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Abstract
The water company MittSverige Vatten (“MidSweden Water”) located in the Medelpad, Sweden was in need of a more
exclusive water carafe for restaurants and conference in the region. Current design solution was not able to cope with the
demand of a more exclusive setting and was not promoting the company in a good way. In the beginning of the project
it became clear thru an intense interview period that there was at least three directions for design solutions the company
could go for.
•
•
•

A carafe (exclusive settings)
A pitcher (conference and lunch servings)
A water dispenser type (serving of larger amounts of water during a certain brief periods of time.)

It was decided to go for the exclusive one.
Small pieces of rock from the last ice age turned out to be a vital component of the new design concept for the company.
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Sammanfatting
MittSverige Vattens (MSV) befintliga lösning - en tillbringare i plast - ansågs inte lämpad för alla de sammanhang där företaget
vill synas som regionens vattenleverantör. Det befintliga kärlet för bland annat tanken mot “saftkanna”, att den kommer repas
vid första disktillfället m.m. Dess utseendet är föråldrat och den har en plastig/stel känsla över sig. Tillbringaren/kannan är helt
enkelt inte representativ för MSV i alla de sammanhang där bolaget vill synas.
Projektet gick på halvfart fram till slutet av mars - då det mesta av förstudierna (analysfasen) skedde. I början av april påbörjades den kreativa fasen då det klarnat kring vad som skulle skapas. Maj månad användes i huvudsak till presentationsarbete
- framtagande av modeller och produktbilder. Förstudien visade framförallt att det är mängden vatten som ska serveras under
en viss tidsperiod som avgör verksamheters val av serveringskärl. Stående eller sittande position vid självservering har även en
viss påverkan. Designarbetet har bestått i att ta fram ett serveringskärl för affärsmässiga sammanhang - restaurang- och konferensmiljöer. Dessa är ofta påkostade och bundna till verksamhetskoncept. Kärlet motsvarar de krav serveringspersonal, diskpersonal och gäster ställer på ett kärl för servering av vatten i dessa miljöer. Målet har varit att skapa ett kärl som ställs fram och
därigenom lyfter fram vattnet som vårt viktigaste livsmedel. Kärlet förtydligar att det är regionens vatten via MSV det handlar
om - MSV som vattenproducent bolag och varumärke. Kärlet sprider bolagets positiva budskap kring vatten - dess värde och
betydelse för oss i vardagen. Den nya designen gör det möjligt för MSV att ställa krav på restauranger för användandet av kärlet
och att det eventuellt kan säljas till reducerat pris eller i abonnemangsform. Intäkter från kannan förväntas bland annat generera
pengar till vattenprojekt i utvecklingsländer. Restaurang-/Serveringspersonal och övriga användare har varit inblandade i projektet via intervjuer, användartest och enkäter vilket resulterat i en kravspecifikation.
Tre huvudsakliga riktlinjer för designlösningar observerades:
• Karaff för bordsservering (ofta exklusivare sammanhang).
• Kanna/tillbringare för separata “vattenbord” (avsedda för servering av vatten) i restauranger och i pausrum på konferensanläggningar.
• Kranvariant (dispenser) för servering av stor mängd vatten under en kort tidsperiod som t.ex. vid affärsluncher.
I samtal med MSV bestämdes det att karaffspåret skulle tas vidare - att skapa ett exklusivt kärl för restaurangmiljöer. Isälvsmaterial (stenar från rullstensåsar) visade sig bli en viktig komponent i det slutgiltiga MSV karaffkonceptet.
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Introduktion
Bakgrund
Serveringskärlet som finns idag är skapat för mötesrum och liknande – inte som en profilprodukt som höjer upplevelsen kring vatten som livsmedel i restaurangmiljöer/konferensmiddagar. MittSverige Vatten har identifierat behovet av ett mer estetiskt tilltalande kärl. Dagens kärl ställs inte på
bordet vid finare tillställningar. Det är i huvudsak gjort av formsprutad plast med blästrade kortsidor. Botten, lock och handtag är formgjutet – varav
botten och handtag sedan är limmade på plats. I återvinningstriangeln undertill på kärlet står nummer sju. Tillverkaren är Hammar Service. Det
tidigare kärlet ger sken av att ha haft en enklare kartongmodell som grund. Det är därför framförallt formen på produkten som ämnas förbättras –
själva upplevelsen vid intagandet av vatten som livsmedel bör alltså höjas. Materialval och miljöpåverkan bör ses över - plasten ger en slit och släng
känsla. Nummer sju i triangeln undertill innebär att det inte säkert går att säga vad plasten har för inverkan på människokroppen. Det inte är känt
vilka tillsatser som finns i plasten. Bisfenol A finns i polykarbonat och bör undvikas i kontakt med livsmedel.

Mål och vision – samt förväntade resultat
Att skapa ett serveringskärl som uppfyller de krav serveringspersonal, restaurangbesökare och MittSverige Vatten ställer på det. Målsättningen är att
de inblandades förväntningar på design arbetet och produkten skall nås och om möjligt överskridas - att alla inblandade är mer än nöjda med resultatet/konceptet och att det tas vidare till produktion.

Användning av projektresultat
Processen skall gå att följa via hemsida/blogg/facebook och på sätt marknadsföra och öka intresset för MittSverige Vatten och det arbetet de gör.
Resultatet från användartest m.m. kommer att användas för att ta fram ett eller flera konceptförslag gällande serveringskärl för MSV - serveringskärl
optimerade för sitt syfte/sitt användningsområde och miljö. Efter projektexamination får MittSverige Vatten besluta ifall de vill ta projektet vidare.
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Terminologi
MSV - MittSverige Vatten - Kommunalt vattenbolag. Levererar
vatten till Medelpads kustregion - Kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig [1]
Utvidgningskoefficienten - Fasta kroppar utvidgar sig när de blir
varmare och enligt samma princip mindre när de svalnar och blir
kallare. [2]
Refraktion - Ljusstrålars brytning vid övergång mellan två material med olika brytningsindex. [3]
Isälvsmaterial - Sten och grus som lämnats kvar och formats av
inlandsis. [4]
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Projektbeskrivning
Syfte – Målbeskrivning:

Att skapa ett serveringskärl som är optimerat för sitt användningsområde och miljö - ett
kärl som uppnår de krav som ställts från restaurang- och konferensverksamheter, av
besökare hos dessa och av MSV.

Metod

*Intervjuer hos tänkta användare av kärlet - i tänkta miljöer inom MSVs kundområde - för
att se på vilka lösningar som används idag och finna en öppning för MSVs kärl.
*Marknadsanalys av kärl - befintliga lösningar på marknaden idag och kring vad som
inspirerat dessa.
*Enkätundersökning kring folks uppfattning av MSV - det befintliga kärlet, lobotype - vad
de anser bör skapas.
*Användartest befintligt kärl - för att ta reda på vad som efterfrågas - vad som är önskvärt
och bör förbättras.

Avgränsningar:

Att skapa ett exklusivt serveringskärl för restaurangmiljö (affärsmässiga sammanhang) i
MSVs kundområde, Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommun.

Tidsplan:

Projektet gick på halvfart fram till slutet av mars - på grund av konkurrerande kurs. Under
denna persiod skedde det mesta av förstudierna (analysfasen). I början av april påbörjades
den kreativa fasen då det klarnat kring vad som skulle skapas. Maj månad användes i huvudsak till presentationsarbete - framtagande av modeller och produktbilder.
Se bilaga för tidsplan.
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Analysfas - Förstudier

*Intervjuer tänkta miljöer
*Besök i designbutiker
*Besök i secondhandbutiker
*Slutsatser
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Intervjuer - Sundsvall
Undersökning av befintliga lösningar för servering av vatten - för att hitta rätt nisch för projektet.

Besökta platser:
*Park Caféet/Tonhallen
*Metropol
*Himlabadet med spa
*Hotell Södra Berget
*Invito
*Opus
*Scandic Hotel Sundsvall
*Villa Marieberg
*Clarion Collection Hotell Grand Sundsvall
*Elite Hotell Knaust
*Best Western Hotel Baltic
*Scandic Hotell Sundsvall (Folketshus)-Quality Hotel
Sundsvall
*Casino Cosmopol
*Innergården 1891
**Soft Corner (pizzeria)
**Pallas Konditori (fik)
Totalt 17st

Frågor vid intervjuer:
*Vilka lösningar för servering av vatten har ni?
*Hur kyler ni ert vatten?
*Hur fyller ni på era serveringskärl med vatten?
*Vart/hur förvarar ni era kärl för vattenservering?
*Hur diskar ni era serveringskärl?
*Använder ni MSV nuvarande serveringskärl?
*Skulle ni kunna tänka er ett exklusivt kärl från MSV?
10

Förarbete - Fyllning/kylning
-Befintliga lösningar

Flaskor - fylls och kyls. De går även
att lägga ner vid kylning och håller
tätt. De är däremot svåra att diska
invändigt.

Scandic City Sundsvall. Therese
Alshammar karaffen. “Vatten ska
aldrig färdas längre än från kranen”. Karaffer fylls vid specialkran
i baren. Locket skyddar bara mot
smuts i luften - håller inte tätt vid
liggande läge - ej skruvlock.

Kran placerad inne i kök för
påfyllning av glasflaskor (kyls
efteråt) och karaffer - möjlighet
till extra vattenrening.
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Servering

Bänk i restaurang

Invito. Serveringspersonal serverar direkt i glas från karaffer som
står på bänk i restaurangen. På
bänken finns även en kran för
fyllning av kärlen. Karaffer står
synliga för gäster och är en del av
inredningen.
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Bardisk

Enklare självservering av vatten vid
bardisk.

Vid bord

Flaskor kyls och ställs fram
vid lunchservering när det
inte finns tid att fylla på.

Vattenbord

Bord speciellt avsedda för
vatten - självservering.

Pausrum

Hotel Södra Berget. Pausrum utanför konferenslokal.
Vattebord och kranvariant. Vid en 10 min rast så är det
mycket vatten som skall serveras under kort tid. Servering
inne i konferenslokal försöker verksamheter minimera för
att minska behovet för serveringspersonal.

Lunchservering

Vattendispenser för servering vid lunchtid då restauranger har
ett större antal besökare under en kort tids period.
På kärlet längst till höger har restaurnagägaren märkt upp att
kärlet är fyllt med “Sundsvalls Vatten”.
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Efterarbete - Rengöring/Disk

Standardlösningar

All disk sker i standardiserade
disklösningar med samma mått på
diskbackar.
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Backar

Specialbackar

De flesta karafferna ställs i back- Diskbackar för disk av karaffer finns
ar avsedda för tallrikar och glas på ett fåtal av restaurangerna och
(de med pinnar). De riskerar att konferenserna som besökts.
tippa och gå sönder inne i diskmaskinen vid denna lösning. En
del karaffer sköljas ur efteråt för
att få ut det sista disk- och torkmedlet som blivit kvar i dem.

Flaskor

Problematiska att diska. På en
av restaurangerna som hade
denna lösning så diskade man
flaskan utvändigt dagligen
men invändigt enbart en gång
i veckan. De ställs på diskbackspiggar.

Förvaring

Synliga avställningsytor

Inne i restaurang eller inne i köket. Större restauranger har uppemot 20-30 karaffer.
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Design- och heminredningsbutiker i Sundsvall

*
16

Secondhand och Loppis i Sundsvall
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Konkurrenter

1.

2.

3.

Ikea är den huvudsakliga konkurrenten med både kärl på Casino Cosmopol och i Metropols konferrens och restaurang. Serien Mildra och Solfint
används på Casinot.
1. Mildra - 49kr
2. Korken (Glasflaska) - 19kr
3. Solfint - 39kr
[5]
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Slutsatser av intervjuer och besök i butiker
Marknadssegment:
Typ				Kolsyrat
Stängning
Tät
Mängd		Kylning
Placering - Förekomst
*Glasflaska			
ja		
nej		
ja
33cl		
kyl		
Restaurangbord, inne konferens och bord avsedda för vatten.
*Glasflaska			nej		stängkork
ja
1liter		kyl		Restaurangbord
*Karaff				nej		nej		nej
0,5-1l		is		Restaurangbord
*Karaff				nej		nej		nej
0,8-1l		is		Bänk inne på restaurang (för serveringspersonal)
*Kanna/Tillbringare		
nej		
lock		
nej
1-1,5l		
is, kylinsats Avskiljt bord/bänk/bar för vatten
*Behållare med kran		
nej		
kran		
nej
20-30liter
is		
Pausrum, lunchservering och avskiljt bord för vatten
*Kran med extra filter		
ja		
nej		
ja			
ja		
Kök, bar och pausrum

Serveringslösningar:

Serveringsbehovet - vattenmängd serverad under en avgränsad tidsperiod avgör/styr lösningen.

Vid lunchtid - när det är mycket besökare utifrån i staden framför gärna restaurangägarna vattnets ursprung och även MSV som stadens vattenproducent kan visas
upp. De flesta av restaurangägarna var däremot inte positiva kring användandet av dagens serveringskärl i sina verksamheter. Flera restauranger i regionen nöjer
sig inte med att ha ett av Europas bästa vatten i kranen - med tanke på den extra vattenrening som sker.
Intervjuer

Glas och ljus/belysning kan med fördel användas tillsammans för att skapa intresanta lösningar.
- Se lampa från desing och inredningsbutik.

MSV
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MittSverige Vatten
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MittSverige Vatten
Bolaget

MittSverige Vatten är ett kommunalt vattenbolag som producerar
och renar vatten åt kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig
i Medelpads kustregion. Allt vatten som produceras är ett naturligt
grundvatten som pumpas upp ur regionens fina grusåsar. [6]

Vatten

*Livsviktigt
*Osannolikt gott
*Ovärderligt
[7]
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Användning av befintligt kärl
Ursprung - koppling till källan och regionen är viktigt.

Hotell Södra Berget. Pausrum
utanför konferens.

Himlabadets spa.

Speciella Evenemang

Konferensanläggningar som Hotell
Södra Berget har ibland evenemang
där företag kan köpa reklamplatser.
Då behövs en extra uppsättning av
kannor utan MSVs logotyp. De har ett
ca. 30 MSV kannor.
Denna blå kannan har de 50-100st av.
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Folketshus. Konferens.

Augustas Kök. Positivt inställda till MSV befintli-

Tonhallen:

De tjugo år gamla kärlen är på vissa
platser fortfarande i bruk - de är
populära och används flitigt.
“Lätta att diska”
“Lätta i förhållande till glas”

Webbenkät

Webbenkäten och alla svaren finns i bilaga 1 och 2.

Frågor webbenkät:
- När är Vatten som godast? – Beskriv upplevelsen
- Vad som är det bästa med vatten?
- Vilka ord förknippar du med vatten?
- Grafiskt - vad skulle folk vilja se på MittSverigev Vattens kärl?
- Tolkning MittSverige Vattens symbol?
- Vad folk tycker om befintlig kanna?
- Vad skulle kunna förbättras – för att passa den nya placeringen?

Grafiskt
-Vad skulle folk vilja se på MittSverige Vat-

”Etsning är nog snyggt ”

tens kärl? (Etsning, tryck eller liknande.)

”Logotypen för Mittsverigevatten.

“Ett fjäll!”

”Sundsvalls innerhamn”

”Att den har en “levande” form”

”Naturanknytning via logga eller symbol som
visar på vart vattnet ursprungligen kommer Intervjuer
ifrån”

”En del av bron med böljande vatten under
simpelt illustrerat”

MSV
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Logotyp - MittSverige Vatten
Feedback Symbol från Webbenkät:
”Blå Pac mans som slåss.”
”Inlandsjöar och hav i symbios”
”möte mellan sött och salt vatten”
”mer fokus på vågen”
”Havet med en vit stor våg”
”Evighetstecken”
”Tycker den är ganska tråkig.”
”Lite lik Miuns symbol”
”Fjäll fil”
”Himmel och vatten och aircondition emellan.”
”Två missanpassade bollar som saknar samhörighet”
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Andra logotyper för vattenbolag:

Det befintliga kärlet:
Feedback - från webbenkät:
”Den hör hemma i skolmatsalen.”
”Företag, företag, företag”
”Billigt”
”Pentryn och mindre konferenser”
”Gammal safttillbringare i sommarstugan”
”Passar i skolan, gör inget om den går sönder.”
”Trycket syns igenom på båda sidor blir det lite för mycket svärta”
”Texten smälter samman”

Feedback - från avändartest befintligt kärl:
”Pip borde vara lägre – i höjd med handtag – skulle ge
bättre balans”
”Frostad yta ger friktion- bra”
”Frosta mer”
”Få bort logotype”
”Känns industriell!”
”Funktion före form”
”Inga överraskningar”
”Fundera på vatten på jobbet – kärl för kontorsmiljö”
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Slutsatser befintligt kärl - webbenkät, användartest
Användning:

En restaurang använde det befintliga kärlet vid lunchservering - vid ett bord enbart avsett för vatten. På konferensanläggningar var
dagens kärl flitigt använt - även äldre kärl går att finna (Sundsvall Vatten).

Kannan är avsedd för konferensmiljö - där fungerar den som den ska.

Folk är intresserade av vattnets ursprung - källan.
- Mer än vem som producerar.
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Marknadsanalys
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Marknadsanalys
Olika serveringskärl - produkttecken:

Kanna

Tillbringare

Karaff

Karaffin (enklare karaff)
Kansei ord:
Kensai ord: Engelska

*

Mer på Svenska:
*Smakfullt
*Praktiskt
*Mångsidig
*Kombination
form funktion
*Klassiska formen
*Tidlös
*Modern
*Unik
*Retrovågen

Ordet karaff kommer ursprungligen från arabiska
och kom till Sverige på 1700-talet.[5]

Vid sök på internet efter karaffer och serveringskärl
används orden ovan i marknadsföringen.

Uppmärksammade märken:

Vanligt använda material:

-producenter/glasbruk

*Skruf glasbruk
*Stelton
*Eva Solo
*Ittala
*Rosendahl
*Orrefors
*Menu
*Design House Stockholm
*Storsjöhyttan
*Åre Glashytta
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*Modern
*Elegant
*Table setting
*Forever
*Classic
*Fashionable
*Twist
*Perfect
*Pitcher

Svenska
*Smidig
*Enkel
*Utmärkt att ha
framme på bordet
*Ryms att ställa i
kylskåpsdörren
*Fräsch och kall
dryck

*Glas
*Laboratorieglas
*Lergods
*Porslin
*Polykarbonat
*ABS plast
*Rostfri stål (grepphals)
*Silikon – (Grepp)
*Neopren – runt flaska – som våtdräkt
*Lucite

Uppmärksammade kärl i urval
Rosendahl Karaff Soft Grand Cru

Eva Solo

Erik Bagger

Erik Magnussen

Matilda Sundén Ringnér

Nina Jobs

Aino Alto

Ernst Billgren

Front

Jacob Wagner

Kaj Franck
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Slutsatser marknadsanalys

Möjligheter:

Etsning

*Etsning på glas
*Tidsperiod - t.ex.1890-tal
*Tryck/Print av mönster på glas
*Färgning av glas
*Frostning av glas
*Glasbruk - tillverkare/glasblåsare
*Typ av glas t.ex. laboratorieglas
*Tjocklek på glas
*Refraktion av ljus som passerar
kärl/dryck
*Materialval t.ex. keramik
*Tydlig inspiration till former

Etsning 1890-tal.[8]
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Etsning av kända floder på
serveringskärl.

Tryck på glas

Färgat glas

Frostning

Tydlig inspiration
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Att bejaka vid formgivning
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Moodboard - Medelpads kustregion
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Vattnets rening

Vattenresan

Livsmedelsverket har klassat MSV källan i Grönsta som
naturligt mineralvatten.[9]

-Vattnets eviga kretslopp.
Pumphus placerad vid rullstensås utmed älv.

Rullstensåsar bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. De består
av isälvsmaterial(sediment) - de
är MSVs 10.000åriga naturliga
vattenfilter.[10]
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Rullstensås

Regionens älvar
Indalsälven

Allt vattnet som MSV levererar till regionens kranar
kommer från Ljungan och Indalsälven - vatten som
infiltrerar grusåsar och renas naturligt. [11]

Ljungan

Grenforsen

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Moodboard Vatten

36

Refraktion och Utvidgningskoefficienten

Bild ovan. Pink Floyd’s album Dark Side of the Moon.

Refraktion

Ljusstrålar bryts (ändrar riktning) vid övergången mellan
olika material med olika brytningsindex - detta kallas refraktion. [12]
I detta fall handlar det om övergången mellan:
Luft -->Glas-->Vatten-->Glas-->Luft
Intervjuer

Utvidgningskoefficienten

MSV

Marknadsanal

Hos glas (fönster) är 0,8 mm/meter/100 kelvin. Detta innebär
att inte alla material går att blanda med glas - då spricker detAtt bejaka
när det svalnar eftersom materialen svalnar olika långsamt Kreativ fas
och drar ihop sig olika mycket.[13]
Verkställande
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Slutsatser - Inspiration till formgivning:
Ett optimerat kärl för sitt syfte och sitt användningsområde/miljö innebär att hitta tidlösa kvalitéer och förstärka dom. Att finna det unika!

Vatten är ett material i ständig förvandling.
-Vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv på jorden.

“Vatten är lite som glas i sin frysta form”
Observation:

“Ljus och glas tillsammans görs det inget kul med idag - rena stenåldern! -Folk har fastnat i värmeljustänket.”
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Aktivitetsanalys
Möjliggöra
Innan användning
*Förvaring
*Påfyllning
*Kylning

Under användning
*Greppa
*Lyfta
*Servera
*Placering på underlag

Efter användning

*Tömma
*Diska/Rengöra (invändigt och utvändigt)

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande

39

Funktionsanalys
Huvud funktion
- Behållare för vatten.

Delfunktion

- Transportera vätska (vatten)
- Underlätta servering av vätska (vatten).
- Beskriva kärlets och vätskans (vattnets) ursprung

Stödfunktion

- Underlätta disk/efterarbete
- Underlätta förvaring/förarbete.
- Kommunicera produkttecken - karaff

Övrig funktion
- Reklam för företag.
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Målgrupper
Primär

*Kunder – restaurang och konferensbesökare.

Sekundär

*De som hanterar kärlen dagligen i tjänsten - serverings och diskpersonal m.m.
*Tillverkare av kärlet – för att underlätta produktionen.
*Inköpare/Upphandlare hos restaurang- och konferensverksamheter.
*MSV och dess styrelse.

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Primär målgrupp
Besökare restaurang och konferens
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Sekundär målgrupp
Personal inom restaurang och konferens:

Bartender/Barpersonal

Diskpersonal/Allt i allo

Servitris/Servitör

Övriga:

Glasblåsare

Inköpare/Upphandlare

Intervjuer
MSV

Marknadsanal

Kökschef

Restaurangchef

Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Kravspecifikation
Ska

					Specifikt:
*Medge servering av vatten 		
Till dryckesglas. I konferens och restaurangmiljö – affärsmässiga och exklusiva sammanhang.
*Medge marknadsföring av MSV
Marknadsföra regionens vatten (källan) på ett positivt sätt.
*Medge disk/rengöring		
I diskback avsedd för karaffer - maskindisk.
*Medge påfyllning 			
Under kran.
*Medge förvaring/lagring 		
Ska kunna stå synligt på avställningsytor: bl.a. i kyl, på bänk, på hylla, och i skåp.
*Medge transport av vatten		
Kunna rymma/bära och transportera 0,7 liter vatten.

Bör

					Specifikt:
*Kommunicera produkttecken
Förklara MSVs engagemang - att leverera regionens vatten - vatten av högsta kvalité.
*Äga renlighet				
Vara droppfri. Minimera synliga handavtryck på kärl.
*Äga produkttecken			
Kommunicera att det är en karaff.
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Kreativ fas

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Moodboard - Exklusivt
Redan från början av projektet fanns det tankar om att skapa en exklusivare karaff för restaurang och konferens. Därför togs en moodboard fram för detta
ord. Moodboarden (känslan från bilderna) stämdes av med testpersoner.

Möte MSV

Kommentaren kring parfymflaskans lock - att den påminde om stenar de
fått upp från 60 meters djup vid borrningar efter vatten på Wifsta vattentäkt
utanför Timrå. Detta visade sig senare ge projektet ytterligare riktning och
serveringskärlet ytterligare exklusivitet.
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Att upptäcka en sten

“Alla har vi nog gått på stranden och samlat stenar och snäckor”
“Det är lite som att leta svamp - man ser mer efter ett tag”

Wifsta vattentäkt - Timrå

Då skissandet kommit igång (se nästa sida) gav oss ut till
Wifsta vattentäkt för att leta stenar till på serveringskärlen.
Vattnet från Indalsälven filteras in i grusåsen i Wifsta där
det renas naturligt av isälvsmaterialet i åsen.

Stenarna

Kommer från en borrning efter vatten. De befann sig på 60 meters djup nere
i grusåsen. De har dessutom förmodligen legat där sen förra istiden - för ca.
10.000år sedan. Varje sten är unik.

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Urvalsprocess skisser
Ca. 35 lösningar för servering av vatten visades upp
(A4 format). De 11 deltagarna delade med sig av
sina åsikter och synpunkter kring kärlen.

Frågor vid urvalsprocess:
Omgång 1

*Vad av det du ser gillar du?
*Om du skulle rangordna lösningarna - Topp 3
vilka skulle du välja - sortera ut?
*Om du hade en vän på besök vilket kärl skulle du
ge vännen i present?
*Om du skulle beskriva Sundsvall med tre bilder vilka skulle de vara?
*Om du fick kombinera flera lösningar vilka skulle
du sätta ihop till en?
*Om du fick ta med dig ett av dessa kärl hem - om
de stod på bordet - vilken skulle du välja?

Omgång 2

*Vilket av dessa kärl är mest exklusivt
enligt dig?
*Om du var på en första dejt i exklusiv
miljö - vilket av dessa kärl skulle du vilja
stod på bordet?

*Vilket kärl skulle bäst motsvara det kärl
MSV söker för en exklusivare miljö?

Lösningsförslag från skisser:

Slutsats:

*Vinklar signalerar riktning och funktion.
*Avskalad design signalerar exklusivitet.

48

Omgång 3

I omgång 3 hade stenar från Wifsta vattentäkt tagits in i bilden. När deltagarna
fick se dem och höra historien kring dem
så valdes alla andra skisser enkelt bort
förutom dessa två (här ovan). Då båda
beräknas kunna rymma en sten i glasets
förtjockning.

Isälvsmaterial

Stenar från borrhål vid Wifsta vattentäkt.

Exklusivitet

Varje sten är unik - varje kärl skulle bli unikt. Kan det bli mer exklusivt än så? Kärlen kommer till och med kunna namnges individuellt.

Placering

I botten på varje kärl - grunden till MSVs verksamhet.
Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Problematik vid produktion - Utvidgningskoefficienten

Sten och lim

På grund av utvidgningskoefficienten går inte stenarna att gjuta in i glas kanske går de att limma? Jag ringde och mejlade runt till olika glasbruk för
att få svar kring detta. Bland annat till Skrufs Glasbruk och Ulvshyttan i
Uppsala. Det går att limma in en sten efteråt. UV-lim rekomenderades.

Stenarna upplevs som mer färgintensiva i blött tillstånd.
Den högra är lackad.
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Gjutning - Crystal resin (plastgips).

Nästa steg - Lermodeller/Skisser

Intervjuer
MSV

Karaffer skissades upp i lera för att få känsla för volym,
formövergångar, handgrepp m.m.

Tre separata kärl har tagits fram. Siluetter skapades för att hitta
den optimala formen för det runda kärlet.

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Förfinade skisser
Den runda bägaren

Ett försök att skapa en koppling till den
fasade karaffen gjordes genom att ta upp
vinklar och fasningar i kärlets fot.
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Den fasade karaffen

Den rundade karaffen

Förfinad lermodell - Den runda bägaren

En förminskad version av den runda bägarvarianten
gjordes - den skalades ner från 0,5liter till 2,5liter.

Det var många som uppfattade den här varianten som
konstglas. En pokal eller liknande. Obestämd funktion.

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Förfinad lermodell - Den rundade karaffen

54

Förfinad lermodell - Den fasade karaffen

Intervjuer
MSV

Det fasade (kantiga) kärlet togs vidare - då det bäst
stämde överens med det tidigare kärlet semiotiskt.
Då det kärlet hade fasade sidor.

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Förslag på material
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Moodboard - Presentation

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Konstruktion

Karaffen sluttar från den
10mm tjocka botten upp
mot toppen.

MSVs logo etsas undertill. Den
placeras förskjuten från centrum mot
karaffens bakre kant.

30grader avfasning till höger - 40
grader vid hällpip.

Väggarna på karaffen är
4mm i toppen och 6 mm i
botten.

I botten på karaffen finns en sten
från brunnsborrningar. Stenar från
rullstensåsarna i från bl.a. Wifsta
vattentäkt. Ovanför bottenplattan
finns den ingjutna stenen. Pga. UK
(utvidgningskoefficienten) går det
inte attt gjuta stenen direkt i glas.

Fasning inåt i hällpip - för att
minimera dropp och spill. Upphöjnad - sidor hos hällpip bidrar
till kontroll vid hällning och för
vattnet säkrare dit det ska - ner
i glaset. I hällpip skall det gå att
montera en förläng hällpip i krom
som gör kärlet helt droppfritt - se
Eva Solos kärl.

Karaffen ovan rymmer 0,7liter
vätska och är 32cm hög. Bredden är 8,2cm för att kunna passa
i kylskåpsdörr.
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Material och färg

Intervjuer

I programmet Keyshot testades material. Det togs även in testpersoner som fick tycka till om material och färg.

MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Presentationsbelysning och fot
- Fokus för arbetet är karaffen - därför läggs mindre vikt på presentationsbelysningen och fot i detta skede.

Omlackad lampa från Clas Olsson.
Improviserad fot med färgade plastfilter från spotlights.
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Refraktion - Presentationsmodell
-Tomt kärl utan sten

Intervjuer
MSV

Marknadsanal

Ett första test. Kärlet skärs ut med hjälp av laser,
slipas för hand till passform och limmas.

Refraktion tomt kärl med Clas Olsson lampan. Ljuset leds lätt genom akrylplasten. Ljuset tätnar och blir starkare där plasten slipats.

Refraktion i tak ovan kärl.

Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Refraktion i belyst lokal
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Grepp vid servering

“Sexkantsformen ger bra grepp och är tydlig att läsa av”.
Kanterna på kärlet lägger sig i kant med fingrarnas leder på ett behagligt
sätt.

Intervjuer
MSV

Marknadsanal

Sten limmas i botten på presentationsmodell. Skarvar tätas i omgångar för att minimera läckage.

Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Alternativ belysning

Refraktion glas
66

Utomhusbelysning. En lysdeod/ljuspunkt. Lampan drivs av ett
återuppladdningsbart batteri som laddas via en liten solpanel.

Verkställande fas

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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MSVs Karaff

Cadmodell - Rendering

Material: Glas/kristall och sten från
provborrningarna i Wifsta vattentäkt.
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Presentationsmodell

Inspiration

En istapp som brutits av - iskristallkänslan
bevarad.

Intervjuer

MSV
Karaffens botten är sluttande för att ge
plats för ingjuten sten från någon av MSV Marknadsanal
vattentäkter.
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Ljussättning

Belysning av sten

Kärlen är gjorda i akryl. Akryl leder ljus väldigt bra.
I slipade ytor samlas ljuset.
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Färgat ljus

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Fler alternativ

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Kärlets grepp
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Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka

Refraktion vid tomt kärl.

Kreativ fas
Verkställande
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Refraktion från kärl med vatten och sten
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Kärl med Kolsyresnö

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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k

Tack!
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Bilagor

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Bilaga 1 - Webbenkät
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Bilaga 1 forts. - Webbenkät

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Bilaga 2 - Svar Webbenkät
Sammanfattning
När är vatten som godast?

När jag är riktigt törstig efter aktivitet När vattnet är kallt och jag är varm. När man precis har tränat, eller efter att man har shottat. Efter bastun! När man
dricker det utomhus. Eller när man är väldigt, väldigt törstig (exempelvis vid träning). En varm dag efter man har rört på sig, speciellt när man har hållt på
med tunga aktiviteter. När det är svalt, inte kallt. Man ska vara aningen torr i halsen och så törstig att man inte kan tänka på annat. Efter en lång promenad är
det jävligt fint med svalt vatten. När du är varm, när du är törstig, när du är torr i munnen, när vattnet smakar godare än annat vatten, när du kommer hem
från utlandsemestern på en plats där vattnet smakar klor. När det behövs som mest - när strupen håller på att torka ihop. eller när man liksom håller på att
koka av värmen i eller utanför kroppen. När det är varmt ute och vattnet är kallt. Iskallt med bubblor en varm sommardag. Morgonen eller efter träning Ur
egen brunn ute på landet eller rakt ur en kall bäck på fjället. När man är som allra törstigast kan cola och saft slänga sig i väggen. Då är vatten som godast. :) En
sommardag när det är som varmast. Föredrar Stockholms kranvatten alla gånger. Vet ej exakt varför. Det ska kännas rent. Utan bismak av kalk eller järn Efter
att ha varit på gymmet. Precis när man ska dricka vattnet så känns det som den godaste drycken. Vatten är som godast efter ett träningspass när man verkligen
behöver det eller tidigt på morgonen när man får starta dagen med ett rent glas vatten. När man är riktigt törstig!

Vad är det bästa med vatten?

Det finns oftast nära till hands och ger en nästintill enbart positiv effekt på och i kroppen. Det är rent, det är naturligt, det är enkelt, det fyller tiden, törsten och
hungern, det smakar gott, svalkar (eller värmer), det tar bort dålig smak och neutraliserar smakar inget, man kan bada simma, leka i det. man kan duscha varmt
eller kallt, dvs kyla av sig eller värma sig. Det är omladdat, neutralt, vackert, rent, fräscht, naturligt. Det är blött. Duscha är trevligt. Att bada också. Och Is. Fast
bara i kontrollerad form. Att det är rent och utan kalorier. Kyla sig med, stäcka törsten Fräscht uppfriskande, svalkande allmänt smidigt förhindra vätskebrist.
Bra att dricka varannan vatten vid konsumtion av alkohol. Lyxen att ha rent vatten direkt ur kranen. Utan vatten - inget liv på jorden! Värmande, en varm dusch
klår det mesta. Det stabiliserar kroppen och rensar ut gammalt slagg. Det är grunden till allt liv så det är ju bra också. Den är fri och levande,Vatten tränger in
vart som helst och kan alltid hitta nya vägar. Att det är nyttigt, ger huden lyster, renar kroppen, ger svalka på sommaren både som dricka och bad och är värmande som bad/dusch eller en kopp te när man är frusen. Blir inga fläckar - renhet - smuts försvinner - törsten släcks. god måltidsdryck. Svalkande dopp. Det är
en naturlig dryck! Läskande. Gott. Det är gott och svalkar törst bäst.
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Bilaga 2 forts. - svar webbenkät
Vilka ord förknippar du med vatten?

Frihet, öppna vyer, svalka, bada, ledighet, lek Badrum, sjö, landet, sommar, renhet, nyttigt. Blött, sjöjungfru, vattenskada. Vattensäng! rent,
smältande, is, kallt, svalt, kran, dopp, klunk Aborrar, sjögräs, inlandsjöar och stormande hav. Lugn, flöde, djup, blå, svart, liv, droppe. blött, friskt,
rent, klart, fukt, mineraler, gourmand, naturligt, äkta, neutralt, balanserat, Svalkande, blått, kallt, sjö, bad, sommar, hav, Hälsa, friskt, porlande,
rinnande, svalkande, gott, fokus, stabilitet, rent. simma, bada, gav, träna, dricka, konserter, sommar, is, snö, vattenskidor, dykning Öppenhet Flöde
Rörelse Transparens Ström Våg Törst, skål, båt, vind/blåst, blått, vått, plaska friskt, naturligt, livsnödvändigt, natur Hav, frihet, hälsa, varannan vatten, regn, flaska, slang, glas, blått, hav, sjö, pöl, Hav. Varmt sommar regn. Lugnande. Mäktigt.

Grafiskt - Vad skulle du vilja se på MittSverige Vattens nya serveringskärl?

Uppmuntrande fakta som får mig att vilja ta ett glas även om jag inte är törstig. En del av bron med böljande vatten under simpelt illustrerat, etsning
är nog snyggt både på plast och glas och funkar både med och utan färg. Bild från stenstan eller kanske en drake Något som smälter in i omgivningen och blir osynligt rent, precis som vatten. Det är essensielt i en måltid men ska inte ta över måltidens smak. - Att den har en “levande” form, att
den visar på att den inte är något stelt och okänsligt. Tips: Forma serveringskärlet som ett S eller ge serveringskärlet lite inspiration från bilarnas
böljande linjer. plats i medelpad Jag tycker att ett dryckeskärl från MittSverige Vatten borde avspegla vad namnet står för. Jag skulle gärna se någon
form av naturanknytning via logga eller symbol som visar på vart vattnet ursprungligen kommer ifrån. Sverigekarta, med sveriges mittpunkt Drake,
Sundsvalls maskot Sundsvalls bukten. Ett fjäll! Eller någonting man förknippar sundsvall med, som också är friskt. Benedict Cumberbatch. Eller
Frodo. Logotypen för Mittsverigevatten. Sundsvalls innerhamn En fiskmås - kopplingen till havet. En landskapsblomma. En tjäder. Vet inte - har
inget svar på denna fråga. Vill helst inte se något på kärlet. En droppe eller något som liknar vatten, kanske vågor. Hamnen, nya bron eller annat som
knyter ann till stadens närhet till vatten. Du kanske kan hitta något historisk som passar?

Hur läser/tolkar du denna symbol?

Himmel möter hav. Samspelt natur. Användning av naturresurser. Renhet. Vatten en vit våg mellan två vattendroppar. himmel/hav Himmel och vatten och aircondition emellan. Kanske en symbol på en komunal vatten byggnad badhus, kommunalägt sådant, eller någon vattenkoncern. Den vita
symbolen i mitten av cirklarna ser jag som en vattenyta. Den övre, ljusare cirkeln tänkte jag ska symbolisera sjöar/vattendrag/åar/forsar medan den
nedre, mörkare ska symbolisera havsvatten. Jag drar associationer till att MittSverige Vatten hämtar vatten från “båda” dessa källor. Havet med en vit
stor våg. Stormar ute i havet, annars är det två atomer som sitter ihop. vridning - porlande ur kran - något möts. Vridning - våg bildas. Evighetstecken, där mötet mellan de två formerna visar vatten. Kanske menar man att vatten är oändligt? Påminner om ett bokomslag. Det är två vattendroppar.
Det är samma vattendroppe. Tänker direkt på böljande vatten när man ser mittersta delen och ska man dra det längre så kanske möte mellan sött
och salt vatten? Lite likt tänket i Miun-loggan. Som är snyggt grafiskt. Skulle nog vilja dra ner storleken på cirklarna och lägga mer fokus på vågen,
kanske ge mer mening åt formerna, kanske forma dem som vågiga fyrkanter eller vattendroppar eller liknande? Två blå prickar som möts och en vit
våg bildas i mitten. Ganska tråkig och intetsägande. Fjäll fil :l . Roger Pontare. Mumintrollet. Kallt och sunkigt. Visst där har de en S form som är vit
men de kunde ha valt en mer lockande blå över färg. Boolean Difference. Inlandsjöar och hav i symbios Tycker den är ganska tråkig. Lite lik Miuns
symbol. Min första tanke hänger inte ihop med vatten, det ser mer ut som två missanpassade bollar som saknar samhörighet. får ej upp bild, troligen
krångel med internet

Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Vad tycker du om denna serveringskanna?

Tycker den hör hemma på en konferens “allmänna platser” Billig, plastig, ful. Man kan dessutom inte läsa texten när de har satt text på båda sidor av kannan.
Hör hemma på en skola kanske. Den hör hemma i skolmatsalen. Det verkar som texten smälter samman med varandra på bilden. Tråkig konferensanläggning.
Kartongmodell, plastig, kantig, hemskt tryck - dubbelseende. stram. Billigt. Second hand. 70-tal. Blå Pac mans som slåss. Den hör hemma i fikarummet eller en
matsal på ett företag. Den säger “Företag, företag, företag”. Konferensmiljö - Ställe för många personer där man inte använder lite mer exklusiva kärl. Gammal
safttillbringare i sommarstugan Den är ful!. Ser inte ergonomisk ut (felbalanserad). Plastig. Billig. Den känns som en reklamprodukt med den stora logon och all
plast. ganska intetsägande form, ser ut att vara en standardkanna där man lagt på en logotyp. Svarta texten bidrar till detta. Tråkig och stel. Bra: - De räfflade kortsidorna är snygga, leder tanken till krusningar på vattensamlingar - De släta sidorna (där loggan finns) ger mig en klar blick till innehållet. - Frostad botten så
jag slipper se underlaget (som kan vara gräset/jorden kannan står på) Dåligt: - Logotypen blandar sig med den på motsatt sida - Locket är inte snyggt i vitt, skulle
göra sig bättre i blått. Denna kanna associerar jag med skolmatsalar, pentryn och mindre konferenser. Jag tycker att den är något tråkig och intetsägande. Visst är
den informativ kring vad den representerar men jag tycker det är gjort på ett fyrkantigt och oinspirerande sätt. Billig, loggan ser nu ut som Pacman. Själva kannan är okej, men tycker inte den är lyxig eller exklusiv. Passar i skolan, gör inget om den går sönder. får ej upp bild, troligen krångel med internet Jag tänker mer
skolmiljö, den andas lite för mkt reklam och känns kanske lite billig i trycket. I och med att trycket syns igenom på båda sidor blir det lite för mycket svärta.

Vad får den dig att tänka på?

ikea-kanna, massproducerad och olyxig. något man kan få som grstisgrej på mässa. Konferensrum på slutet av 80-talet. Tänk Twin Peaks. Cigaretter. politiker,
möten, konferenser, kontorsnissar. Skolmåltider. Vi hade liknande kannor i skolan.

Vad borde förbättras/ändras med kannan ovan?

Roligare logga. Kanske en bild. Och varumärkessymbolen lite mindre. Utformningen. Gör den mer exklusiv! Tänk kristallglas Utseendet, känns väldigt plastig
Något modernare kanna och tryck, mindre kantig och mer mjuka former. Beror på vad man ska ha den till! Den kanske kan se lite mindre töntig ut. Ha en mer
rund form på de platta områdena. Inget beiget lock. Något mer utstickande på kortsidorna. Skulle vilja se den som att den kan gå sönder - bräcklighet. Ömtålig
naturresurs. Något att bevara och ta hand om. Något som alla rår om tillsammans. Kännas som lyx att hålla i den och servera ur den. Speciella tillfällen. Ändring
av logotyp, Tahoma eller vad det nu är för typsnitt fungerar inte bra. Kanske vit text lagd i en större logotyp fungerar bättre? Ergonomin och om den ska kännas
lyxig och stå i finare miljöer så passar inte plast som material. material, transparent plast är ganska trist. Formen, gillar inte att den är så kvadratisk, den representerar inte vatten. Formen känns lite gammalmodig när den är så “kantig”, man skulle kunna modernisera med rundare former och ett mer ergonomiskt handtag
med attraktiv form. Ta bort den plastiga känslan, kanske satsa mer på frostad plast eller glas så det känns mer exklusivt? Så upplevs vattnet även godare. :) Plast
känns inte lika rent och äkta som vatten. Glas tror jag hade kännts mer autenthiskt, men kanske också dyrare? Personligen så irriterar det mig att kannans logga
lyser igenom från den ena sidan till den andra då detta skapar ett blurr av bokstäver som blandar sig med varandra. Jag skulle hellre se att användningen av text
minimerades eller togs bort och ersattes med en talande logga. Inte bra att trycket finns på båda sidorna, för då jag inte kan uttyda vad som står. Blir kluddig!
Skulle kunna ha en roligare form, (möjligtvis kantigare) nu ser det ut som man inte vetat vad man ville ha blev både rund o kantig, vilket gör den lite billig. Locket skulle kunna ändras (en knopp eller nåt).
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Bilaga 2 forts. - svar webbenkät
Bor du i Medelpads kustregion?
Ja
Nej

14
3

82 %
18 %

Din ålder [Din ålder]
0-12 0
13-15 0
16-19 1
20-25 7
26-35 7
36-45 2
46-55 0
56-65 0
66-75 0
76-85 0
86 eller äldre

0%
0%
6%
41 %
41 %
12 %
0%
0%
0%
0%
0

0%

Huvudsaklig sysselsättning?
Studerande
Arbetande
Pensionär
Övriga 0

13
4
0
0%

76 %
24 %
0%

Synpunkter? - Vad tyckte du om enkäten? - Något som skulle kunna förbättras?

bra Bra enkät. Tycker om exemplen före varje fråga samt uppmaningen att "associera fritt". Ändra med kannan ovan. Vissa frågor är ledande. Bra. Tog upp
bra frågor och synpunkter. Tycker att du kan ta bort exemplen (fråga 2-4) de gör att svaren påverkas och man blir lite blockerad i sina svar. Man kan inte
tänka så fritt som du vill att vi ska göra. :) Lycka till! Bra enkät! Tycker den var bra! Den var det bästa som har hänt mig idag (förutom sushin jag åt till
lunch). Intressant, kan nog bli ett bra projekt! Go go go!

Antal dagliga svar
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Bilaga 3 - Tidplan
Mån
Tis
Ons
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Lör
Sön
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Lör
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Lör
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Ons
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Lör
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Fre
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Sön
Mån
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Ons
Tor
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Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
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Februari
Mars
April
Maj
Juni
Vecka: 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Datum: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aktivitet
1 - Utvärdering och planering:
Direktiv
Projektbeskrivning
Detaljplanering
Färdigställt - Skickat
2 - Analysfas - Förstudier:
Marknadsanalys
Marknadsundersökning
Identifiera användaren
Moodboard - Vatten
Moodboard - Miljö
Aktivitetsanalys
Funktionsanalys
Enkätundersökning
Intervjuer
Justering av funktionsanalys
Justering aktivitetsanalys
Kravspecifikation
Persona - Brukare*3
Persona - Brukare*3 - Storytell

3 - Kreativ fas:
Besök Glasriket
Riktning - Inspiration ur tidningar & utklipp
Brainstorming
Ideskisser
Utvärdering av idéer
Testmodeller
Användartest
Val av slutgiltig design
Förfinade ideskisser
Delredovisning

4 - Presentationsfas:
Lera - Formförbättring
Modellbygge
Utvärdering av idéer
Rödskum polymerplugg för vakumformning
Vakumformning
Lackering
Limning
Rapid prototyping
Cad modellering - Rhinoceros
Keyshot - Rendering av Cad
Presentationsbilder -Photoshop
Sammanställning presentations material
Rapportskrivning
Inlämning av rapport
Förberedelser presentation
Presentation
Foto produkt
Foto Redigering
Sammanställning material till katalog
Material till katalog skall skickas
Sammanställning material till planch
Plansch klar
Utställningsbygge
Vernissage
Utställning
Ev. Designvecka
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Februari
Mars
April
Maj
Juni
Vecka: 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Datum: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Bilaga 4 - Budget
Modellarbete:

Kartong				400
Lim					300
Skummade polymerer			700
25-40sek/dm2
Modellera				700
70sek/kg
Plast					500
Trä					400
			Summa:
3000sek

Inspiration:

Inspirationsresor (ev. Glasriket)
Entré - utställningar/mässor		
Tidningar (Branschlitteratur)		
			Summa:

Övriga utgifter :

Utskrifter - Rapport m.m.		
Eventuell - Rapid prototyping		
			Summa:
		

3500
500
500
4500sek

500
2000
500sek

Totalsumma: 10.000sek
Intervjuer
MSV

Marknadsanal
Att bejaka
Kreativ fas
Verkställande
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Källförteckning - Bilder
Sida
1 Icicle melts
http://whatipic.com/2012/01/21/icicles-melt/
2014-06-05

2 jobbet.se
Vattenlinje
www.jobbet.se/uploads/ImageGallery/PartnerGalleries/1556/MSVvattenlinj.jpg
2014-06-05
7 mittsverigevatten.se
Bildarkiv – ”Ljungan”
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1113&ptid=0
2014-06-05
10 ljusdesign.com
Hotell Knaust
http://www.ljusdesign.com/meriter/sundsvall.htm
2014-06-09
casinocosmopol.se
Casino Cosmopol
http://www.casinocosmopol.se/sundsvall
2014-06-09
fixarfarsan.se/
Invito
http://fixarfarsan.se/2011/10/invito-i-sundsvallitaliensk-oxfile-pa.html
2014-06-09
88

Sida
18 Konkurrenter
ikea.se
Serien - “Mildra”
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00209311/
2014-06-09
ikea.se
Serien - “Solfint”
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60260410/
2014-06-09
21 MSV
mittsverigevatten.se
Hemsida
http://www.mittsverigevatten.se
2014-06-05
24 Logotyper – Vattenbolag:
Svenskt Vatten
http://www.svensktvatten.se/
2014-06-05
Gästrikevatten
http://www.gastrikevatten.se/
2014-06-05
Thames Water
http://www.detailed-planning.co.uk/author/detailed/#prettyPhoto
2014-06-05

Sida

Stockholm Vatten
http://www.stockholmvatten.se/
2014-06-05
Svenskt Vatten
http://www.bp-miljo.se/Relaterade-laenkar.htm
2014-06-05
Water Company
http://efcnetwork.org/documents/2013/04/ks_waterwastewater_funding.pdf
2014-06-05
Helsinge Vatten
http://www.ovanaker.se/byggabo/vattenavlopp.4.2d8118541343be71ea98000166050.html
2014-06-05
SBVT – Skåne Blekinge Vattentjänst
http://www.sbvt.se/o_dricksvatten
2014-06-05

28 Marknadsanalys
Kanna
http://www.tradera.com/item/342553/205630916/finkockums-k-e-r-sweden-17-cm-4-lit-gul-gron-kannamed-fat
2014-06-01
Tillbringare ”Glass Water Pitcher”
http://www.townandcountryeventrentals.com/inventory/glass-water-pitcher-0
2014-06-01

Sida

Karaff
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karaff
2014-06-01
Karaffin
http://systrarnaw.se/koket-hemmets-hjarta/glasflasor-karaffiner
2014-06-01

29 Designers/Konstnärer/Märken
Rosendahl Grand Cru
http://epages.selektiv.net/epages/Gjensidigebutikken.
sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Gjensidigebutikken/
Products/644031
2014-06-01
Erik Bagger
http://royaldesign.se/viewitem.aspx?ID=13803
http://royaldesign.se/viewitem.aspx?ID=9680
2014-06-01
Jacob Wagner
http://royaldesign.se/viewitem.aspx?ID=6558
http://www.designonline.se/Products/sek1/Trademark/
Muuto/6048/Flow+kanna
2014-06-01
Erik Magnussen - Stelton
http://www.rum21.se/sv/artiklar/juicekanna-15-l.html
2014-06-01
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Sida

Matilda Sundén Ringnér - Skrufs Glasbruk
http://www.deskstore.com/RAINMAN-KARAFF
2014-06-01
Nina Jobs – Fia Karaff - Design House Stockholm
http://www.rum21.se/sv/artiklar/fia-karaff-klar_rosa.
html
http://www.jubileumsgavor.nu/hemmet/fia-karaff
2014-06-01
Aino Aalto
http://www.torebrings.se/butik/IITTALA+GLAS+AINO+AALTO/Aino+Aalto+Tillbringare+klar+1,2+L?artnr=600299
2014-06-01
Ernst Billgren
http://www.glasboden.se/kostaboda/kosta_boda_new_
friends.php
2014-06-01
Front
http://stupiddope.com/2013/02/12/cool-home-glassware-frost-by-front-for-stelton/
2014-06-01
Kaj Franck - Ittala
http://www.onska.se/produkt-iittala-kartio-karaff-95cl-gra.aspx
2014-06-01

90

Sida
30 Etsning
Gammal etsad karaff
http://precisensan.com/antikforum/showthread.
php?28098-ett-fynd-gammal-etsad-karaff
Flod på glas
http://www.dezeen.com/2010/10/29/reichtum-bymark-braun-for-lobmeyr/
30 Tryck på glas
Träd och horisont
http://www.ideas-for-house.ru/uf-pechat-na-mebeli/
Löv
http://www.trendir.com/archives/003788.html
Ris/buske
http://www.jbermanglass.com/glass/images/Berman_
Graphics_Print2.jpg
31 Färgat glas
Recycled Verano Glass Pitcher
http://www.uncommongoods.com/product/recycled-verano-glass-pitcher
2014-06-01
New Friends
http://www.glasboden.se/kostaboda/kosta_boda_new_
friends.php
2014-06-01

Sida
31 Frostning
http://www.dezeen.com/2013/02/09/frost-glasswareby-front-for-stelton/
2014-06-01
31 Tydlig inspiration
i brist på magnolior
http://joanna-ochdagarnagar.blogspot.se/2010/05/ibrist-pa-magnolior.html
2014-06-02
Flow kanna
http://www.designonline.se/Products/sek1/Trademark/
Muuto/6048/Flow+kanna
2014-06-02
20 creative wine decanter designs
http://www.architectureartdesigns.com/20-creative-wine-decanter-designs/
2014-06-02
33 Moodboard Medelpad

Sida

Medelpad karta
http://www.ne.se/lang/medelpad
2014-06-01
Istapp
http://minnamariava.blogspot.se/2011_02_01_archive.
html
2014-06-01
Södra Berget
http://www.sodraberget.se/upload/bilder/hotell_berg_
sundsvall_utsikt.jpg
2014-06-01
Sundsvalls Strejken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sundsvallsstrejken#mediaviewer/Fil:Sundsvall_harbour_1870s.jpg
2014-06-01
Skogsbrand
http://www.timra.se/bygga-bo-och-miljo/parker-och-natur/naturomraden/Svartdalen1/
2014-06-01

1940-50tals Vykort i färg
Sundsvall. Skvadern, Medelpads Fornhem.
http://www.famgus.se/Vykort/Medelpad.htm
2014-06-01

Knaust trappan
http://perssonliganotiser.blogspot.se/2011/08/medelpad.html
2014-06-01

Älg
http://www.barnsemester.se/bilder/attraktioner/poppis/343.jpg
2014-06-01

E4 bron
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/Nyhetsarkiv-E4-Sundsvall/2014-05/
Ove-har-siktet-pa-Sundsvallsbron/
2014-06-01
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Sida

Vy Norraberget
http://files.reseguiden.se/files/m620/sundsvall-vy-frannorra-berget-sverige-984133.jpg
2014-06-01
Vy GA kyrkan
http://www.sundsvallsbilder.com/2014_03_01_archive.
html#.U5dTCIZ1PJM
2014-06-01
Tallhed
http://www.ulfrisberg.com/aktuella-2011.html
2014-06-01
SCA
http://fokus-era.blogspot.se/2010_11_01_archive.html
2014-06-01
Utsiktstorn Norra berget
http://www.digitaltmuseum.se/things/dokumentation-av-byggnader-p-norra-berget/S-SM/
SuM-foto%20000414?name=utsikt&search_context=1&pos=0&count=68
2014-06-01

Sida

E4 bron byggnation
http://www.varldsbilden14.se/?p=486
2014-06-01
Aborrar
http://frostfiske.blogspot.se/2011/03/segt-i-starten.html
2014-06-01
Casino Cosmopol
http://www.tirsen-aili.se/projekt/Casino-Cosmopol-Sundsvall
2014-06-01

34 Vattnets rening
Älv
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1336
Pumphus
http://boffe.com/rapporter/Dricksvattnet/S%E4kerhet/
Dricksvatten%2520fr%25C3%25A5n%2520t%25C3%2
5A4kt%2520till%2520kran%2520-%2520ett%2520kunskapsunderlag%2520med%2520krisberedskapsperspektiv.pdf
2014-06-01
Rullstensås
http://grupp2b.skolbloggen.se/2012/05/
2014-06-01
Rullstensås – Esker
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esker_%28PSF%29.png
2014-06-01
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Sida
34 Vattenresan
Vattnets kretslopp
http://ytterby5a.blogspot.se/
2014-06-01
Hydrologiska cykeln
http://oskar-blir-lite-smartare.blogspot.se/2012/02/
den-hydrologiska-cykeln-vattnets.html
2014-06-01
35 Regionens älvar
Indalsälven
http://4.bp.blogspot.com/_lPNzKqG94Ic/TDMJOdFdZUI/AAAAAAAABa0/t4Jtf1ohTbg/s1600/DSCF9833.
JPG
2014-06-01
Ljungan
http://annika-in-schweden.blogspot.se/2012_09_01_
archive.html
2014-06-01
Medelpad
http://www.si9am.se/bilder/mdp_map.gif
2014-25-18
36 Moodboard Vatten
Snöflinga
https://artsygal13.wordpress.com/page/2/
2014-06-01

Sida

Is
http://www.white-desert.com/wp-content/uploads/2012/06/5-Exploring-the-ice-tunnels-near-tocamp3.jpg
2014-06-01
Istapp
http://whatipic.com/2012/01/21/icicles-melt/
2014-06-01
Snöflinor
http://marysterlingrountree.wordpress.
com/2011/11/30/97/samplecrystals/
2014-05-18
Vattendroppe
http://i1.ytimg.com/vi/mk_IxGfG7bE/maxresdefault.
jpg
2014-06-01
Blå isapp
http://www.filindeblogg.nu/wp-content/uploads/2011/12/Istapp.jpg
2014-06-01
Dagg på gult löv
(länk hittades inte)
2014-05-18
Regn
http://tarottv.com/wp-content/uploads/2014/04/200236712-001.jpg
2014-06-01
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Sida

Fötter i regn
http://70dagarithailand.wordpress.com/category/natur/
page/2/
2014-06-01

42 Primär målgrupp
Affärsmiddag
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/trelleborg/kommunen-spenderade-63-miljoner-pa-horizont/
2014-06-01
Konferensbesökare*2
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.304863/
spana-in-kollegorna-pa-soi-konferensen
2014-06-01
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Sida
43 Sekundär målgrupp
Bartenders
http://www.qx.se/uploads/70/348de25a711194c6ac6fc965a398da.jpg
2014-06-01
Servitris/Servitör
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/ab0829df-e394418b-a71d-3818cc5069de/servitris-290x220.jpg?MOD=AJPERES
2014-06-01
Kökschef
http://www.losnummer.se/2012/09/
2014-06-01

Konferens
http://www.daromdabar.lt/en/main/services/internal-seminars/
2014-06-01

Diskpersonal/Allt i allo
http://www.besoksliv.se:8080/sites/default/files/broms_
diskar.jpg
2014-06-01

Konferenssal
http://www.electronicenv.se/files/2010/03/EE_konferens_5.jpg
2014-06-01

Restaurangchef
http://www.firsthotelgrand.se/wp-content/uploads/2013/05/Mattias-%C3%85hman_Restaurangchef-533x800.jpg
2014-06-01

Sida
46 Moodboard exklusivt
Plan
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/af/ae/67/afae676cd9fdeced3e0597794e5f53d6.jpg
2014-06-01
Diamantring
http://www.vrinr.com/image/cache/data/bt_product/
h11-300x300.jpg
2014-06-01
Klocka
http://slickzine.com/wp-content/uploads/2012/02/Vangarde-Tempo-Theorie-Watch.jpg
2014-06-01
Badkar
http://gallery.forum-grad.ru/files/2/2/6/1/8/vannaya_
eco_style_1.jpg
2014-06-01
Kniv
http://denwer.com.ua/components/com_jshopping/
files/img_products/full________Mora_Forest_Exclusive_277.jpg
2014-06-01
Bältesspänne
http://www.ablogtowatch.com/wp-content/uploads/2010/09/luxury-belt-stucca-mk2.jpg
2014-06-01

Sida

Ring
http://www.mj.com.ua/pic/update/12/1205/z/Final%20
Tempers%20VIP/Luxury%20Exclusive%20Ring%20
Seal%20Red%20Gold%20585%2014k_2.jpg
2014-06-01
Parfymflaska
http://i.parfemy-elnino.cz/pecz/picts/nowm/18-21547toaletni-voda-giorgio-armani-prive-cedre-olympe100ml-u.jpg
2014-06-01
Parfymflaska i krom
http://www.dhresource.com/albu_339036565_001.0x0/2013the-high-end-luxury-perfume-bottles-bottling.jpg
2014-06-01
Grön diamant
http://www.cashquest.com/superemails/images/green_
diamond.png
2014-06-01
Sportbil
http://hqdesktop.net/cars-vehicles-wiesmann-gt-mf5-wallpaper-17573/
2014-06-01
Lykta på bil
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/25/
ed/75/25ed757f1748cd7889080ea8a47fae4e.jpg
2014-06-01
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56 Förslag på material
Mässing
http://manekisparlblogg.blogspot.se/2010/01/teknikpatinera-metall-med-vinager.html#.U5dwcYZ1PJM
http://annikanilsson.net/wp-content/uploads/2012/04/
IMG_17931-1024x764.jpg
2014-06-01
Glas
http://glaskonst.ifokus.se/discussions/4d715f72b9cb46222706deb8-uv-lim
http://www.bofink.se/se/om-studio-bofink/holken-1839441
2014-06-01
Antrasit
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/antracit%2001_resize.JPG
2014-06-01
Koppar
http://www.picknpaint.se/wp-content/uploads/2013/01/rostfat.jpg
http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1008704
2014-06-01
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57 Moodboard Presentationsfas
Flaska
http://lifestyleworld.se/wp-content/uploads/2011/09/
absolut-vodka-crystal-pinstripe.jpeg
2014-06-01
Fågelbo
http://media-cache-cd0.pinimg.com/736x/f9/43/07/
f94307cd135f4a9418ce3b8cee7c2103.jpg
2014-06-01
Ljushållare
http://designaholic.mx/2013/02/portavelas-por-nendo-para-discipline.html
2014-06-01
Urverk
http://plazawatch.com/wp-content/uploads/2014/04/
Cal-110-prs_01_HighRes_749.jpg
2014-06-01
Fotstudio
https://loreen.blogg.se/category/bilder-8.html
2014-06-01
Refraktion
http://www.davidmuth.net/videos/counterclockwise/
images/Counterclockwise_Small_01.jpg
2014-06-01

Källförteckning - Text
Sida
7 [9]

Youtube.com, J&H Tackle, “Abu Garcia Ambas
sadeur C3-6500 Round Baitcasting Reel”
http://www.youtube.com/watch?v=pasVt		
FXThuU
2014-04-25
Terminologi
[1]

[2]

MittSverige Vatten
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx		
?id=1599&ptid=0
2014-06-10

Sida

http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/
isen-smalter/isalvssediment-spar-av-isalvarna/
2014-06-10
http://www.ersmar.se/livet09/2009E_april/DSC07705.JPG
2014-06-10

18 Konkurrenter
[5]

Utvidgningskoefficienten
http://www.teknikhandboken.se/handboken/
rorelser-och-rorelsefogar/temperaturrorelser/
temperaturrorelser/
2014-06-10
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvidgningskoeffi
cient
2014-06-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expan		
sion
2014-06-10

[3]

[4]

21 [6]

Refraktion
Wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Refraction
2014-06-10
Isälvsmaterial
Wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Sediment
2014-06-10

[7]

Ikea.se
Mildra
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/prod		
ucts/00209311/
2014-06-10
Korken
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/prod		
ucts/30213552/
2014-06-10
Solfint
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/prod		
ucts/60260410/
2014-06-10
MSV – MittSverige Vatten
mittsverigevatten.se
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx		
?id=1599&ptid=0
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx		
?id=1152&ptid=0
2014-06-01
Kärnvärden
Mikael Löfquist VD, MSV
2014-02-20
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34

Etsning 1890tal
http://precisensan.com/antikforum/show		
thread.php?28098-ett-fynd-gammal-etsad-kar
aff
2014-06-01

Vattenrening
[9]

Grönsta vattentäkt
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx		
?id=1501&ptid=0
2014-06-01

[10]

Rullstensåsar
http://en.wikipedia.org/wiki/Esker
http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx		
?id=1572&ptid=0
2014-06-01
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Älvar
www.mittsverigevatten.se
2014-06-01

Sida
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Refraktion
Wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Refraction
2014-06-10
Utvidgningskoefficienten
http://www.teknikhandboken.se/handboken/rorel
ser-och-rorelsefogar/temperaturrorelser/temper
aturrorelser/
2014-06-10
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvidgningskoefficient
2014-06-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expansion
2014-06-10
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Magnus Jeppsson
magnus.jeppsson@hotmail.com
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