
I n d i v i d u e l l a  ko p pa r
Co-desing, mänskliga behov och                                                     

teknikbaserad produktdesign

A n n e l i e  H u l t m a n                                                                     
E xa m e n s u p p s a t s  2 0 1 8 

B FA  i  I n d u s t r i d e s i g n 



Detta projekt skulle inte ha existerat i dess                         
nuvarande form utan de många bidrag från de människor 

som omringade mig under hela processen.

Tack till

Agneta, Helena, Olle och Elisabeth, för ert förtroende,     
tid och ovärderliga kunskap.

Jonas Ahnmé, Cheryl Akner-Koler och Christian Björk,  för 
tålamod och eran expertis vid givande handledningar i 

detta  examensarbete.

Francisca Lagerberg, för ditt förtroende och                      
fantastiska förmåga att bland annat lära ut additiva                             

produktionsmetoder. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING          sid. 1

1.2  Syfte och Intention      sid. 3

2.  DESIGNPROCESS      sid. 4

2.1 Utforskning av additiva tillverkningsmetoder    sid. 5

2.1.1 Intervjuer och studiebesök     sid. 7

2.1.2  Workshop - individpassad behållare för vätska   sid. 9

2.2 Utforskningsområden

- möjliga intressenter och målgrupper     sid. 11

2.3 Co-creating                                                                                sid. 15

2.4 Formgivning - semiotik och iterationer    sid. 19

2.4.1 Former och dess utveckling                                                sid. 21                             

2.5 Additiv produktion i lera                                                           sid. 27

    

3. DESIGNFÖRSLAG - Individuella koppar, Co-design,                              

mänskliga behov och teknikbaserad produktdesign.    sid. 31

4. UTSTÄLLNING         sid. 43  

5. Sammanfattning och Reflektioner     sid. 45 

REFERENSER        sid. 47



21

1. INLEDNING

    
Något som skiljer människan från 
många djurarter är vår förmåga 
att skapa extensioner av vår egen 
kropp. Ett annat ord för extensioner 
kan vara verktyg, som kan vara 
utformade för att vi ska kunna gå 
utanför de fysiska begränsningar som 
den mänskliga kroppen ger upphov 
till. Det kan vara verktyg som yxan, 
koppen och bilen. Sådana verktyg 
kan göra oss mer effektiva, starka 
och snabba. Bruksföremål kan likaså 
vara redskap som utökar männ-
iskans kapacitet.1 Massproducerade 
produkter tenderar att bli billigare 
per enhet, ju fler exemplar som 
tillverkats. Resultatet av de produk-
tionsmetoder som används är att 
anpassning till individens behov inte 
blir ekonomiskt gynnsamt och kan 
därför bortprioriteras. Faktum är 
dock att alla människor har ungefär 
samma kroppsform, samma antal 
lemmar och samma mentala funk-
tioner, men vi skiljer oss väsentligt i 
detaljerna. Men det gör generellt inte 
produkterna i våra hem. Resultatet 
kan alltså vara att individuella och 
specialanpassade behov inte tas i be-
aktning. Bristen på personlig relation 
mellan verktyg och människa skapar 
därför en rullians, en omsättning av 
produkter i våra hem.2

I detta examensarbete utforskar jag 
hur individens behov kan tillgodoses 
i funktioner i vardagligt använda 
produkter. Jag har använt mig av en 
alternativ produktionsteknik för att 
undersöka möjligheten att tillgodose 
individuella behov hos användarna. 

Jag ser en begränsning i modern 
industriproduktion, främst för att 
individen inte har möjligheten att 
anpassa verktyget till sina behov. 
Jag är med andra ord intresserad av 
att undersöka om/hur variationer i 
kroppen begränsar användandet av 
en produkt. Kan det till och med vara 
så, att när produktens utformning 
inte är anpassad efter individuella 
behov - just de homogena pro-
dukterna - kan de till och med ge 
begränsningar i människors vardag? 

Ett exempel på en sådan metod 
- är det 3d-printade gipset. Ett 
exempel på detta är industridesigner 
Jake Evill, som med en 3d print-
nings-metod utvecklat ett gips för 
en bruten arm. Evill låter en appli-
kation formge strukturen, med hjälp 
av budskap från sociala medier.3 

Resultatet blev ett specialanpassad 
produkt med  tydlig  identitet. Detta 
projekt har varit inspirerande för mitt 
eget formskapande och utforskade. 

I syftet kommer jag att redogöra för 
vad jag kommer att utforska och vad 
jag vill uppnå.

1.  Mollerup Per, Design att leva med, sid 9-10, 2007 
Carlsson Bokförlag

2. Donald A.Norman, Emotional Design, sid 39, 2004 
Basic Books new york
3. studiofathom, WHAT IS THE #CAST PROJECT?.  https://
studiofathom.com/hashcast/ (hämtad 2018-04-10)
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1.2 Syfte och Intention   
   

Syftet med detta projekt är att un-
dersöka produktionsmetoder som 
kan medföra ett bredare utbud av 
specialanpassade produkter. Jag 
vill med den utgångspunkten ut-
forska vilka behov och möjligheter 
en alternativ produktionsteknik kan 
uppfylla. Under projektet besökte 
jag, och intervjuade olika arbets-
platser där specialanpassning av 
produkter är aktuella. Utifrån in-
formationen ville jag utveckla och 
gestalta flera exempel på en pro-
duktkategori som är anpassade efter 
olika individers behov och önskemål. 
Min övergripande metod är det ge-
mensamma skapandet, så kallat co-
creation. Jag går alltså igenom och 
utvärderar användarens behov och 
tester. Utifrån individerna jag valt att 
utgå ifrån och samarbeta med, pro-
ducerar jag deras individanpassade 
produkt. 

Detta projekt - som jag sammanfattar 
i denna rapport - är uppbyggd kring 
ett antal teman. Jag har fyra rubriker 
som visar på de teman jag utforskat. 
Dessa teman är:     
     

Med metoden co-creation och analys 
- utifrån mina användares behov 
så har jag använt mig av modern 
teknologi såsom 3D-printing och 
scanning. Därefter har jag fram-
ställt flera produkt gestaltningar. 
Produktområdet jag har valt är 
koppen. Jag har framförallt fokuserat 
på koppens handtag och använ-
darens förmåga att greppa. Utifrån 
dessa områden har jag ställt två 
övergripande frågor:  

Hur kan jag med metoden  
co-creation som utgångspunkt 
identifiera mina användares behov/
begränsningar av specialanpassade 
produkter?

Hur kan jag med modern tekno-
logi-såsom 3D-printing, scanning 
- och med min kompetens inom 
produktformgivning svara på an-
vändarnas behov/begränsningar i 
konkret produktgestaltning?    
     
 

- Teknik 

- Användarbehov 

- Co-creation  

- Gestaltning

2. DESIGN PROCESS

     
Med temat specialanpassning och 
kopplingen till mänskliga kroppar 
med olika funktionsvariationer 
utforskar jag alltså koppen i detta 
projekt. Handen är den mest anpass-
ningsbara kroppsdelen människor 
har, men också drycken som grunden 
för vår överlevnad. Mina erfarenheter 
av att arbeta inom äldrevården har 
också gett mig inblick i situationer, 
där behållaren som verktyg kan bli 
ett hinder när den inte är anpassad 
efter användarens behov.

Jag sökte information och kunskap 
för möjligheten till en mer special-
anpassad produktion. Jag hittade 
ämnesfältet additiva produktions-
metoder, som är känt som en 
framtagning metod för prototyper. 
Additiva produktionsmetoder har 
en stigande utvecklingskurva, vilket 
på senare tid resulterat i produktion 
med hög kvalité i olika material.  

3
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2.1 Utforskning av   
additativa tillverknings 
metoder    
   
Vad är additiva tillverknings-
metoder? En tillverkningsmetod 
som frekvent används i prototyp-
framtagning är alltså den additiva 
tillverkningsmetoden, som ofta 
kallas  3D-printing. Inom detta finns 
en rad tillverkningsmetoder, som 
i princip innebär lager-på-lager-
teknik. Tekniken gör det möjligt 
att framställa komplexa former 
som i många fall skulle vara svåra 
att framställa med traditionella 
tillverkningstekniker.

Denna tillverkningsmetod har några 
begränsningar. I ett framtidsper-
spektiv har metoden ofta setts som 
en maskin för hemmaanvändning. 
Privatpersoner kan i ett sådant fram-
tidsperspektiv använda tekniken för 
att formge eller lägga till detaljer på 
befintliga produkter. Utvecklingen 
är idag långt kommen, men för hem-
mabruk finns fortfarande begräns-
ningar, ett exempel är storleken på 
maskinen och dess prisbild för pri-
vatpersoner. Idag  är den maximala 
storleken en yta på ca ett A4 med 
ett rimligt pris för privatpersoner. 
En annan begränsning är också kun-
skapen av modellering och tillägg 
av detaljer som alltså sker i datorn. 
Detta betyder med andra ord att 
privatpersoner utan kompetens inom 
3d-modellering blir begränsade att 
använda sig av tekniken. En annan 
utmaning är den omfångsrika möj-
ligheten att välja material, vilket får 
effekten att alla maskiner inte kan 
användas för alla material.5

Dessa begränsningar behöver nöd-
vändigtvis inte vara bestående utan 
kan inom loppet av några år vara 
inaktuella. 

För att skapa en aktuell och rättvis 
kunskap och uppfattning av den ad-
ditiva produktionsmetoden besökte 
och intervjuade jag yrkesverksamma 
människor med kunskap inom tek-
nologi och additiv produktion. Mitt 
syfte var att undersöka  möjligheter, 
utmaningar och begränsningar i en 
specialanpassad produktion med 
fokus på individer med individuella 
behov.

4.  Lth, Additiv tillverkning. http://www.design.lth.se/
om-institutionen/forskningslaboratorier/3dprintlab/
additivtillverkning/ (hämtad 2018-03-11)     

5. Killi Steinar, Additive Manufacturing, sid 134, 2017 Pan 
Stanford Publishing

Helt kort kan det sägas att den en 
additiv tillverkningsmetod inleds 
med en tredimensionell modell tas 
fram - gjord i ett dataprogram - och 
det är den tredimensionella kom-
ponenten som ämnas tillverkas. 
3D-modellen delas därefter upp i 
sektioner, som kan vara från några 
mikrometer till 0.3 mm, beroende 
på teknik, programvara och val av 
material. 3D-skrivaren skapar kom-
ponenten genom att lägga olika lager 
av modellen ovanpå den föregående. 
Detta upprepas tills den är full-
ständigt utskriven.4

Bildtext: Schematisk visualisation av 3D-printning.
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Smiths forskningsintressen är bland 
annat informations- och kommu-
nikationsteknologi som är viktig i 
framtida IT-produkter. Smith be-
rättade att specialanpassning blivit 
mer och mer eftertraktat. Det är 
alltså möjligheten av en produkt, 
som svarar på behov och önskemål 
som konsumenten eftertraktar. 
Vem vill inte ha en produkt som ger 
känslan av att “Det bara funkar”? En 
produkt som har de funktioner vi vill, 
utan att användaren distraheras av 
vad hen ser som onödigheter. Detta 
kan ses som en evolution i hur kon-
sumenter och användare förhåller  
sig till produkter. 

Med dessa kunskaper, insikter och 
tankar om fördelar och begräns-
ningar med additiva tillverknings-
metoder fortsatte jag mitt ut-
forskade. Jag fortsatte bland annat 
att undersöka hur behovet av speci-
alanpassade produkter kan komma 
till uttryck. Detta undersökte jag i 
en workshop, vilket jag kommer dis-
kutera i kommande avsnitt av denna 
rapport.

På hemsidan Gov.UK, en hemsida 
som erbjuder förenklad samhällsin-
formation till medborgare i USA läste 
jag flera artiklar om tillverknings-
metoden; bland annat följande: 

3D-utskrift kommer att se mycket 
mindre behov av lager och för att 
produkter ska sändas över hela 
världen. Återvinning kommer också 
att komma att spela mer i produk-
tionsledningen. Tänk dig år 2035, 
om någon skulle skriva ut ett nytt 
par skor, som de hade odlat från 
sitt gamla par - materialet från de 
gamla skorna skulle kunna åter-
vinnas för att hjälpa till att skapa 
det nya paret. På samma sätt kan en 
cirkulär ekonomisystem användas 
i en framtida fabriksmiljö så att 
avfall materialet från en tillverk-
ningsprocess kan driva skapandet 
av något annat. Slutligen kommer 
idén om lokal produktion att 
vara ett framträdande koncept. 
Lokaliseringen av tillverkningen 
kommer att göra människor mer 
engagerade i den lokala tillverkaren 
för att få den miljövänligaste de-
signen möjlig.7

Under detta projekt fick jag också 
möjligheten att träffa Mark Smith, 
professor i institutionen för elek-
troniska system vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. 

8

2.1.1 Intervjuer och  
studiebesök    
    
 

Jag besökte Henrik Pettersson som 
arbetar som 3D- prints tekniker 
på Rise Interactive institute. Rise 
är världsledande inom innovation 
och forskning, bland annat inom 
3D printning. De forskar på olika 
material och hur de skulle kunna 3D 
printas, bland annat har de lyckats 
producera ett mjukt material och ett 
material gjort på träfibrer.  

Pettersson och jag diskuterade 
möjligheterna med olika material, 
bland annat metall och glas, vilka 
utvecklats och som kommit att an-
vändas vid produktion idag. Vi talade 
också om pellets i olika material 
istället för trådar. Pellets är mer 
kostnadseffektivt att 3D-printa med 
då produktionen av trådar har fler 
riktlinjer som måste följas. Det har 
också blivit vanligare med två mun-
stycken på en printer, som kan skriva 
ut i varsin färg eller i två olika ma-
terial. Möjligheterna att producera en 
produkt i olika material är alltså fullt 
möjlig vilket bland annat bidrar till 
support som kan vara vattenlösligt 
eller smälter bort vid värme. Det re-
sulterar också till möjligheten arbeta 
fram mer komplicerade former, med 

mindre efterarbete som montering 
av olika delar eller borttagandet av 
stödmaterial.

Pettersson berättade om sin syn på 
framtidens och specialanpassade 
produkter. Enligt honom komme de 
rimligen utföras i högre kvalitet av 
effektivare maskiner. Effekten blir 
rimligen, enligt Petterson, att priset 
per produkt blir lägre och kan då  
konkurrera med andra, massprodu-
cerade produkter.  

Mötet var mycket inspirerande och 
i boken Additive Manufacturing, 
skriven av Steinar Killi, formuleras en 
liknande tanke: 

Med additiva tillverkningsmetoder 
så blir kostnaden lägre än att 
förändra standardiserade produkter. 
Det kan också göra det möjligt 
att ha en högre grad av personi-
fiering i produkten än i traditionell 
tillverkning.6

En av de argument jag också sett i 
mitt undersökande är miljöaspekter 
additiva tillverkningsmetoder kan 
komma att få. 

I mitt undersökande av additiva till-
verkningsmetoder har miljöaspekter 
och positiva effekter för miljön varit 
påtaglig. 6. Killi Steinar, Additive Manufacturing, sid 193, 2017 Pan 

Stanford Publishing
7. innovateuk, Predictions - Future of Manufacturing. htt-
ps://innovateuk.blog.gov.uk/2017/07/26/predictions-fu-
ture-of-manufacturing/ (hämtad 2018-04-05)

7



10

2.1.2 Workshop   
 - Individanpassad behållare för 
vätska

    
Deltagare, två masterstudenter och 
en kandidatstudent, från Konstfack 
deltog i workshopen. Jag utgick från 
ett antagande, och tänkte att deras 
kreativa sinnen skulle berika mitt 
projekt. Därför gav jag dem uppgiften 
att utforma en behållare för vätska, 
utifrån deras behov och smakpre-
ferenser. Jag ville ta reda på hur de 
reagerade på uppgiften, hur de löste 
denna föresats och om deras krea-
tioner skulle  få individuella uttryck.

Oasis: Ett inslag i workshopen var att 
namnge produkten, och Johan - en 
deltagare - gav sin produkt namnet 
Oasis. Johan brukar dricka vatten 
från kranen, och inte sällan  dricker 
han direkt ur sina händer. Utifrån 
sina vanor formgav han behållaren 
Oasis. Den är gjord för att passa i 
ägarens händer. En viktig aspekt 
i formen är att den är lätt att föra 
under en vattenkran, vilket kan vara 
en svår manöver med andra flaskor 
eller behållare.  

Cola sample flask: Pia-Maria - den 
tredje deltagaren - gav sin produkt 
namnet Cola sample flask. 

Denna workshop gav mig betydande 
inblickar i temat mångfald utifrån 
en produkt och individens synvinkel. 
Workshopen var inte mist ett test, 
en viktig erfarenhet på att individer 
tenderar att föredra olika kvaliteter/
egenskaper/funktioner på våra 
ägodelar. Jag insåg att projektet 
kunde vidareutvecklas. Men att jag 
måste specificera mina användare, 
alltså för vem/tillsammans med 
vem det är jag ämnar utveckla en 
behållare för vätska. I detta stadie av 
projektet ville jag hitta en målgrupp 
med ett större behov. Jag sökte mig 
därför till yrkesverksamma personer 
arbetar med olika grupper med 
begränsningar/funktionsvariationer. 

Det portabla platta behållaren blev 
en viktig del i hennes sätt att fram-
ställa detta objekt. För Pia-maria var 
det likaså möjligheten att använda 
två sugrör, detta med syftet att kunna 
dela sin dryck med någon. Pia-Maria 
menar sig leva ett hektiskt liv, så  hon 
vill ha möjlighet att skriva minnesno-
teringar på sin behållare. 

Simeon´s Cup: Simeon - en annan 
deltagare - gav sin produkt namnet 
Simeon´s Cup. Det resulterade 
till en kaffekopp med tillhörande 
mjölkkanna. Simeon associerar 
avståndet av massproduktion till 
tanken att leva på landet och leva 
närmare råvarorna, närmare en 
produktionen av livsmedel. Enligt 
Simeon är det imperfektionerna som 
gör objekten vackra, funktionen samt 
tumavtryck och sprickor i leran som 
skapats av honom själv förhöjer, 
enligt honom det känslomässiga 
värdet av objekten. 

Bildtext: Resultaten från workshopen; Oasis, Cola sample flask och Simeon´s Cup.

Bildtext: Bild från pågående workshop.
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2.2 Utforskningsområde 
-möjliga intressenter och  
målgrupper 

    
Jag träffade bland annat Industri-
designer Semra Sahin, universi-
tetsadjunkt och programansvarig 
för MA, i Design för Alla. Sahin har 
omfattande erfarenhet att  utveckla 
produkter efter individbaserade 
behov. Vi samtalade om generella 
behov i samhället, behov av och 
för produkter som på olika sätt är 
anpassade och/eller i nära relation 
till individers kroppar. Ett av våra 
samtalsteman var också att design 
kan vara exkluderande och därmed 
generera en betydande grad av 
frustration bland dessa användare. 
I mötet med Sahin insåg  jag att 
Hjälpmedelscentrum i Stockholm 
skulle ge en inblick i modern till-
verkning av specialanpassade pro-
dukter. Hjälpmedelscentrum, som 
finns i olika delar av landet, är ett en 
verksamhet som bedrivs av lands-
tingen. Där arbetar såväl ergonomer, 
experter inom rehabilitering som 
andra experter inom utvecklandet 
av specialanpassade produkter. Med 
andra ord är detta en verksamhet 
som gav mig en mycket bra grund, 
för beslut om fokusgrupper i mitt 
eget projekt.

En förskrivare börjar därför bygga 
sin bedömning på de behov av stöd 
som brukaren själv, eller personer 
i brukarens omgivning, uttalar. Det 
gäller sedan att ställa de uttalade 
behoven i relation till såväl andra 
planerade och/eller genomförda 
åtgärder som lokala förutsättningar, 
för att därefter välja alternativ väg till 
hjälpmedel. 

Sammantaget gav Karlsson mig en 
bra överblick på hur utvärdering sker 
inför val av hjälpmedel, vilka termer 
som är aktuella inom produkter 
för en individ. Hon hänvisade mig 
till den viktiga Hjälpmedelspolicy i 
Stockholms läns landsting. Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningens hjälp-
medelspolicy, skriven i samråd med 
brukarorganisationer, har gett ett re-
gelverk för hjälpmedelsförskrivning 

Jag mötte Carina Karlsson, 
chef för konsultenheten på 
Hjälpmedelscentrum  i Stockholm. 
Karlsson förklarade skillnaden 
på individanpassade produkter 
och specialanpassade produkter. 
Individanpassning är reglerbara 
produkter som justeras till individen. 
Hon nämnde rullstolen som exempel 
på en individanpassad produkt. 
Specialanpassade produkter är å 
andra sidan en produkt som från 
grunden är producerad för individen 
och utifrån individens behov och 
mått. Exempelvis kan kudden i 
rullstolen - i vissa fall - vara skräd-
darsydd utifrån bärarens kropp och 
behov. Karlsson berättade också hur 
experterna på Hjälpmedelscentrum 
utvärderar en persons behov av 
hjälpmedel.

Karlsson visade att det finns 
tre vägar för att få tillgång till 
hjälpmedel. Dels förskrivning av 
hjälpmedel genom förskrivningspro-
cessen. Dels fritt val av hjälpmedel 
genom egenvårdsbeslut. Vidare att 
brukaren själv köper hjälpmedel 
efter rådgivning av hälso- och 
sjukvårdspersonal, enligt så kallat 
egenansvar. Att bedöma behov av 
insatser handlar om att identifiera 
hälsotillstånd. 

och landstingets hjälpmedelsguide. 

Där finns ett flertal punkter som 
aktiverar mitt eget projekt. Det 
första är att behovet är centralt i 
utformningen och förskrivning av 
hjälpmedel, likaså  att brukarens del-
aktighet och erfarenheter ska ligga 
till grund för vilka produkter, som 
erbjuds och/eller specialanpassas.  
Tekniska aspekten är återkommande 
i beskrivningen av flertalet punkter. 
Målsättningen är att följa den 
tekniska utvecklingen och främja 
forskning av aktuella aspekter av 
hjälpmedel. 

Därefter träffade jag en tekniker som 
dagligen arbetar med att utveckla 
specialanpassade produkter. Jag fick 
se deras utrustning och lokaler som 
inspirerade mig och gav insikter i 
deras arbete och process.

Bildtext: Hjälpmedelscentrums byggnad i Stockholm.
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 En betydande insikt för mig var 
framställandet av specialanpassade 
produkter vanligen utgår från be-
fintliga produkter är avgörande. På 
så sätt har brukaren möjligheten att 
förhålla sig till olika vinklar, storlekar 
och kan besvara många viktiga frågor 
om hur produkten bör  utformas/
anpassas för att uppfylla brukarens 
behov.  

De berättade också hur processen 
går till när en produkt behöver speci-
alanpassas.  Experterna på hjälpme-
delscentrum har inte någon tillgång 
till additiva tillverkningsmetoder. 
Istället arbetar de med en extern 
aktör, som vid framställningen av 
specialanpassade produkter utgår 
ifrån skanningar av brukarens kropp.  
Informationen skickas därefter 
till Kanada där ett företag formar 
produkterna, vilket  till stora delar 
sker för hand, i ett nästan hantverks 
baserat utförande. Priset per produkt 
kan bli upp mot 150 000 kr och med 
3 månader produktionstid med 
leverans.

I vissa fall passar inte produkten 
användaren och proceduren behöver 
göras om. Tiden och priset per 
produkt kan alltså vara mycket hög. 
Att istället 3d-printa här i Sverige,  
med snabbare leveranser och lägre 
priser, skulle vara ett teknologiskt 
framsteg för Hjälpmedelscentrum, 

vilket jag ser som ett prioriterat och 
möjligt framtidsscenario för deras 
verksamhet. 

Efter ett besök på 
Hjälpmedelscentrum kontaktade jag 
Lena Lorentzon, professor i design 
i Sundsvall. Lorentzon har bland 
annat undersökt händers grepp-
styrka, och sin visar att handen - med 
hjälp av bland annat en greppstång 
som mäter tryck - att en kvinna med 
reumatism kan ha 30% mindre styrka 
än hos en kvinna utan reumatism. 
En kvinna med god hälsa kan ha 54% 
mindre greppstyrka än en man.8

Inspirerad av Lenas undersökning 
valde jag reumatism (stelhet i leder) 
som en målgrupp som skulle gynnas 
av specialanpassade produkter. 
Jag valde också andra målgrupper, 
individer som har utmaningar och 
besvär med stelhet, balans och/eller 
styrka, exempelvis parkinsons, stroke 
och multipel skleros som är mera 
känt som MS.

Jag kontaktade olika 
förbund, Strokeförbundet, 
Reumatikerförbundet, 
Parkinsonförbundet, via mail med in-
formation om mitt projekt. Jag valde 
de fyra första som svarade. Därefter 
bestämde mig för att träffa individer 
som respektive förbud hänvisade till 
och som jag fick möjlighet att träffa, 

De som jag träffade och har 
samarbetat med i projektet 
heter: 

Agneta och Helena har båda 
Reumatism, Reumatoid artrit 
(RA), men i olika faser. I Sverige 
har cirka en procent av befolk-
ningen diagnosen ledgångsreu-
matism, det vill säga ungefär 100 
000 personer. Reumatism är en 
inflammation som ger smärta, 
stelhet och svullnad. Leder 
drabbas, främst i händer och 
fötter. Det finns många typer av 
antireumatiska mediciner som 
bromsar sjukdomsutveckling, 
inflammationen och som minskar 
värk och ömhet.9

Den tredje personen jag träffade 
heter Olle som har haft en stroke. 
I Sverige får cirka 25 000 in-
divider en stroke årligen. Stroke 
är ett samlingsnamn för hjärn-
infarkt, en blodpropp i hjärnan 
och hjärnblödning. Stroke kan 
ge både fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar. En vanlig 
funktionsnedsättning är halvsidig 
förlamning, där exempelvis ena 
sidan av kroppen kan påverkas 
med domningar och svaghet. 
Efter en stroke finns möjlighet till 
rehabilitering, vanligtvis genom 
sjukgymnastik vilket är en viktig 
förutsättning för återhämtning.11 

Den fjärde personen jag träffade 
heter Elisabeth som har Parkinson. 
I Sverige får cirka 2 000 individer 
per år diagnosen Parkinson, vilket 
innebär en minskad produktion 
på dopamin, en substans som är 
viktigt för kommunikationen mellan 
hjärnans olika delar. 

Brist på dopamin kan ge skakningar 
och/eller okontrollerade kroppsrö-
relser. Det finns ännu inga läkemedel 
som botar Parkinson. Men det finns 
effektiva mediciner som hjälper till 
att kontrollera symtomen.10

 I nästa steg av projektet redogör 
jag för hur jag arbetade med an-
vändarna, vilka metoder och vilka 
material som jag valde att använda 
och varför. 

8. Lorentzen Lena, How the Swedish Rheumatism 
Association uses the design for all tests to approve easy to 
handle packages and products, sid 3, Springer Internatio-
nal Publishing, 2016

9. Reumatikerforbundet, Reumatoid artrit (RA). https://
www.reumatikerforbundet.org/tag/reumatoid-artrit 
(hämtad 2018-04-16) 

10.   Parkinsonforbundet, Vad är Parkinson. http://www.
parkinsonforbundet.se/index.html?id=2144 (hämtad 
2018-04-18)

11.   Strokeforbundet, Vad är en stroke. http://www.strokef 
orbundet.se/show.asp?si=442&go=Vad%20%E4r%20
stroke (hämtad 2018-04-13)
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Utifrån behovsanalysen valde 
vi den kopp som bäst uppfyller 
behoven. Koppen blev en slags ar-
betshypotes, det vill säga en “quick 
and dirty prototype” men utan att 
definitivt utgöra en slutgiltig form. 
Det fanns alltså ett utrymme att 
arbeta med storlek och lutningar på 
väggarna med mera. Efter utvär-
dering och urval arbetade vi med 
iterationer i lera på kopparna. Leran 
kunde alltså fungera som handtag, 
med fokus på grepp och skydd från 
värme. 

16

2.3 Co-creating

    
Eric von Hippel, amerikansk 
ekonom och professor vid MIT Sloan 
Management School, har varit in-
spirerande i detta projekt. Hippel 
har specialiserat sig på natur och 
ekonomi och är mest känd för sitt 
arbete med att utveckla begreppet 
användarinnovation - att slutan-
vändare, snarare än tillverkare, är 
ansvariga för en stor mängd inn-
ovation. Hippels mål var att göra 
det möjligt för icke specialister att 
delta i designprocessen.12 Dessa 
tankar ledde mig till Smith, arki-
tektur professor på Buffalo―State 
University of New York, USA.I boken 
Diversity and design skriver han om 
möjligheten för design att applicera 
en patientcentrerad och empatisk 
vård. För Smith är det viktigt att 
designers får en bättre möjlighet att 
förstå patientens behov och stra-
tegier som ”/.../ tillåter användarna 
att bli en aktiv del av den kreativa 
utvecklingen av en produkt genom 
att interagera direkt med design- och 
forskargrupper”.13

Hippels och Kordon Smiths teorier 
är en viktig grund hur jag förhåller 
mig till användarna, vilket i princip 
betyder att jag avser att inkludera 
dem direkt i designprocessen, 

och låta dem påverka funktionen i 
kopparna redan vid första mötet. 

Fördelarna att anta denna strategi 
var från första mötet kunde evaluera, 
undersöka och komma fram till slut-
satser vid samma möte. Att utveckla 
en produkt tillsammans med an-
vändaren synliggör behovet av funk-
tioner redan från första försöket och 
leder nya försök närmare en lösning. 
Responsen från användaren kan ge 
upphov till ett effektivt samarbete. 
För mig har metoden inneburit att de 
funktionella lösningarna hittats i en 
effektiv och tidsbegränsad design-
process under funktionella resultat 
för respektive användare.  

Möten med användarna inleddes 
med att vi fyllde i en blankett, med 
information om begränsningar, 
fördelar, hur de använder koppar, 
färg, struktur storlek och tyngd med 
mera. Underlaget inledde en kon-
versation för att få en uppfattning 
om användarens behov. Blankettens 
utformning gjorde det möjligt att 
föra anteckningar och skisser över 
innehållet i vår diskussion, för att 
effektivt kunna sammanfatta och 
förenkla beslutsfattande med fokus 
på funktion sökandet. Inte minst fick 
jag ett verktyg som kom att påminna 
mig om de viktiga egenskaperna och 
resultaten, som jag sedan använde i 
form processen.

12.   Hippel, E. von, Democratising innovation, 2005 Cam-
bridge, MA:MIT Press.

13.    jamanetwork, The Meaning of Translational Research 
and Why It Matters. http://jama.jamanetwork.com/artic-
le.aspx?articleid=1149350 (hämtad 2018-05-01)

 

Nästa steg var att visa 3D-printade 
prototyper, med olika former som 
användarna fick testa. Testerna 
utvärderades, hur kopparna och 
formerna fungerade utifrån deras 
egna behov, så som stadighet, 
förmåga att snurra koppen med en 
hand, eller greppvänlighet.  

Bildtext: Analys av deltagares händer, mörk skugga: begränsningar, ljus: möjligheter.  
 Från vänster: Agneta, Helena, Olle, Elisabeth.

Bildtext: 3D-printade prototyper 
innan aderade stöd/handtag.
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Agneta har ledgångsreumatism, 
vilket påverkat hennes fingrar 
genom deformation en lutning bort 
från tummen. Agnetas händer är 
också stela, med svårighet att böja 
fingrarna, att skapa ett grepp runt 
exempelvis ett handtag.   Vi valde 
tillsammans en konkav kopp med 
det övergripande syftet att utveckla 
grepp vänligheten och placera 
handtag på ett annat sätt än de 
traditionella. Syftet var att på så sätt  
utveckla en kopp som lättare - skulle 
kunna lyftas med hjälp av tryck från 
handflatorna. Handtagen placerades 
dikt mot koppen för att åstadkomma 
en distans mot den varma koppen.  
Genom att formge en böj på 
ovansidan, var syftet att förhindra att 
koppen glider ut ur händerna. 

Helen har ledgångsreumatism som  
påverkat främst långfinger och pek-
finger. Smärtan har lett till stelope-
ration i långfingret, men Helena har 
fortfarande smärta i pekfingret. I 
Helenas fall var smärtan tydlig när 
hon lyfter koppen, eftersom  tyngden 
hamnar just på de fingrar med 
begränsningar. Under vårt första 
möte bestämde vi oss för att försöka 
avlasta genom att utforma ett stöd 
där ringfingret  bär en stor del av 
koppens tyngd.

Olle har haft en stroke, som påverkat 
bland annat hans ena arm och hand. 
Han får rehabilitering och har lyckats 
bra med att arbeta upp ett nypgrepp. 
Olles nypgrepp är så starkt att han 
kan utnyttja  styrkan  i ett handtag 
som omsluter pekfingret. Ett sådant 
handtag ger dock ett glidande grepp 
som ofta gör att Olle håller koppen 
snett, eftersom resterande fingrar 
inte agerar som motstånd och stöds 
upp av långfingret och tummen. Till 
Olle arbetade vi med former som ger 
stöd åt greppet.

    
 

    
Elisabeth har Parkinson vilket ger 
henne skakningar och ibland okon-
trollerbara rörelser. Hon har behov 
av en stadig och väl balanserad 
kopp med liten risk att tippa/
välta. Elisabeth är också känslig för 
koppens värme. Under vårt första 
möte arbetade vi med att centrera 
koppens tyngd och vi diskuterade 
om och hur det skulle vara möjligt 
att skydda händerna från den värme 
som skapas av den uppvärmda 
drycken.
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2.4 Formgivning                   
 - semiotik och iterationer

     
I boken Design att leva med hittade 
jag det kända citatet “form follows 
function” vilket är en gestaltningstes 
som myntades av den amerikanske 
arkitekten Louis Sullivan år 1896. 
Centralt i denna numera klassiska 
tanke är att formgivning måste utgå 
från funktionen. Författaren till 
boken Design att leva med heter Per 
Mollerup och är professor i kom-
munikationsdesig hos Swinburne 
Design- och Teknologi universitet. 
I boken diskuterar han sin syn på 
detta: 

Tyvärr - eller som tur är - pekar 
funktionen bara under undan-
tagsvis entydigt på en bestämd 
form. Oftare är ett redskaps exakta 
funktion så komplex och svårt att 
fastställa Ett redskap kan utformas 
på många olika sätt utan att det 
står klart vilket som i tekniskt av-
seende är det bästa. Exemplet kan 
vara en helt vanlig kontorsstol, där 
s. k. experter i allra högsta grad 
är oense om hur man bör sitta. 
Exemplet kan också vara en modern 
hi-fi-anläggning, där varken det 
elektroniska innehållet eller den 
praktiska användningen dikterar på 
en bestämd form.14  

Min tolkning är att Sullivan po-
ängterade vikten av funktionen 
i en produkt och att Mollerup 
ifrågasätter genom att visa på 
komplexiteten i såväl formgiv-
ningsprocess som variationsri-
kedomen kring hur en produkt 
kan användas. Jag vill påpeka 
att jag sympatiserar med såväl 
Sullivan som Mollerup, men 
ser också att diskussionen kan 
berikas genom att addera en 
viktig del, nämligen den om 
förståelsen och uppfattningen 
av produkten. Om funktionen 
också får innehålla förståelser, 
så kan  funktion och förståelse 
tillsammans ge form. Detta 
skulle betyda att formen inte 
bara är formgivarens personliga 
uttryck eller ett val, utan i detta 
finns också en tolkning och vär-
desättning utifrån förmedlingen 
av funktionen genom formen. 
Det är där semiotiken spelar en 
stor roll. Semiotik betyder det 
systematiska studien av tecken 
och andra betydelser, inklusive 
de icke-språkliga.15  Göran 
Sonesson, professor i semiotik 
vid Lunds universitet, har skrivit 
ett intressant sammandrag av 
detta i sin bok Bildbetydelser:

Tecken och verktyg har saker 
gemensamt, de är vad de är i för-
hållande till något annat än sig 
själva. Exemplet är en hammare, 
hammaren är en hammare så länge 
funktionen finns, förtydligandet av 
dess funktionalitet är en designers 
uppgift16.

Vid formgivningen av de fyra 
kopparna kommer jag att lägga fokus 
på just funktionen. Jag vill produk-
tutveckla och formge en förädling av 
de funktionerna jag och användarna 
identifierade, sådana funktioner som 
stämde överens med deras behov vid 
de utförda co-creation workshops

som jag förde, och som jag samman-
fattat i texten ovan. Syftet är med 
andra ord att förstärka de positiva 
egenskaperna och förtydliga mötet  
-genom att inkludera semiotik - 
mellan händer och kopp. Detta är 
alltså min prioritet, samt att ta till 
mig av estetiska uttryck som  an-
vändarna attraherades av.

14.   Mollerup Per, Design att leva med, sid 32, 2007 
Carlsson Bokförlag

15. Nöth Winfried, Handbook of Semiotics, sid 351, (India-
na University press 1995)

 
16.  Sonesson Göran, Bildbetydelser, sid 299, ( studentlit-
teratur 1992)

Bildtext: Skisser, prototyper och iterationer analyseras och leder till flera modeller. 
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2.4.1 Former och dess 
utveckling

    
 

   

Agneta 

    

Helena

Olle

Elisabeth

21



24

1. Helena har ett långfinger som ger henne smärtor. Under 
vårt första möte bestämde vi oss för att avlasta långfingret 
genom att utforma stöd där ringfingret bär en stor del av 
koppens tyngd.

       

        
2. Utforskande form av stöd i handtag och stöd för tummen. 

       
3. Sökandet efter en form som uttrycker lätthet. Funderingar 
om greppet och vilken sida stödet ska vara på. 

        
4. Beslut efter tester där stödet ger mer effekt mot handtaget. 

        
5. Slutmodell med grafiska former  med det övergripande 
syftet att tillgodose behovet av avlastning.

1. Agnetas kopp är konkav för att lättare kunna lyftas. 
Handtagen ska ge distans till den varma koppen och genom 
en böj på ovansidan förhindra den att händerna glider.  
 

2. En form som visar på trycket av händerna, detta för att 
visa användaren hur koppen kan hållas.    
 

3. Hitta accenter och ytterligare utforska trycket. Trycket 
visar på uppifrån och ner tryck som inte förtydligar grep-
pandet av koppen.      
 

4. Ett test på en form på ett symboliskt öra.   
 

5. Formen visar på greppet och samtidigt som de har en kant 
där Agneta kan stödja upp koppen med hjälp av fingrarna.
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1. Elisabeth har behov av en kopp som är stadig, där risken 
att den ska tilta är mindre. Att lägga till mer tyngd på un-
dersidan är ett alternativ. 

        
2. Former som kan skydda Elisabeths värmekänsliga händer. 

        
3. Utforskande av inbuktning för att centrera tyngden i 
koppen. 

       
4. Fokus på botten där Elisabet håller med vänsterhanden för 
att ge extra stöd när hon dricker. 

       
 5. Stöd för tummen och förfining av former som ger cen-
trering av tyngd och avledning från värme.

1. Olles nypgrepp är starkt och han kan utnyttja  styrkan i ett 
handtag som omsluter pekfingret och som stöds upp av lång-
fingret och tummen. 

 

       
 2. Utforskande av former med syftet att förstärka trycket 
mellan fingrarna. 

        
3. Att hitta stöd åt tummen för att utnyttja den balans den 
ger åt greppet.

 

        
4. Utforskande av form och kurvaturer. 

        
5. Fokus på linjespel där handtagets kurvatur blir mer strikt.  
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2.5 Additiv produktion i 
lera

    
I detta arbete har jag utforskat ad-
ditiva tillverkningsmetoder, först i 
prototyper, därefter i co-creation 
workshops. Målet har varit att ut-
nyttja den tekniken också i slutliga 
prototyperna. 

Jag inledde arbetet med att använda 
en befintlig 3d-printer. Till den ad-
derade jag en vakuum tub för trög-
flytande material samt ett munstycke 
med en roterande skruvfunktion. 

De svårigheter jag mötte var grundad 
i att lerprintning inte har fastställda 
guidelines detta resulterar i ut-
forskande och experimenterande. 

I denna del av processen upplevde 
jag en del svårigheter, delvis 
grundade i att lerprintning inte ännu 
har fastställda ramar. Lerprinting 
har med andra ord ännu ingen ut-
arbetad manual, ingen precis eller 
beprövad metod med konkreta 
tillvägagångssätt. Detta resulterar i 
utforskande och experimenterande. 

Ett exempel på detta var att beräkna 
krympningen av leran. Porslinslera 
krymper relativt mycket, allt från 
10-18%. Porslinslera är vanligt fö-

Det trögflytande materialet  - i mitt 
fall porslinslera - passerar alltså 
via en slang och genom ett mun-
stycke. På så sätt kan lera användas i 
produktionsprocessen/3D-printern.

Leran jag använde var porslinslera, 
vilket vanligen används av keramik 
studenter på Konstfack. Jag har 
tagit till vara på deras torkade rester 
av porslinslera, som blötts ner och 
omformats till en mjuk lera. Detta 
gav mig möjligheten att utforska hur 
lera kan användas till tillverkning av 
kopparna och vilka funktioner som 
detta material skulle kunna generera.

rekommande i såväl kannor som 
koppar. Den är stark, vattentät och 
tål maskindisk. Att 3d-printa porsl-
inslera resulterade i en krympning på 
18% efter bränning. Krympningen gör 
å andra sidan  kopparna starka och 
att väggarna kan vara smala. Det tog 
cirka 45-50 minuter att 3d-printa en 
kopp. Tidsåtgången berodde mycket 
på munstyckets storlek. Jag använde 
ett munstycke med måttet 1,2 mm 
vilket fungerade utmärkt. En mindre 
storlek kan ge smalare väggar och 
på så sätt lättare koppar. Det skulle 
dock innebära mer printiningstid per 
kopp, en process som skulle ha varit 
intressant att utforska mer i detta 
projekt.

Bildtext: De 3D-printade kopparna finputsas.

Bildtext: 3D-printning i lera, Agnetas kopp.
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När jag printade kopparna var det 
viktigt att tänka på materialets 
tyngdkraft. Den 3d-print jag använt 
kunde enbart printa ett material 
åt gången. Därför printades vissa 
handtag liggandes, handtag som 
därefter fästes på koppen. Om jag 
haft tillgång till en 3d-print som 
kunde printa två material hade jag 
kunnat använda vax i den andra och 
på så sätt bygga upp en stödstruktur 
åt handtagen. Ett annat alternativ 
hade varit att göra stödstrukturen 
i lera, som sedan avlägsnats innan 
leran torkat. 

Vid bränning av leran upptäckte jag 
en positiv egenskap. Porslinslera har 
“lermine”, vilket innebär att leran 
kommer ihåg vart den blivit intryckt. 
Detta gör denna typ av  lera extra 
svår att tex dreja. Vid 3d-printning 
har inte leran någon riktning utan är 
neutral när den trycks ut.

Ett handtag kan 3d-printas liggande. 
Men det finns en påtaglig risk när 
handtaget ska fästas på koppen, 
eftersom sammanfogandet kan ge en 
deformation.   

Men trycket är inte något problem 
så länge det görs utan deformation 
av koppens kanter. Eftersom koppen 
inte har något minne resulterar 
det i it att koppen har mycket 

Momentet kan å andra sidan 
undvikas i 3d-printning av två ma-
terial, såsom lera och exempelvis 
vax. 

En annan fördel med all typ av 
3d-printning är en frihet i formen. I 
texten ovan har jag diskuterat stöd-
strukturer som förhindrar kollaps av 
former, även i mjukare material. Men 
det finns också andra friheter med 
denna produktionsmetod. Med lager- 
på-lager -teknik finns möjligheten att 
kunna skapa väggar innanför väggar 
och håligheter. Dessa egenskaper var 
till stor nytta utifrån behoven hos 
användarna och sökandet efter form 
och funktion. Exempelvis så väger 

större chanser att bibehålla sin 
ursprungliga form vid bränning. Att 
printa ett handtag separat  för-
sämrar inte kvalitén utan det är så 
som koppar med handtag vanligen 
produceras. Genom att producera 
kopp och handtag separat, så kan 
enklare formar produceras.  Det ger 
ofta  ett bättre resultat i respektive 
del. Effekten av denna process är 
alltså att kopp och handtag måste 
förenas när de är “blöta”, direkt efter 
gjutning, drejning eller i detta fall 
3d-printning. Sammanfogningen 
görs med hjälp av lite blötare lera, 
som fungerar som ett lim. Momentet 
är inte särskilt tidskrävande 
men blir ytterligare ett moment i 
produktionsprocessen. 

ihåliga handtag mindre än fyllda 
handtag. Dubbelväggar kan också 
skydda händerna från värme. 

                                                                           
I designförslagen, som presenteras i 
nästkommande avsnitt kommer jag 
att redogöra för de slutliga kopparna, 
deras funktion och deras former. 
Utgångspunkten är såväl  använ-
darnas behov - vilket diskuterats 
ovan - samt den nyss redovisade 
designprocessen av mer teknisk 
karaktär.

Bildtext: X-ray vy av hopparna som visar håligheter, solider och dubbelväggar. 
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3. DESIGNFÖRSLAG              
- Individuella koppar, Co-design, 
mänskliga behov och teknikbaserad 
produktdesign.   
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Agnetas greppar koppen med hjälp 
av tryck från handflatorna. Koppen, 
som är konkav till formen, förhindrar 
händerna från att glida. Där har 
hon sin starkaste greppförmåga på 
grund av begränsningar i fingrarna. 
Agnetas fingrar kan också ge stöd åt 
vinklingen av koppen när hon dricker 
med hjälp av kanten på handtaget. 
Där  kan hon stödja upp koppen. 
Handtagen, som ligger  dikt mot 
koppen, är i hennes Agnetas kopp 
till för att ge distans mot den varma 
koppen och samtidigt  - genom en 
böj på ovansidan - förhindrar den 
att händerna glider. Handtagen 
är ihåliga, vilket förhindrar vär-
mespridning till händerna. Ihåliga 
handtag  gör också koppen lättare. 

Från koppens midja och neråt har 
koppen två väggar. Den kurvatur som 
koppen annars fått hade gjort den 
svårare att använda, bland annat 
på grund av vinklingen av nacken, 
som hade behövt vara stor. Utan 
den yttre väggen hade koppen inte 
blivit så stabil, vilket var Agnetas 
mest uttalade behov. Jag valde att 
kombinera den raka väggen och 
den konkava väggen. Denna in-
nerdel av koppen skapar en barriär 
som hindrar värmen i vätskan att 
nå koppens yttervägg. Handtagets 
form visar på grepp och trycket från 
handflatorna, funktionen motsvarar 
Agnetas styrkor och ger stabilitet och 
grepp som underlättar i hennes intag 
av vätska. 
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Helena greppar koppen med tryck 
från tummen och ringfingret. I 
Helenas fall var smärtan tydlig 
när koppar skulle lyftas, främst på 
grund av att tyngden hamnar just 
på fingrarna med  begränsningar. 
Helenas ringfinger har däremot full 
styrka och kan användas för att 
avlasta andra fingrar. Under vårt 
första möte bestämde vi att avlasta 
tyngden genom att skapa ett stöd 
där ringfingret kunde bära en stor 
del av koppens tyngd. Helenas kopp 
- med dess grafiska former - till-
godoser behovet av avlastning med 
hjälp av utbuktningar på handtaget.
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Olle greppar koppens handtag 
genom ett nypgrepp. Nypet sker 
mellan lång- pekfinger samt tumme, 
där han har möjlighet till ett stabilt 
grepp. Han kan utnyttja styrkan i 
handtaget, som omsluter pekfingret 
och stöds upp av långfingret och 
tummen. Olles kopp är lite konkav, 
en form som ger koppen stabilitet. 
Under mötet med Olle diskuterade vi 
koppens tyngd och kom överens att 
inte skapa hålighet i handtaget. Olle 
har haft en stroke och rehabiliteras 
genom träning. Att låta tyngden vara 
kvar ger Olle en vardaglig träning, 
som kan förstärka styrkan i handen. 
Olles kopp är stabil och handtaget 
visar hur det är tänkt att greppas, 
med hjälp av kurvaturen i den dy-
namiska formen.
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Elisabeth kan behöva greppa koppen 
med båda händerna eftersom hennes 
händer kan skaka. Koppens vägg 
har en inbuktning där handtaget 
är placerat. Syften är att centrera 
tyngden i koppen. På botten - där 
Elisabet håller med vänsterhanden 
för att ge extra stöd - finns en liten 
upphöjning, detta för att skydda 
den stödjande handen från värme. 
Viktigt var också stödet för tummen 
och ett handtag med plats för minst 
tre fingrar, där lillfingret  kan trycka 
på handtaget utifrån och ge stöd. I 
Elisabeths kopp la vi fokus på cen-
treringen av tyngden, detta för att 
få mer stabilitet samt former som 
avleder värmen från händerna
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I kommande avsnitt kommer jag att 
redogöra för hur jag ställde ut dessa 
3D-printade koppar och design pro-
cessen på Vårutställningen 2018.
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4. UTSTÄLLNING    
    

Detta examensarbete, med titeln 
Individuella koppar Co-desing, 
mänskliga behov och teknikbaserad 
produktdesign, avslutades med en 
examensutställning på Konstfack, 
vårterminen 2018. Kandidat - och 
Masterstudenter ställde ut sina ex-
amensarbeten, en utställning med 
närmare 10. 000 besökare varje år, 
varav många är yrkesverksamma 
inom konst eller design. 

     
  

I min monter arbetade jag med kon-
trasten grått/vitt, med vetskapen 
att de vita kopparna lätt framträder 
effektivt mot den gråa tonen i be-
tonggolvet i Konstfacks korridorer. 
Den gråa kulören valde jag till väggar 
och podier. Min process har varit 
lång med flera delar, moment och 
inslag. Jag insåg att det skulle bli 
svårt  - för att inte säga omöjligt - att 
inkludera hela processen. Mitt fokus 
lades istället på användarna, som 
varit centrala i detta arbete. Deras 
begränsningar, möjligheter, itera-
tioner och slutresultatet hamnade 
alltså i fokus. På väggen fäste jag 
porträttbilder, där användarna 
greppade sina koppar. På ett podium 
placerades flera 3d-printade koppar, 
snett framför en skalenlig modell i 
PLA material. Jag ville också ge en 
inblick i iterationerna, formarbetet 
och valde ett lutande podium, på 
vilket jag placerade modellerna, med 
information om formprocessens 
olika moment. Slutligen gjorde jag 
en film, i vilket besökarna kunde 
iaktta 3d-printning - lager för lager 
- samt en sekvens med användarna 
och när de dricker ur sina respektive 
koppar.     

Jag fick mycket respons från be-
sökare. Många kände igen sig eller 
hade en anhörig med motsvarande 
begränsning eller behov som någon 

av mina användare. En kvinna i 
30 årsåldern - med en permanent 
skadad tumme - berättade att hon 
har svårt att utföra vardagssysslor, 
exempelvis så kan diskning vara en 
stor utmaning. En äldre man be-
rättade om sin moster - och hur en 
kopp i detta projekt - skulle innebära 
en stor förändring för henne. Vid 
ett tillfällen samtalade jag med en 
medelålders man, som pratade om 
sin känsla av att se mitt arbete. Han 
berättade om sina begränsningar, 
att om han inte kan använda en 
produkt så kan ha få  en förminskad 
självkänsla. Han kunde ibland tänka 
att det var fel på honom själv. Han 
sa därefter att han inte tänkt på att 
behovet av en bredd i produktens 
utformning, som tar hänsyn till 
individuella behov. Han insåg att 
det i många fall är just de ho-
mogena produkterna som kan ge oss 
begränsningar.

Bildtext: Från utställningen, presentation av användarna, prototyper och itera-
tioner samt en film där besökare får möjligheten att se när kopparna används och 
produceras. 
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5. Sammanfattning och 
reflektioner 

    
Majoriteten av massproducerade 
produkter tar ingen hänsyn till 
olikheter, begränsningar och möj-
ligheter som våra kroppar har och 
ger. Jag har valt att arbeta  med an-
vändarens händer och deras relation 
till koppen med fokus på handtagen. 
Syftet är att koppens och handtagens 
former mer effektivt ska ge stöd och 
utgå från användarens behov. Min 
metod är den additiva produktions-
metoden - 3D printning - där jag har 
utforskat möjligheten till att fler 
produkter anpassas med och utifrån 
individen. Frågeställningen har varit:

Hur kan jag med metoden co-
creation som utgångspunkt iden-
tifiera mina intressenters behov/
begränsningar av specialanpassade 
produkter?

Co-creation har varit essentiellt i 
detta arbete, att tillsammans med 
användaren initialt iterera funktions-
prototyper har varit centralt. Fokus 
har legat på deras begränsningar och 
styrkor. Processen har kunnat vara 
inriktad till en individnivå, på grund 
av en direkt input från den tänkta 
användaren. 

Vid bränning av leran upptäckte jag 
en positiv egenskap. Porslinslera 
kommer ihåg vart den blivit in-
tryckt. Detta kan göra denna lera 
extra svår att tex dreja, men vid 3d- 
printning så har inte leran någon 
riktning utan är neutral när den 
trycks ut. Resultatet är att risken för 
deformation vid bränning av lera 
som blivit 3d-printad är minimal. 
En annan aspekt är att kopparna 
krymper ca 15-20% vid 3d- printning 
av porslinslera. Denna krympning 
ger styrka i godset och resulterar i 
att väggarna kan vara smalare än vid 
användning av någon annan lera. 
Produktionen av en kopp -exkluderat 
bränningstiden - var ca 45-50 
minuter. Att 3d-printa en specialan-
passad produkt inom en sådan kort 
tidsintervall är en förhållandevis 
kort tidsrymd i kontexten specialan-
passning vid produktion.

Såväl under som efter projektet så 
har jag insett att dessa koppar skulle 
kunna ligga till grund för fler männ-
iskors behov. Grunden till formerna 
ligger i 3d-modelleringar i datorn, 
som kan anpassas till någon annan 
med liknande behov. Med hjälp av 
skalning av former, nivå justeringar 
på handtag, spegling av former 
för vänsterhänta och helt enkelt 
att byta koppen till en annan med 
samma handtag skulle kunna vara 

Leran har både varit en metod och 
ett material. Så kunde både an-
vändarna och jag  hitta de essentiella 
funktionerna som gav användaren 
en ökad förmåga att greppa koppen. 
Tidiga prototyper i projektet visade 
på koppars olika möjligheter till 
former. Som verktyg använde jag 
co-design och dessa möten har 
varit viktigt i denna process. Syftet 
var att öppna upp användarna för 
otraditionella former på koppar  
samt att lägga fokus på funktionen. 
Frågeställningen har också varit:

Hur kan jag med modern teknologi, 
såsom 3D-printing och med min 
kompetens inom produktform-
givning svara på intressenternas 
behov/begränsningar i konkret 
produktgestaltning? 

3D printning ger en frihet i hur 
former kan utvecklas, såväl dess 
möjligheter och begränsningar. Med 
en - lager-på-lager - teknik finns 
det en möjlighet att skapa väggar 
innanför väggar och håligheter. 
Dessa egenskaper var till stor nytta 
utifrån behoven hos användarna och 
sökandet efter form och funktion. 
Exempelvis så väger ihåliga handtag 
mindre än fyllda handtag och dub-
belväggar kan skydda händerna från 
värme. 

en relevant och intressant utveckling 
av projektet. Det skulle inte tillföra 
mycket tid, utan utvärdering och 
produktionen skulle fortfarande 
var i fokus. Att kunna utföra en 
serie koppar med samma bas, men 
med olika justeringar, skulle inte ta 
mycket mer tid, än att producera 
flera identiska med användandet av 
3D-printnings teknik. 

Utifrån dessa insikter skulle jag, om 
jag fick fortsätta med projeket, in-
kludera fler användare. Detta för att 
sedan kunna identifiera fyra till sex 
behov, som tenderar att vara åter-
kommande. Detta skulle innebära 
en grundstomme för en seriell pro-
duktion, med små justeringar gjorda 
för varje individ.
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