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Har du någonsin blivit trött på något i samhället? Alltså jag menar riktigt trött så man bara tänker 
vart är den här världen på väg egentligen, det kanske vore lika bra att bara skita i allt? 

Jag blir så trött ganska ofta. På till exempel fattigdom, hur vi behandlar djur, våldtäkter, krig, att vi 
skiter i vår jord som helt uppenbarligen håller på att gå sönder, rasism, trångsynthet och att jag som 
kvinna år 2013 fortfarande inte lever i samma verklighet som män i min omgivning.

Och till slut började jag känna på samma sätt när det kommer till design. Vad är meningen med 
yrket? Varför gör jag det här? Vem gör jag det för? Vad kan göras annorlunda? Var några av de 
frågor jag ville ge mig själv svar på. 

Hittills har jag kommit fram till att jag vill göra nytta. Jag vill göra bra saker som gör skillnad, för 
samhället och/eller individen - inte bara rundare former på produkter som redan finns. Det kan 
tyckas vara stora ord men det har varit min utgångspunkt till bakgrunden i mitt examensarbete. 
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Introduktion

”Min syster kan inte sätta upp en tofs själv”

Så sa en kompis till mig när vi diskuterade mitt examensarbete.  Jag hade en tydlig tanke om att jag 
ville göra ett hjälpmedel, en tanke jag fått ett och ett halvt år tidigare när jag läste kursen Design 
för alla. En av våra testpersoner nämnde att ville hon ta på sig mascara på morgonen var hon 
tvungen att gå upp väldigt tidigt, bara för att lyckas öppna förpackningen. Det fick mig att inse att 
det finns ett bortglömt område inom hjälpmedelsindustrin. Kombinationen av testkvinnan och min 
kompis systers problem gjorde det tydligt att det fanns ett behov och en målgrupp för dessa 
saknade produkter.  

Dessutom har det något gemensamt med min inledande text, genus och hur kvinnliga områden 
och problem ofta negligeras, förminskas och glöms bort. Jag har länge varit trött på skönhetsideal 
och vad de gör med oss och känt att jag inte vill vara en del av den industrin. Men det som var så 
ögonöppnande med det min kompis sa var att jag kom på att alla inte kan välja. Vissa människor 
har på grund av handikapp och funktionsnedsättningar tvingats välja bort vissa saker i sitt liv. För 
vad är viktigare, egentligen, för kvinnors självständighet än att alla kvinnor ska ha rätten till ett fritt 
val?

Mitt examensarbete är tänkt att handla om hjälpmedel för kvinnor med nedsatt handfunktion. 

   Syfte och Mål
Syftet med mitt examensarbete är att få mer kunskap i att driva ett eget designprojekt samt 
förstärka mina kunskaper i designprocessen. Genom att samarbeta med människor som inte håller 
på med design,hoppas jag att lära mig mer om hur man kommunicerar design med personer som 
inte är insatta i designyrket. Samt att få en inblick i hur stor betydelse olika hjälpmedel har för 
personer med funktionshinder. 

Mitt mål är att göra ett antal produkter som tillsammans bidrar till att förstärka känslan av 
självbestämmande hos min målgrupp. Produkter som leder till ökad självständighet och trygghet i 
att själv få bestämma över sitt utseende, samt att göra ett examensarbete som jag själv kan känna 
mig nöjd och stolt över.
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   Frågeställning

Jag har tänkt välja ett antal moment eller produkter, som är viktiga för min målgrupp, och komma 
på lösningar på dem. Det här är frågorna som jag vill besvara:

- Vilka glömda moment/produkter ska jag fokusera på? Hur hittar jag dem?

- Löser jag riktiga, upplevda, problem? 

- Hur kan jag påverka målgruppens livskvalitet? 

- På vilket sätt påverkas de i vardagslivet av sitt funktionshinder?

   Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mig på så sätt att min målgrupp endast är kvinnor. I och med det 
utelämnar jag en stor del av befolkningen, vilket jag inte ser som en nackdel utan snarare en fördel, 
med tanke på min frågeställning i den inledande texten där jag pratar om kvinnliga skönhetsideal. 
Jag har även tidigt tänkt begränsa antalet produkter att fokusera på, allt för att projektet inte ska bli 
för stort, eller för litet.

Ytterligare en avgränsning är att jag endast testat mina produkter och gjort research på reumatiker. 
Detta eftersom jag tror att det skulle bli för stort att anpassa mitt arbete och sedan slutresultatet 
efter flera olika funktionsnedsättningars behov. Symptomen av reumatiska sjukdomar påminner 
samtidigt om  symptom från andra sjukdomat, till exempel fumligthet, dålig handstyrka och så 
vidare. I och med det skulle personer med andra sjukdomar kunna ha lika stor användning av mitt 
resultat. Reumatism är även en väldigt stor sjukdom (många sjukdomar går under samma 
benämning) och det finns på så sätt en stor målgrupp.  
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   Arbetssätt

Jag valde att dela upp mitt arbete i tre faser. För att ur planeringssynpunkt göra det tydligare för 
mig när jag skulle göra vad. Fas 1 - undersökning, Fas 2 - problemlösning och Fas 3 - slutdesign.

Nu ska jag förklara närmare hur jag gjorde i varje fas.

   Fas 1 - Undersökning
Fas 1 innebar att jag skulle identifiera och bestämma de problem jag tänkt lösa. Jag hade mitt 
övergripande tema om skönhet och funktionsnedsättning men hade inte bestämt exakt hur jag 
skulle angripa problemet. Andra punkter var att träffa min målgrupp, det vill säga reumatiska 
kvinnor, göra en marknadsinventering samt boka in möten med eventuella sponsorer och andra 
personer som skulle kunna ge mig något i projektet. 

Jag började Fas 1 genom att ringa till reumatikerförbundets Stockholmskansli och bokade tid för ett 
möte med en grupp reumatiker för att prata lite med dem.

   Första mötet 
Det första mötet var tänkt som en rekognosering att få lite information inför mitt kommande 
projekt.  En förmiddag i februari begav jag mig till Fridhemsplan där reumatikerförbundets 
stockholmsenhet ligger. Där träffade jag ett gäng härliga kvinnor som precis haft veckans 
handträning.

Jag frågade om det fanns situationer eller produkter som de hade problem med idag och om det 
var något de saknade i hjälpmedelsväg. De pratade om många olika situationer och problem de 
hade upplevt, allt ifrån att hålla i bilnycklar till att vrida ur disktrasa. Jag märkte dock att det var svårt 
att få ut det jag ville, att området jag ville fokusera på inte verkade som ett problem. Så för att få 
andra svar frågade jag mer direkta frågor, till exempel om de hade problem med produkter i 
badrummet och vilka saker det skulle vara. Det blev genast en mycket mer givande diskussion. Målet 
med mötet var att få en inblick i en reumatikers liv, samt att ta reda på om de problem jag ville lösa 
var riktiga problem och inte bara något jag hittat på.  Efter en stunds pratande visade det sig att det 
faktiskt fanns problem som de hade upplevt. 

   Tankar från första mötet
Det jag tyckte var mest intressant var anledningen till att de svarade ”fel” första gången jag frågade 
om vad de saknade. De hade helt enkelt under lång tid vant sig av vid saker de tidigare haft enkelt 
för att göra och såg det inte längre som ett problem eller något det aktivt saknade i sin vardag. Till 
exempel hade nästan alla hål i öronen men ingen av dem använde örhängen längre för att de var 
svåra att sätta i. Min plan och tanke är att sådant inte ska behöva hända, dessa kvinnor ska inte 
behöva glömma bort saker som tidigare var en del av deras liv!
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Andra mötet
Till andra mötet tog jag med mig de produkter och problem vi diskuterat första gången och som jag 
tyckte var mest intressanta att gå vidare med. Jag bad dem visa mig hur de hanterade produkterna 
och berätta för mig vad de såg för problem, för att jag skulle veta vilka problem det fanns att lösa. 
Jag filmade när de använde förpackningarna för att ha material att gå tillbaks till och titta på. 

Bild 1. Förpackningar och problem som testades vid första mötet

  
LISA
Jag träffade även en gammal vän, Lisa, som är 24 år gammal och fått reumatiska besvär tidigt i 
livet. Jag bad henne testa samma produkter och frågade hur hon tänkte att manskulle kunna lösa 
problemen. Hon sa en väldigt bra sak när hon testade burkarna, som jag tog till mig. Att man vill ha 
en extra nagel - på ett annat ställe, där man är starkare. 

Hon fick mig även att förstå att det jobbigaste med att vara reumatiker inte var smärta, det var att 
ständigt känna sig fumlig och svag i händerna. För att visa på det bad hon mig håll fram ett 
pekfinger som hon tog tag i och klämde så hårt hon kunde med sin hand. Det väldigt tydligt att hon 
hade långt ifrån normal handstyrka, då jag knappt kände att hon höll tag i mitt finger.

   MARIA
Jag var även på företaget Veryday där jag träffade designern Maria Benktzon som jobbat mycket 
och länge med hjälpmedel för personer med olika funktionsnedsättningar. Hon visade en studie hon 
skrivit 1980 där de hade gjort genomgående tester på hur olika funktionssättningar tar sig i uttryck. 
Det var väldigt givande och jag fick med mig mycket bra information, bland annat hur viktigt det är 
att hjälpmedel jobbar nära kroppen, för ju längre ifrån kroppen man måste arbeta desto svagare 
blir man. Det innebär att antalet leder i armen man måste använda har betydelse, måste man 
använda många (till exempel axel, armbåge, handled, fingrar och fingertoppar) blir man mycket 
svagare än när man använder få (bara axel och armbåge)för att utföra sysslan.
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Marknadsinventering
För att se till att de problem vi testade på andra mötet, inte redan var lösta gjorde jag en 
marknadsinventering. Efter genomförd marknadsinventering kunde jag se att några av de problem 
jag testat, gick att lösa med befintliga hjälpmedel.

            

               
Bild 2. Produkter från marknadsinventering

 
 Slutsatser - Fas 1
Eftersom några problem vi testat redan gick att lösa valde jag således att utesluta dem. Det var 
framför allt förpackningar som kräver vridmoment, det vill säga nagellack och mascara/läppglans. 
Jag valde också bort örhängen och halsband eftersom det kändes svårt att motivera, då det finns 
väldigt många alternativ som är mycket lättare att hantera än de jag hade med mig som test. 
Däremot så kändes tofsen och att öppna lock som riktiga problem som krävde en lösning. Så till fas 
2 tog jag med mig att lösa problemen med att öppna små lock och sätta upp en hårtofs.
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Fas 2 - Problemlösning
Fas 2 gick ut på att utveckla koncepten ytterligare och fokusera på att hitta bra lösningar på mina 
problem. Under Fas 2 genomförde jag även en problemanalys, detta för att kunna tillverka 
skissmodeller som jag sedan skulle kunna använda som test på min testgrupp

   Problemanalys
För att veta vilka problemen var som fanns att lösa gjorde jag en problemanalys utifrån mina filmer, 
synpunkter och tester. Det jag kom fram till var:

Lock på burkar:
- Otydlig och liten öppning
- Locket sitter åt
- Kräver en nagel 

Sätta upptofs:
- Vridmoment
- Töjning av tofsen
- Svag arbetsställning, ovan axlar och bakom huvud

   Tredje mötet
Utifrån resultaten av problemanalysen gjorde jag flera enkla prototyper av potentiella lösningar på 
problemen. Jag tog med dem till reumatikerförbundet för att testa på mina testkvinnor. Efter att 
alla hade testat och sagt vad de tyckte kom vi fram till vilka två som var lämpligast att gå vidare 
med.

   

   
Bild 3. Skissmodeller av ”extranagel”

Tankar från mina testkvinnor:
”Den får inte vara för snäv, det blir svårt att få över svullna leder”
”Vissa har förvärkta händer, då vore det bättre med en grej till tummen. Men det är det är det inte 
många som har nuförtiden”
”Jag gillar den här bäst (den valda) för att den sitter bra på handen och placeringen av pluppen är 
bra”
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Bild 4. Skissmodeller av hårtofs

Tankar från mina testkvinnor:
”Det får inte vara för pilligt”
”Den får inte glida av, ett elastiskt eller lite kladdigt material kanske skulle passa bäst?”
”Den här (den valda) är bäst! Det gick lätt och snabbt!”

   Slutsatser - Fas 2
Av fas 2 lärde jag mig att man genom användartester aldrig kan veta vad man ska få för resultat, 
och att det därför är otroligt viktigt för att få ett bra slutresultat. Efter testerna hade jag två 
lösningar att skissa vidare på och göra tydliga förslag på till slutdesignen i fas 3. 
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Fas 3 - Slutdesign
Fas 3 handlade om att komma fram till den slutgiltiga formen och att få till rätt uttryck. Fas 3 
handlade även om att klargöra om jag svarat på mina ursprungliga frågeställningar.

Jag började Fas 3 med att förtydliga vad som var viktigt att komma ihåg under arbetet med 
slutdesignen. Sedan började jag med formarbetet. 

   

    

   
Bild 5. Formarbete, öppnare

Formfaser - Öppnare
Viktigt för design av öppnaren:
- Ska vara lätt att sätta på sig, får inte vara för sluten form för att passa när man har extra svullna 
leder.
- Själva nageln måste vara rätt placerad.
- Nageln måste var tillräckligt lång och tunn, men samtidigt stark, för att kunna göra jobbet. 

När jag började skissa var mitt att mål öppnaren skulle signalera stabilitet och prestanda. För att få 
känslan av att man kan lita på att öppnaren håller för det den ska. Samtidigt ville jag att den skulle 
kännas lätt, smidig och graciös eftersom den är liten och ska sitta på handen.
Jag började skissa i lera för att få en känsla för hur jag ville att den skulle sitta på handen, böjd 
uppåt, nedåt eller rak, olika tjocklekar, längder och former. Sen gick jag över till hårdare material för 
att få till rätt placering och funktion på nageln. Till sist fokuserade jag på utseendet. Att få till rätt 
böljande linjer, ytor och vinklar på ”armarna” för att den skulle bli så bekväm och snygg som möjligt.
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Bild 6. Exempel på formbeslut

Exempel på formbeslut. Här är en detalj på två olika modeller, den högra är mer kantig och den 
andra har en spetsigare form. Jag valde att gå vidare med den spetsiga formen för att den kantiga 
kändes för tung för målet att få till en stabil men ändå lätt och smidig form. Något jag tycker att 
den högra signalerade. Stabilitet i och med sin tydliga bas och lätt och smidig med den 
avsmalnande, böljande formen.

Formfaser - Tofs
Viktigt för design av tofs:
- Spänne som är lätt att dra åt och lossa.
- Något som man kan dra i.
- Rätt stuns i den elastiska bandet.  

       

      
Bild 7. Formarbete, berlock
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Bild 8. Formarbete, spänne

Min tofs skulle bestå av två delar, en berlock att dra i samt ett spänne med dragsko-funktion. 
Berlockens huvudsakliga funktion är dock att den ska vara dekorativ då den under större delen av 
användning kommer hänga som en dekoration vid nacken. Men det var ändå viktigt att det skulle 
kännas bra att hålla i den när man drar ihop tofsen. Så även om huvudsyftet var dekorativ var det 
viktigt att få till en form som låg bra i handen. Jag ville att den skulle ha samma känsla av smidighet 
och lätthet som hos öppnaren, så jag skissade på olika förslag i tre olika material för att få till den 
känslan. Tillslut hittade jag en bra, lätt vriden, trekantig form.

Spännet har funktion som en dragsko, med fjäderhängd knapp. Jag hade länge en tanke om att jag 
skulle bättra på en befintlig dragsko och skissade först mycket på det. Men kom fram till att jag ville 
göra en egen lösning, med samma funktion, mer anpassad för mitt syfte. På min egen lösning valde 
jag att placera knappen på ena sidan för att man lättare ska komma åt den när man vill lätta på 
bandet. Jag valde även att sätta den statiska änden av bandet på samma sida som knappen för att 
få en bättre passform. Jag skissade på olika varianter av den nya lösningen. 

Jag har även testat ett tiotal olika elastiska snören för att hitta ett som passar perfekt.
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Uttryck
Under mina marknadsundersökningar märkte jag att hjälpmedel, i de flesta fall, ser ut just som man 
tänker sig hjälpmedel. Ofta helt i plast och antingen mörka eller klassiska vård-förknippade ljusa 
färger. Jag ville att mina produkter skulle signalera något annat. Något stoltare, som gör att man 
inte skäms över det om man till exempel tar med sig sitt hjälpmedel utanför hemmet. Jag valde att 
låna estetiken från ett väldigt närbesläktat område inom skönhet, nämligen smycken. Därför har jag 
valt att göra mina produkter i silver. Eftersom funktionen så mycket var anpassad efter mina 
testpersoner valde jag att låta min egen smak vara riktlinje för utseendet. Eftersom det är mitt 
projekt och jag vill att mina produkter signalerar något som även jag kan vara stolt över, nu och 
senare. 

 
Bild 9. Inspiration till uttryck

Det jag tycker om så mycket med dessa smycken är deras ruffhet. Jag kan ibland ha svårt för när 
det blir alldeles för blankt, fint och dyrbart. Därför tycker jag om dessa smycken då den ruffa ytan på 
ett sätt minskar dess värde, i och med värdet på materialet, då man förväntar sig en perfekt yta. 
Ädla material med obehandlad och inte helt perfekt yta landar precis på rätt ställe hos mig. Det ville 
jag att mina hjälpmedel skulle signalera. Att göra en helt operfekt design kändes lite vågat för mig 
som ovan smyckesdesigner, så i stället för att gå hela vägen, valde jag att ta med mig ett element 
att inspireras av. Det elementet blev den opolerade utan.

Det var viktigt för mig att båda mina hjälpmedel skulle signalera samma sak, så man ser att de 
komponenter jag designat hör ihop. Jag gjorde det genom att ta de tydliga linjerna och rörelsen 
från öppnaren och applicerade samma formspråk på de båda komponenterna i tofsen, samt att ge 
dem samma material och ytfinish. Materialet jag har valt till mitt slutresultat är silver, inte för att det 
är det bästa materialet rent produktionsmässigt utan, återigen, för att hålla samman de produkter 
jag gjort samt att tydligt signalera att uttrycket är lånat från smyckesdesign.

14



Resultat

Mitt slutresultat består av två nya produkter. En öppnare som jag kallar ”Svala” samt en hårtofs/
accessoar som jag kallar ”Noose”. 

SVALA

 

 
Bild 10. SVALA

Svala är en öppnare för små burkar och lock, speciellt anpassad för personer med nedsatt 
handfunktion. Den är helgjuten i silver och appliceras på pek-, lång- och ringfingret vid användning. 
Formen är smidig och graciös men den känns ändå stabil och pålitlig både tack vare sitt material 
och sin formgivning. Formen är öppen vid de yttre fingrarna för att tillåta användning vid varierande 
svullna händer. Svala är inspirerad av Lisa som önskade sig en extra nagel att öppna svåra burkar 
med. 
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SVALA fungerar såhär: Du placerar SVALA på handen, och för sedan den nagelformade delen in i 
öppningen eller utbuktningen på förpackningen, rycker till, och öppnar enkelt locket. 

 
Bild 11. Så fungerar SVALA

Ett scenario skulle kunna vara att efter man vaknat på morgonen och ska göra sin morgontoalett tar 
på sig sin Svala och använder den under olika moment under morgonen. Det börjar i duschen 
genom att öppna schampoflaskan och duschcreme. Sedan hjälper Svala till att öppna lotiontuben 
och ögonskugga, vid applicering av makeup. Svala har även användningsområden på andra platser i 
hemmet och fungerar utmärkt att öppna kanelburken till frukostgröten.

Problemen jag skulle lösa med min öppnare var följande:
- Otydlig och liten öppning
- Locket sitter åt
- Kräver en nagel

De har jag löst såhär.
1. Otydlig och liten öppning.
Genom att göra en nagelliknande spetsig utbuktning är det lätt att känna när man fått tag om 
locket och sedan öppna. Vissa reumatiska personer kan få problem men känsel i fingertopparna och 
då kan det vara väldigt svårt att känna när man fått tag. Det löser, som sagt, Svala enkelt.

2. Locket sitter åt.
Som jag skrev tidigare i rapporten blir en reumatiker svagare ju längre ifrån kroppen man tvingas 
göra saker. Därför är fingertopparna svaga att öppna ett lock med. Eftersom Svala är placerad 
längre ned på handen än fingertopparna har man mer styrka att ta i och öppna locket med. 
Skulle man däremot ha problem att hålla i burken samtidigt som man öppnar locket finns det andra 
hjälpmedel, tillexempel silicondukar man kan använda till det.   

3. Kräver en nagel.
Det här problemet löst på samma spår som det första problemet. Min lösning är en extra nagel.

Jag har testat mitt slutresultatet av SVALA på min målgrupp och de tyckte att den funkade 
fantastiskt bra och ville gärna ha egna.
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NOOSE

    
Bild 12. NOOSE

Namnet (svenska översättningen av noose är snara) kan låta en aning morbidt, men en snara är 
faktiskt precis vad Noose är. Ett snöre man kan dra åt som fångar upp och håller i håret till 
användaren väljer att lätta på spännet.  Noose består av tre komponenter (varav två är egen 
design), ett spänne och en berlock som sitter ihop med ett elastiskt band. Berlocken och spännet är 
tillverkade i silver och bandet av akryl och gummi.  Inspirationen kommer ifrån en väns lillasyster 
som på grund av svaga fingrar inte kunde sätta upp en tofs på egen hand. 
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Noose fungerar såhär: Du tar öglan av bandet och ställer den storlek som krävs, beroende på hur 
långt/mycket hår du har, med hjälp av spännet. Sedan för du öglan över håret till önskad plats, 
håller emot spännet och drar samtidigt berlocken utåt tills önskad spänning är uppnådd. 

  
Bild 13. Så fungerar NOOSE
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Spännets funktion är samma som en klassisk dragsko med en fjäderhängd knapp vars spänning 
håller emot bandet tills man trycker på knappen och då lättar på trycket. Det ser ut ungefär såhär. 

    

Bild 14. Spännet. Till vänster aktivt och håller emot bandet, till höger är knappen intryckt och det går lätt att 
justera storleken på bandet.

Jag har även valt att ge spännet en bredd och yta som ger bra plats och grepp att hålla emot när 
man drar i berlocken för att fästa tofsen. 

 
Bild 15. Spänne med genomtänkta ytor och berlock som är funktionell och dekorativ.

19



Problemen jag skulle lösa med min tofs var följande:
- Vridmoment
- Töjning av tofsen
- Svag arbetsställning, ovan axlar och bakom huvud

De har jag löst såhär.
1. Vridmomentet
Genom att göra en tofs som bara sitter ett varv runt håret är vridmomentet helt borttaget. De 
moment som uppstår istället är inte vridmoment och i närheten av vad som krävs vid uppsättning 
av en vanlig tofs. 

2. Töjning av tofsen.
För att kunna sätta upp en vanlig tofs måste man töja ut tofsen samtidigt som man för den över 
håret och vrider på den. Det är ett av de mest kritiska momenten för någon som har väldigt dålig 
handstyrka. Det momentet är även det helt borta i och med att tofsen har ett spänne som går att 
justera till den storlek som behövs.

3. Svag arbetsställning, ovan axlar och bakom huvud
Den här punkten har varit väldigt svår att göra något åt, helt enkelt för att tofsen befinner sig 
ovanför axlarna och bakom huvudet. Jag testade några prototyper som hade längre snören som 
man kunde dra i längre nedifrån, dock utan ett önskvärt resultat. Men den bästa lösningen jag 
kommit på med problem nummer 3 är att minimera den tid och de kraftansträngningar som krävts 
innan för att sätta upp tofsen. Att töja och vrida en tofs flera var runt håret är väldigt 
kraftansträngande i sig, så att göra det bakom huvudet förbättrar verkligen inte situationen. Min 
tofs däremot kräver ingen kraftansträngning och går snabbt och enkelt att applicera vilket gör 
problemet med arbetsställning betydligt mindre.    

Även NOOSE blev positivt mottagen vid sista testen av min målgrupp.

Sammanfattningsvis tycker jag att jag lyckats med mitt mål att göra produkter som kan bidra till 
öka känslan av självbestämmande hos min målgrupp. Jag hoppas att riktiga människor någon gång 
skulle kunna få använda mina produkter och känna det. 
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Vidareutveckling/Diskussion

Så hur blev det då med pratet om genus? Jag har funderat på det oavbrutet genom mitt projekt, hur 
jag ska visa att jag tagit med den delen i projektet, att jag involverat det i mitt slutresultat. Jag har 
olika infallsvinklar på det, då jag har haft väldigt svårt att bestämma mig för vad jag tycker. För det 
första så pratade Martin Avila med mig om hur Karin Ehrnberger analyserade genus i uttryck på två 
olika produkter i sitt examensarbete från 2006. Ehrnberger har bytt formspråk och estetik på en 
klassikt manlig produkt (borrmaskin) och en klassiskt kvinnlig (mixerstav till matlagning) och på så 
sätt visat hur olika manliga och kvinnliga produkters formspråk är. Visst tycker jag att det är ett 
väldigt intressant sätt att se strukturer och tydligt visa på ett problem men jag kände ändå inte att 
det var på det sättet jag ville att mitt projekt skulle symbolisera genus. Min tanke med utseendet på 
mina produkter kommer ifrån mina tester, mig själv och från vad funktionen tillåter. Jag hade
 kunnat visa på att de upplevs olika i rosa plast respektive titan, men det är, som sagt, inte där jag vill 
vara. Istället tänker jag att mina produkter representerar genustänk genom sin blotta existens. Det 
är två nya produkter och ett användningsområde som tidigare är oexploaterat. Min tanke och 
målsättning är att man därigenom ska få en frågeställare och börja fundera på rollen skönhetsideal 
har i vårt samhälle och möjligheten för kvinnor att välja själva. 

En annan aspekt man kan diskutera är materialval i de olika produkterna men speciellt i tofsen. De 
material jag valt nu är inte helt okomplicerade och framför allt inte självklara att hänga samman i 
en produkt, samt att tillverka just denna produkt utav. Som jag skrev tidigare i rapporten men som 
jag ytterligare kan belysa är att materialvalet i de komponenter jag designat är utifrån ett 
perspektiv där tillverkning samt hållbarhetsaspekten är mindre viktig. Jag vill att mina produkter ska 
lösa ett tydligt problem samt signalera något helt annat än vad konventionella hjälpmedel gör, det 
vill säga lite lyxig smyckesdesign. Det är dock helt klart att förhållandet elastiskt band i akrylplast/
gummi och spänne i silver är ojämt då spännet troligtvis kommer hålla mycket längre än bandet och 
göra att tofsen delar får oproportionerlig livslängd. 

Eftersom det är svårt att ersätta det elastiska bandet med något som är lika dyrbart som silver så 
vore den logiska lösningen att byta material på spännet. För att jämna ut förhållandena vore ett 
rimligt material till spännet exempelvis en hårdplast, med sammetsaktig yta, för bättre grepp. Jag 
har även tänkt över möjligheten att göra så att berlocken kan vara utbytbar. På så sätt skulle man 
kunna göra så att det dyrbara sitter i berlocken och att resterande tofs är en mer utbytbar del, då 
spännet i sådant fall är tillverkat i plast. Men som sagt har mitt mål inte varit att göra en produkt 
ämnad direkt för tillverkning utan att belysa och lösa ett problem som jag tycker saknats.
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