fin kruka skulle i och 

för sig vara fint. Färgglatt, förvaring, ett extra rum man kan vara på. Vi kör på balkong, 

för det har jag: fina fransk-inspirerade utemöbler, ett-två apelsinträd som bär frukt, en stor 

oval sten målad som en katt, en färgglad trasmatta/plastmatta, en fin vattenkanna, en duk, en 
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askkopp åt mina vänner och kanske en färgglad ljusslinga med sådana där japanska lyktor i. 

Möjligtvis kan man också ha ett vackert randigt parasoll eller ett stort tyg som skyddar mot 

stark sol också. Fint. Tänker mig en blandning av uteplats som är sammanslutet med huset, 

med början under en del av husets tak, alt. soltak, sedan fortsatt en liten bit utanför, detta med 

endast en fast bardisk som skiljer utsidan och insidan åt. Skulle gärna ha en helvägg av 

smaskiga beväxtligheter som växer fram ur en grund av mossa, vilka man skulle kunna 

plantera om då våren tar sin start. Växter tycker jag alltså är en viktig del samt en plats att 

kunna umgås som koppla av på. Inglasad balkong med tak och väggar som går att öppna och 

stänga. Matsalsliknande bors och stolar, solstol och bar bord och stolar. Sjöutsikt och 

tystnad runt omkring. Mitt dröm-uterum är en stor veranda som både är inglasad och 

öppen. Den öppna ytan ska mest fungera som soldäck och för grillning. Helst så skulle den ju 

vara i anknytning till en pool eller så. Självklart så tillhör verandan ett hus som ligger på 

landet. Jag skulle ha möbler som går att sitta och äta vid både inne och ute, lite enklare ute. 

Glaset skulle vara isolerat så att uterummet som är inglasat går att använda vintertid också. 

Jag tycker att möbler i konstrotting, eller vad heter det? sånt där flätat typ.. är snygga så någon 

form av sånna möbler skulle jag ha. jag skulle ha snygga planteringar i snygga krukor 

utomhus som passar in till årstiderna, kanske inte på vintern. I övrigt så skulle det vara snyggt, 

ganska stilrent, inte för mycket blandade saker men framförallt praktiskt. inglasat så man kan 

vara där under vinter halvåret. Varmt även på vintern. Stor balkong med plats för hela 

lådor att odla tomater och annat i. Gärna något spaljéliknande som avskärmar 

mot eventuella grannar och där växterna kan klättra. Plats för matbord och stolar så 

måltider kan intas i solen. Bra större ljuslyktor där vinden inte blåser ut ljuset. Skulle vilja ha 

snygg soffa som tål att stå utomhus, bord, snygga krukor med blommor. En grill. 

Balkong_bord och stolar för att sitta ute ev ngn tålig växt/örter. En stor inglasad 

punschveranda med massor av växter, stora fåtöljer, en hängande ballchair, tevagn med massa 

godsaker på, olivträd. Drömmen vore en terrass med ett utrymme för enkel matlagning plus 

matplats samt läsplats. 

 

Övriga tips och idéer på nya trädgårds-/uterumslösningar? 
Har man gård kan man ju ha fest och grillkväll, har man balkong ska man absolut äta frukost 

eller dricka vin där. Det är även finfint om man har innekatt som vill få lite frisk luft i alla fall, 

typ om man sätter nät/glasar in så den inte tror den kan hoppa ut. Man kan ha hängmatta, man 

kan ha parasoll, man kan hänga tvätt där. Ja, massor. Att ha en paviljong i trädgården eller i 

närheten av den är annars bra lösning, då denna hjälper att skapa en livfullare gård, då mer yta 

nyttjas. Samt att festligheter kan pågå längre inpå nätterna utan att störa sovande i huset som 

t.ex balkongen/altanen är sluten med. Bord som går att fästa på räcket för att slippa 

ha ben på bordet. Enkla förändringar är stora förändringar. Har precis lagt in ett trallgolv 

och det gjorde STOR skillnad, det blev ett helt nytt rum! Fiffiga lösningar på kombinerat 

uterum och växthus. Skulle vara fantastiskt med någon sorts säker blomlåda som man kan ha 

utanför ett fönster utan att man har djupa/stora fönsterbleck. En låda som på något sätt kan 

fästas innan för fönstret kanske och som kan bli godkänt av fastighetsägarna för att det inte 

finns risk att de ramlar ned. Något för alla som inte har balkong eller landställe men ända vill 

ha en liten, liten odling! oftast har man det ju rätt trångt på balkongen så möbler som kan 

användas på flera sätt kanske? allmänt saker som kan fästas på räcket så man får bort 

det från den lilla golvytan man har. Material till golvet: trä kan bli flisigt efter att vara 

ute och kräver behandling och olika typer att "mattor" man kan lägga på är bara oskönt för 

fötterna. Exotisk miljö ;D Bräderna i räcket borde vara vinklade på något vänster så att 

ingen ser in men man fortfarande kan sola utan att bli randig. :P Solcellslampor i olika 



  

 

76 

 

former. Kanske som färgglada lyktor att hänga upp :) Bra att ha saker när man ska grilla.... typ 

avställningsplats och olika redskap. Tänk bekvämlighet och flexibilitet, men 

framförallt...vilket segment har störst potential...som gammal innovatör så är mitt största råd 

att hitta antingen en smart billig lösning för en stor/bred mängd kunder eller också gå på 

segmentet ekonomiskt starka. Då får lösningen/produkten vara enbart "prylfixerad" och gärna 

aningen onödig med fruktansvärt bekväm som skapar "ge mig NUU"-begäret. Något jag 

saknar är en "snygg" grill...kanske en blomkruka som går att dela på och vips så har man en 

grill...Mer vertikal odling - finns för lite - och så mer förvaringslösningar, även ute - till 

t ex grillkol, badgrejer, poolskötselsaker m.m. Fin utsikt Sjöutsikt som jag har med tak i fall 

det regnar Så man på något smidigt sätt får ha en kolgrill i hyreslägenheter, på balkongen. 

Kan spinna vidare på att uterummet ska uppfylla fler kriterier än växter och sittmöbel. 

Möjligen portabel- tänker då mest på förvaring, lättskött, en plats för alla sinnen:) Förvaring 

för trädgårdsredskap, med utlyftbara delar för att kunna bära med sig redskap? Det vore grymt 

med en kombinationsgrill där man kan sköta alla typer av matlagning från en värmekälla. 

Grilla, steka, röka, koka, etc. Det vore också härligt med lätta och kompakta utemöbler för 

den trångbodda. Hissbar markis som kommer upp från golvet. Kanske tänka på att det ska 

vara flexibelt och inte ta för stor plats (vad man än finner för lösningar).Det finns många 

lösningar idag som är rätt bra, men de ser trista ut. Mer konstnärliga lösningar, 

hantverksmässiga och välgjorda önskar jag mig. Med en begränsad yta 

på balkongen gillar jag hopfällbara möbler som inte tar mycket plats när jag inte använder 

dem. Hade det varit vinterbonat hade vi kunnat använda rummet som en vinterträdgård. Om 

uteplatsen är inglasad skall det finnas rika möjligheter att öppna rutorna. Vinrankor, 

citrusträd. Vackra, lätt flyttbara, vindavskärmande spaljéer. Altan med vindskydd och att 

vindskyddet skulle kunna tas bort på ett enkelt sätt. Vridas, vinklas eller hissas upp. Att få 

något bra lösning på att få en skuggig plats. Kan man ha en lucka i golvet med nån slags 

förvaring av dynor under terassen kanske?! Eftersom jag ær dålig på att få tiden att ræcka 

till så skulle jag vilja ordna någon slags vattenanordning som vattnar mina blommer nær de 

behøver!! Hammock som inte gnisslar och blir skev med åren, ska kännas robust. Litet stabilt 

växthus för tidig odling och för kryddor. Har lätta stolar och bord idag och det är suveränt när 

man ska flytta omkring bordet, man behöver inte vara 2st. Rotting krukor är också väldigt 

lättskötta, rostar inte och spricker inte, flagnar inte i färgen. Hjul på grillen är också ett plus, 

lättare att flytta. Parasoll vid sidan av bordet är smidigt, man kan lägga på en duk på bordet 

utan att stången är i vägen, men den är lite i vägen ibland vid stolaran och ganska tungt att 

flytta på. Låt uteplatsen mer bli en del av naturen! Använd befintliga ytor och föremål i 

naturen för att skapa „bord‟ och „stolar‟ till exempel. Använd också träd och liknande för att 

hänga upp tyger och ljusslingor och skapa ett rum i naturen. Sitta och äta i utesoffan är inte 

alltid det roligaste. utveckla denna så att man dels kan sitta och ta det lugnt på ett mer lounge-

liknande sätt samtidigt som man kan omvandla det till ett bättre matbord för middagar.  
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Bilaga 9 – Funktionsanalys 
 
FUNKTIONSANALYS 
Uppdragsgivare: Falu Rödfärg  
Projekt: Examensarbete Högskoleingejör Innovationsteknik och design 
Projektdeltagare: Anna Karlsson och Sebastian Karlsson 
Detalj: Generell beskrivning vilken kan appliceras på samtliga konceptförslag  
 

FUNKTIONSOMRÅDE: handhavande/basfunktioner 

 
FUNKTION 

 
KLASS* 

 
ANMÄRKNING 

Verb Substantiv   

Medge Förvaring HF 
Ska kunna sätta i en 
innerkruka/Förvara ting 

Erbjuda Målning N Måla med Falu Rödfärg 

Tillföra Glädje N  

Uppmuntra Plantering Ö Nödvändigt djup för växter 

Medge Förflyttning Ö Lyftbar 

Tåla Utomhusbruk N Motstå väder och vind 

Erbjuda Sittplats Ö  

Möjliggöra Stapling Ö För t.ex. vinterförvaring 

Tåla Bevattning N  

Möjliggöra Dränering N  

Äga Passform N För lerkruka 

Äga Stabilitet Ö  

Uttrycka Stabilitet Ö  

Tåla Tyngd N 
Innerkruka och att man sitter 
på 

Uttrycka Ursprung Ö Svenskhet, Falu Rödfärg 

Medge ”Självstående” N  

Äga Styrka/hållfasthet N  

Öka Köpintresse Ö  

Uttrycka Kvalitet Ö  

Undvika Stickrisk Ö  

Undvika Kontaminering N Ej giftig ytbehandling 

* HF=huvudfunktion N = nödvändigt Ö = önskvärd O = onödig  
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FUNKTIONSOMRÅDE: ergonomi  
 
FUNKTION 

 
KLASS* 

 
ANMÄRKNING 

Erbjuda Bärvariationer Ö  

Maximera Bärbarhet/förflyttning Ö 
Skall kunna förflytta 
produkter 

Medge Upprättstående arbete N 
Antropometriska data för 
stående arbete 

Underlätta Hantering  Ö Förflyttning 

 

FUNKTIONSOMRÅDE: konstruktion 

 
FUNKTION 

 
KLASS* 

 
ANMÄRKNING 

Medge Produktion Ö  

Medge Montering Ö  

Maximera Hållbarhet Ö  

Förhindra  Missfärgning N Vid t.ex. bevattning 

Förhindra Avfärgning Ö Vid användning 

Utnyttja Material N Trä vid sågning 

Maximera Stabilitet N  

Maximera Brukarvänlighet Ö  

Maximera Miljövänlighet Ö  

Maximera Bäregenskaper Ö  

Äga Innehållsanpassning N Anpassa efter lerkärl, odling 

Erbjuda Variationsmöjlighet Ö  

Tåla Klimatvariationer Ö  

Tåla Miljö 
N 

Temperatur, solljus, regn 
m.m 

Minimera Vikt Ö  
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FUNKTIONSOMRÅDE: produktion  
 
FUNKTION 

 
KLASS* 

 
ANMÄRKNING 

Maximera Produktionsvänlighet Ö  

Underlätta Hanterbarhet Ö  

Maximera Hemmamontering Ö  

Underlätta Montering Ö  

Utnyttja Standardkomponenter Ö  

Utnyttja Standardmaskiner Ö  

Underlätta  Serieproduktion N  

Minimera  Spill N  

Utnyttja Spillmaterial Ö  

Medge  Modellvarianter Ö  

Medge  Emballering Ö/O  

Underlätta Transporter N  

Minimera Vikt Ö  

 
 

FUNKTIONSOMRÅDE: varumärkesexponering  
 
FUNKTION 

 
KLASS* 

 
ANMÄRKNING 

Öka Synbarhet 
Ö 

Synas i andra typer av 
butiker 

Nå Flera Ö Nå bredare målgrupp 

Påverka Positivt 
Ö 

Påkalla glädje hos 
konsument 

Skapa Efterfrågan Ö  
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Bilaga 10 – Kravspecifikation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkternas huvudfunktion: Rymma planteringskärl, erbjuda förvaring  

 

Genomgång av kriteriematrisen 

1.1. Konstruktion/Process 

Fysisk provning av prototyper för att säkerställa styrka vid belastning 

Dimensionering med hänsyn till antropometriska data 

Dimensionering med hänsyn till externa planteringskärl och dess dimensioner 

Dimensionering med hänsyn till odlings- och planteringsrekommendationer 

Tillåta dränering vid bevattning 

Rymma planteringskärl med vanligt förekommande dimensioner 

Valt material skall vara målbart med Falu Rödfärg 

Tåla utemiljö 

Produkter skall levereras med kompletta detalj- och sammanställningsritningar 

Produkter för stående arbete anpassade efter antropometriska data och rekommendationer 

 

1.2 Konstruktion/Människa 

Användarvänlig för målgrupp 

Tilltala målgrupp 

 

2.1 Tillverkning/Process 

Tillverkning av prototyp kan ske i Karlstads universitets verkstad och/eller externt snickeri 

Produktionsanpassning av alla produkter 

Välja lämpligt material som tillåter målning och ommålning med slamfärg 

Välja fördelaktig sammanfogningsteknik som underlättar för produktion 

Använda eventuella standardkomponenter 

Underlätta serieproduktion 

  

        Aspekt 
 Fas 

Utvecklings- 
process 

Människa 

Konstruktion 

1.1 1.2 

Tillverkning 

2.1 2.2 

Användning 

3.1 3.2 

  Tabell 1. Modifiering av Olssons kriteriematris (Johannesson, 2004) 
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2.2 Tillverkning/Människa 

Ej använda miljö- och hälsoskadliga ämnen vid framställning 

Underlätta montering 

 

3.1 Användning/Process 

Rymma planteringskärl med jord och växter 

Erbjuda förvaring 

Tåla tyngd 

 

3.2 Användning/Människa 

Förknippas med varumärket 

Uttrycka kvalitet 

Hållbar 

Stabilitet 

Lagningsbar 

Vara estetiskt tilltalande 

Minimera besvär och skador vid stående arbete 

Minimera stickrisk 

Lätt att förvara 

Lätt att underhålla 
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  Tabell 2. Kriteriematris 

Cell Kriterium Klass* Vikt Anmärkning Funktions-

gräns 

1.1 

 

Fysisk provning av alla prototyper 

Ö 5 

Säkerställa hållfasthet Tåla 

belastning från 

kärl, jord o 

människa 

Dimensionering med hänsyn till 

antropometriska data Ö 3 
Minimera besvär vid 

stående arbete 

 

Dimensionering med hänsyn till 

externa planteringskärl och dess 

dimensioner 
N 5 

LxBxH och diameter  

Dimensionering med hänsyn till 

odlings- och 

planteringsrekommendationer 
Ö 4 

Rekommenderat 

odlingsdjup 

Djup ca 300 

mm, bredd ca 

150 mm 

Tillåta dränering vid bevattning O 2 Kan ha lecakulor/fat  

Valt material skall vara målningsbart 

med slamfärg N 5 
Ohyvlat trä  

Tåla utemiljö N 4 Regn, vind och sol  

Produkter skall levereras med 

kompletta detalj- och 

sammanställningsritningar 
Ö 3 

  

1.2 Användarvänlig för målgrupp N 5 Medge användning  

Tilltala målgrupp N 5 Uttrycka funktion  

2.1 Produktionsanpassning av alla 

produkter Ö 3 
Underlätta serieproduktion 

så gott det går 

 

Tillverkning av prototyp kan ske i 

Karlstads universitet och/eller externt 

snickeri i Karlstad 
Ö 4 

  

Använda eventuella 

standardkomponenter N 4 
Skruvar, brickor m.m.  

Underlätta montering Ö 5   

3.1 Rymma planteringskärl  N 5  Se cell 1.1 

Tåla tyngd 
N 5 

För kärl, jord och att 

person sitter på 

Se cell 1.1 

Förknippas med varumärket 
N 5 

Falu Rödfärg och ursprung  

Uttrycka kvalitet Ö 5   

Lagningsbar O 3   

Vara estetiskt tilltalande 
Ö 4 

Design och funktion  

Minimera stickrisk Ö 4   

Lätt att förvara 
Ö 3 

Ev. stapelbara  

Lätt att underhålla Ö 3 Borsta och måla om  

* N = nödvändigt Ö = önskvärd  O = onödig
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Bilaga 11 – Konceptgenerering, Vad om? 
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Bilaga 12 – Antropometri 
Data i tabell 1 visar 95:e percentilen av antropometriska mått för svenska vuxna, vilka har 

legat till grund för höjdbestämning av prototyper. 

 

 
Tabell 1. Ett urval av antropometriska mått i millimeter för svenska vuxna 

Dimension Män Kvinnor 

95% 95% 

Kroppslängd 1887 1775 

Skulderhöjd 1576 1484 

Armbågshöjd 1204 1168 

Fingertoppshöjd 729 714 

Knäveckshöjd 485 459 

Längd: skuldra-armbåge 408 372 
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Bilaga 13– Mockups & Prototyper 
 

 

Mockup i kartong          Mockup i plywood       Färdig prototyp i massiv fura 
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Bilaga 14 – Utställning  


