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Abstrakt 
I denna uppsats undersöker jag hur dricksglas i materialet glas kan anpassas för 
reumatiker. Syftet med studien är att titta på om jag kan finna alternativa lösningar på 
att det idag inte finns ett attraktivt alternativ för reumatiker vad det gäller glas. Jag utför 
min undersökning genom att designa ett antal olika exempel på glas och dessa testas 
senare av en testgrupp som består utav fyra av Reumatikerförbundets medlemmar i 
Göteborg. Uppsatsens resultat visar att tre av de glasen jag designat har särskilt 
potencial vad gäller behjälpliga former för reumatiker.  
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Bakgrund

Inledning

Innebörden   av   reumatism   är   något   många   idag   är   omedvetna   om.   Reumatism   är   ett   till-
stånd   i lederna   och   bindväven   som   förknippas   med   smärta   och   funktionsnedsättning.   Det   
är   vanligare med   reumatism   än   man   tror.   Fler   än   en   miljon   svenskar   har   problem   med   
rörelseorganen, reumatism.   Ledgångsreumatism,   en   inflammatorisk   ledsjukdom,   kal-
las   också   Reumatoid   Artrit (RA)   och   är   den   mest   kända   reumatiska   sjukdomen.   Smärta,   
stelhet,   värmeökning   och   svullnad är   symptom   på   en   inflammation.   Tyngd   och   fasta   
grepp   är   ett   centralt   problem   för   reumatiker. Seropositiv   och   seronegativ   utgör   två   nyckel-
begrepp   i   ämnet   och   används   för   att   beskriva sjukdomstillståndet.   Seronegativ   innebär   att   
sjukdomen   inte   försämras   så   hastigt,   medan seropositiv   är   värre   på   grund   av   att   man   då   
försämras   snabbare   och   får   ofta   konsekvensen   att händer,   höfter,   knän,   tår,   fötter   o.s.v.   blir   
deformerade (Reumatikerförbundet, 2007:6).

Då   jag   själv   har   en   form   av   ledsjukdom,   och   min   mor   och   mormor   har   RA   är   detta   ett   
ämne   som jag   känner   särskilt   starkt   för   och   därför   vill   uppmärksamma   i   detta   arbete.   Som   
studerande   på programmet   för   produktdesign   på   linnéuniversitetet   är   min   ambition   är   att   
kunna   underlätta   för reumatiker   genom   min   design.   Därtill   har   min   tid   här   på   program-
met   bidragit   till   att   jag   fått   upp ögonen   för   glasets   unika   egenskaper   och   kvaliteter   för   
design,   och   glas   som   material   har   med tiden   blivit   något   som   jag   brinner   för.

Till   detta   hör   att   jag   uppmärksammat   att   det,   på   den   svenska  m  arknaden,   idag   inte   
verkar   finnas något   utbud   på   dricksglas   anpassade   för   människor   med   dessa   problem   som   
reumatiker handskas   med   och   som   även   lämpar   sig   för   bruk   vid   lite   “finare“   tillfällen.   
Dagens   utbud   för reumatiker,   kring   just   dricksglas,   finns   i   stort   sett   nästan   bara   i   plast.   
Detta   utbud,   specifikt   vad gäller   material   och   design,   anser   jag   inte   som   bidragande   
till   den   lite   finare   upplevelsen   - snarare   upplever   jag   att   brukarna   berövas   på   en   sådan   
upplevelse. 

Några   inledande   reflektioner   kring   uppsatsens   ämne   är   att   sortiment   i   butik   i   Sverige   
designade att   lämpa   sig   för   den   “vanliga“   människan   (utan   reumatism)   så   gott   som   
uteslutande   är   utförda   i glas.   Att   människor   med   reumatism   vid   tillfällen   som   bjudningar   
etc.   får   nöja   sig   med   att använda   dricksglas   i   plast   vid   sidan   av   dessa   standard   serviser   
anser   jag   som   nedsättande.   Att dricksglasen   är   utförda   i   plast   för   att   reumatiker   lättare   kan   
tappa   dem   upplever   jag   inte   som   en acceptabel   anledning.   Min   projektidé   utgår   därför   
ifrån   att   jag   vill   designa   bruksprodukter   i materialet   glas   som   lämpar   sig   för   människor   
med   reumatism   samt   andra   med   liknande   problem där   tyngd   och   greppvänlighet   gör   stor   
skillnad.   Jag   riktar   in   mig   på   att   skapa   dricksglas   och karaff,   och   har   då   specifikt   valt   att   
designa   en   karaff,   ett   vinglas   samt   ett   vanligt   dricksglas.   En viktig   aspekt   av   min   idé   är   
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Jag   vill   undersöka   hur   man   kan   uppmärksamma   och   hjälpa   personer   med   reumatism,   
samt andra   med   liknande   problem   såsom   ledvärk.   Ambitionen   är   att   försöka   befria   dem   
från   den “stämpeln”   som   jag   upplever   att   reumatiker   får   då   de   på   t.ex.   bjudningar   får   
annorlunda uppsättning   med   serveringsglas   än   de   andra   i   sällskapet.   Syftet   med   detta   
arbete   är   därför   att komma   med   en   potentiell   lösning   på   detta   problem   genom   att   designa   
anpassade   produkter   för reumatiker   med   glas   som   material.
Ett   delsyfte   är   dessutom   att   belysa   detta   ur   ett   historiskt   perspektiv   och   skapa   en   bild   av   
hur reumatikers   behov   har   tillgodosetts   förr   när   det   kommer   till   design   av   bruksföremål.   
Denna undersökning   avgränsar   jag   till   att   behandla   perioden   som   sträcker   sig   från   1970-
tal   fram   till idag.

Syfte

Metoder
Inledningsvis   har   jag   gjort   research   kring   ämnet   reumatism   samt   de   bruksprodukter   som   
har anpassats   efter   deras   behov   ur   ett   historiskt   perspektiv.   Jag   kommer   också   att   gå   in   
mer   på ergonomidesign.   Vad   det   är   för   något,   hur   det   är   kopplat   till   mitt   ämne   och   vad   
ergonomidesign innebär.

Jag   fortsätter   sedan   att   intervjua   ett   antal   personer   för   att   kunna   se   genom   olika   
perspektiv. Genom   att   fråga   personer   som   har   och   inte   har   en   funktionsnedsättning,
samt   förhoppningsvis   företagare   och   de   jag   får   tag   på,   får   jag   se   hur   alla   tänker   kring   
utseende och   användandet   av   glasen.   Därmed   hur   företagen   tar   fram   problemet   och   löser   
det   på.

Jag   arbetar   sedan   genom   de   olika   workbook   metoderna   och   ständiga   anteckningar   av   vad   
det är   jag   gör   och   hur   det   går.
En   av   workbook   metoderna   jag   kommer   att   använda   mig   av   som   hjälpmedel   är   
Journalistens   6 frågor.   Den   metoden   hjälper   mig   att   få   mer   förståelse   för   användarna.   
Genom   att   sedan   också börja   med   att   få   fram   skisser   och   idéer,   med   hjälp   av   all   fakta   och   
alla   intervjuer   som   hjälper   mig framåt   i   tänkandet.
Efter   skissandet,   då   jag   kommit   fram   till   ett   flertal   idéer   samt   gjort   ritningar   på   mått,   
börjar arbetet   i   verkstaden   med   gipsformarna.   Efter   att   ha   gjort   tester   kan   jag   därefter   
också   göra   nya
formar   om   så   behövligt   om   jag   skulle   se   (efter   att   ha   sett   och   känt   på   det   färdiga   glaset   i   
3D form)   att   resultaten   inte   blev   som   tänkt.   Jag   kommer   att   göra   gipsformar   för   att   det   
förenklar arbetet   för   glasblåsarna,   storleksmässigt   blir   det   mer   exakt   och   man   kan   enklare   
få   flera   stycken likadana   av   samma   form. 2

att   dessa   produkter   därtill   ska   kunna   användas   av   alla,   just   av   den anledning   att   jag   anser   
att   en   dukning   skall   ha   genomgående   identisk   uppsättning   där   ingen behöver   känna   sig   
annorlunda. 

Utöver   detta   vill   jag   även   undersöka   hur   detta   problem,   rörande   dricksglas   anpassade   för 
reumatiker   behandlats   tidigare   av   ledande   designers,   och   som   lett   fram   till   det   sortiment   
som kan   ses   som   standard   i   dagens   Sverige.
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Eftersom   mitt   arbete   handlar   om   reumatism   samt   olika   behov,   utgår   jag   ifrån   fakta   om   just 
ergonomidesign,   dvs.   designens   anpassning   till   människans   fysiska   och   psykiska   behov,   
där   jag undersökt   hur   detta   studerats   genom   åren.   Jag   redogör   här   nedan   nu   kortfattat   om   
vad   jag kommit   fram   till.

Ergonomi
Ergonomi   syftar   på   hur   olika   aspekter   påverkar   människan   inom   arbetsmiljö   och   ar-
betsredskap. Det   handlar   om   att   anpassa   efter   människans   behov.   Det   finns   mycket   man   
behöver   ha   i   åtanke när   det   gäller   onödig   överbelastning   samt   slitage.   Bl.a.   ljud,   ljus,   
arbetsställning,   klimat, arbetshöjd,   lyfta,   dra,   greppa,   skjuta,   kroppshållning   och   bära 
(http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ergonomi/).   Olika  produkters   design   
var inte alla   gånger   praktiska   för   sina   ändamål.   När   man   började   se   närmare   på   detta   
beaktade   man designen   på   bl.a.   instrumentpaneler   och   förarsäten   då   de   inte   var   bra   för   
de   som   körde   flyg   och tåg.   Därmed   spred   sig   den   ergonomiska   tanken   och   fler   och   fler   
uppmärksammade   den. Varvsindustrin   började   på   70-talet   med   att   granska   sina   styrhyt-
ter   och   rörelserutinen   enligt ergonomiska   principer.   Många   designföretag   började   tänka   
på   mer   än   bara   det   estetiskt tilltalande,   då   de   skapade   allt   från   spadar   till   telefoner   där   
greppet   var   väsentligt.   Behovet   av   att ändra   kontorspersonalens   arbetsställning   uppkom   
på   90-talet   när   datoranvändandet   växte   vilket då   gav   resultatet   att   man   satt   hela   dagar   i   
samma   kroppsställning.   På   telegrafistutbildningen tänkte   man   huvudsakligen   på   de   olika   
sittställningarna   vid   mottagning   och   sändning.   Därmed blev   det   viktigt   att   lägga   vikt   vid   
olikheterna   mellan   en   vänsterhänt   och   högerhänt   person.   Om man   lyckas   med   en   bra   
anpassning   så   belastas   personen   mindre   vilket   i   sin   tur   gör   att   man orkar   mer   och   kan   
utföra   arbetet   ordentligt   samt   att   man   känner   sig   mer   nöjd.   Det   handlar   alltså också   om   att   
anpassa   på   både   ett   psykiskt   och   fysiskt   sätt.   Vinster   med   detta   blir   att   man förstärker   sin   
arbetstillfredställelse,   effektivitet   och   kvalitet.   “Human   factors”   kallar   man   ofta ergonomin   
för (https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/).

Design   För   Alla
Design   för   alla   är   en   idé,   ett   koncept,   som   handlar   om   hur   man   kan   få   allt   från   miljöer,   
tjänster och   produkter   till   att   kunna   användas   av   personer   med   olika   funktionsförmågor   
och   olika   ålder samt   vid   olika   situationer   och   omständigheter.   Meningen   är   att   man   inte   
ska   behöva   anpassa sig   på   grund   av   särskilda   behov.   Universell   design   och   Inkluderande   
design   är   koncept   som man   kan   säga   är   släkt   med   Design   för   Alla.   Eu-kommisionen   
(vilket   är   en   av   Eusopeiska unionens   institutioner)   har   valt   Design   för   Alla   som   ett   bra   
koncept   för   att   i   Europa   kunna   nå ännu   mer   användarvänlighet. Design   för   Alla   borde   fås   
med   i   en   process   från   början   då   senare   ändringar   blir   påkostat   på grund   utav   den   tidigare   
lösningen.   En   design   som   är   åtkomlig,   har   ett   lågt   rimligt   pris   och   är lättanvänd   från   bör-
jan   är   ett   resultat   som   kommer   till   nytta   för   alla   invånare   då   den   också   höjer välmåendet.   
Design   för   alla,   därmed   namnet,   menar   att   alla   borde   få   ha   möjlighet   till   innebörden av   
meningen   där   informationssamhället   nämns.   Eftersom   alla   har   olika   behövlighet   är   det 
självklart   svårt   att   kunna   få   en   design   åtkomlig   såpass   bra   så   att   alla   kan   få   lika   stor   nytta   
av den.   Om   det   inte   är   utförbart   så   bör   verket   åtminstone   kunna   rättas   efter   olika   behöv-
ligheter (http://unicum.businesscatalyst.com/design-för-alla.html).
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Ergonomi Design Gruppen = Veryday

Det   svenska   industridesignföretaget   vid   namn   Veryday   har   haft   sitt   namn   sedan   år   2012,   
som de   då   valde   för   att   visa   sin   internationalisering.   I   början   var   de   kända   som   Ergonomi   
Design Gruppen.   Företaget   arbetar   inom   designstrategi,   tjänstedesign,   innovationssupport, 
produktdesign,   design   research   och   interaktionsdesign.   Veryday   har   vunnit   ett   flertal   Red   
dot design   awards   och   deras   lyckade   arbeten   har   tillfört   de   med   över   300   patent. 

Man   kan   säga   att   grundandet   av   Designgruppen   blev   företagets   födelse.   Det   var   några 
formgivare   som   startade   det   tillsammans   år   1969   och   de   hade   erfarenhet   b.la   från   företagen 
IBM,   AG   och   Asea.   Kooperativa   förbundet,   Flygt,   ESAB   och   AGA   var   några   av   de   första 
kunderna.   Designern   Henrik   Wahlfors,   samt   hans   Ergonomidesign,   anslöt   sig   efter   två   år   till 
samma   lokaler   utanför   Stockholm   i   Traneberg   i   en   limfabrik   som   byggts   om.   Arbete   med 
handikapphjälpmedel   var   Ergonomidesign   specialiserade   på,   samt.   fler   liknande   projekt   
inom “Design   för   Alla”.   Ergonomi   Design   Gruppen   föddes   år   1979   då   båda   företagen   
bildade   den tillsammans   där   de   ihop   redan   hade   de   främsta   tankarna   på   djupgående   studier   
av   användaren. 

Handikapphjälpmedel   skulle,   vid   första   delen   av   1970-talet,   för   Ergonomi   Design   Gruppen   
bli   ett mycket   stort   produktområde   vilket   de   inte   var   ensamma   om.   Studier   gjordes,   
fysiologiska   och ergonomiska,   av   Sven-Erik   Juhlin   och   Maria   Benktzon   på   1970-talet   
då   de   ville   göra undersökningar   över   greppvänligheten   på   b.la   knivar   och   brödsågar.   
Undersökningen utvecklades   vilket   förde   fram   otroliga   insatser   för   att   låta   standarden   vid   
hjälpmedel   för funktionshindrade   höjas.   Denna   undersökningen   ledde   fram   till   mängder   
med   produkter   med ergonomisk   formgivning   som   uppmärksammats   internationellt   för   
Babybjörn,   RFSU   Rehab, Pfizer,   Bahco   m.fl.   Flera   av   dessa   tar   plats   på   tre   olika   platser.   De   
tar   plats   i   London   på   Design Museum,   i   New   York   på   Museum   of   Modern   Art   (Moma)   
samt.   i   Stockholm   på nationalmuseumet.   Den   första   vinklade   brödkniven   var   en   av   objekten   
som   skapades   till Gustavsberg   1974.

Företaget   började   växa   på   1990-talet   och   rekryterade   många   nyutbildade   designers   efter   att 
ekonomin   gick   igång.   Veryday   har   idag   brett   ut   sig   och   står   gärna   till   tjänst   inom   Produk-
tdesign, Tjänstedesign,   Interaktionsdesign,   Design   Research,   Innovationssupport   och   
Designstrategi. Företaget   har   också,   världen   om,   fört   fram   ett   flertal   avdelningar.   Runt   70   
personer   jobbar   idag på   företaget (http://veryday.com/in-short/).

(Bilden hämtad på: http://www.moma.org/collection/
object.php?object_id=2886 , besökt 2014-03-16)

Den första vinklade brödkniven för Gustavs-
berg (1974)
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Min   research   har   hjälpt   mig   mycket   då   jag   fått   se   allt   ur   olika   perspektiv   och   synpunkter.
Jag   har   nu   fått   en   klarare   bild   av   hur   jag   kan   tänka   då   jag   gör   min   egen   design.   Med   hjälp   av 
min   research   har   jag   förstått   mer   om   hur   otroligt   viktig   ergonomidesign   är   och   vilket   stort   
arbete jag   faktiskt   gett   mig   in   på.   Alla   olika   aspekter   man   behöver   ta   hänsyn   till   och   tänka   på   
samtidigt kommer   bli   en   utmaning. 

Victor   Papanek   är   en   österikisk-amerikansk   designer,   
pedagog   och   författare.   År   1923   föddes
Papanek   i   staden   Wien,   Österrike.   Han   dog   sedan   i   Kan-
sas   år   1998.   Han   emigrerade   år   1939 till   USA.   Hans   kar-
riär   varade   fram   till   den   senare   delen   av   1990-talet.   De   
principer   som   fanns   för socialt   ansvarstagande   design,   
tillämpade   Papanek   i   ett   samarbetsprojekt   med   bl.a.   
Unesco och   Världshälsoorganisationen.   Design   skulle   
enligt   Papanek   användas   som   ett   sätt   att effektivisera   
välbefinnandet   i   utvecklingsländer   och   perifera   samhäl-
len   i   USA   och   Europa,   vilket han   principfast   strävade   
efter (Papanek, 1972:60).

Victor Papanek

Sammanfattning

Det   har   tidigare   för   några   år   sedan   varit   en   student   
som,   precis   som   jag,   valt   att   göra   glas   för reumatiker.   
Jag   har   tittat   på   hennes   glas   och   dessa   har   utgjort   en   
inspirationskälla   för   mig.   Dock har   min   intention   inte   
varit   att   på   något   sätt   låsa   mig   vid   hennes   design   så   att   
det   begränsar   mitt eget   tänkande.   Hennes   design   är   
stilfull   och   ändamålsenlig   då   formerna   är   utsvängda   så   
att man   lättare   får   grepp.   Samtidigt   hade   man   kunnat   
göra   former   som  h  jälper   greppet   ännu   mer   så att   man   
kan   luta   händerna   mot   glaset   med   förvissningen   att   man   
inte   kommer   att   tappa   det.   I min   process   har   hennes   
glas   funnits   i   bakhuvudet.   Jag   har   varit   mån   om   att   inte   
skena   iväg   i former   som   står   ut   för   mycket   utan   hellre   
få   designen   att   smälta   in   bland   glasen   som   säljs   på bl.a.   
IKEA.

Tidigare studentarbete

(Bild hämtad på: https://en.wikipedia.
org/wiki/Victor_Papanek#/media/
File:Victor_Papanek.jpg , besökt 2014-
03-16)

(Bild hämtad på: https://www.scan-
dinaviandesign.com/gripp-skruf/, 
besökt 2014-03-16)



Namn: Louise Stenhammar, 22 år.

Louise   har   ingen   reumatism.   Hon   studerar   föremålsantikvarieprogrammet   vid   campus   Gotland   i Visby.   
Hon   tycker   att   dagens   plastglas   för   reumatiker   inte   är   estetiskt   tilltalande   -   det   ser   ut   att vara   något   för   
barn   på   grund   av   färgerna   och   det   plastiga   utseendet.   ”Jag   får   ett   väldigt   barnsligt intryck   utav   plastglas-
en   jag   sett”,   säger   Louise,   “sättet   vissa   av   glasen   säljs   på,   förpackningen, är   inte   heller   speciellt   tilltalande   
då   det   ger   ett   mycket   plastigt   och   billigt   intryck”.   Färgerna   är väldigt   skrikiga   och   drar   uppmärksamheten   
till   sig.   Utbudet   idag,   säger   hon,   känns   inte   speciellt stort   och   hon   har   tidigare   bara   sett    en    affär   där   de   
sålt   dessa   hjälpmedel.   Hon   får   känslan   av   att vanliga   affärer   som   t.ex.   IKEA,   Cervera,   Duka   m.m.   inte   
har   tänkt   på   detta   så   mycket.   Om   de inte   visar   upp   sådana   valmöjligheter   blir   det   automatiskt   att   andra   
människor,   köparna,   inte tänker   på   det   heller.   “Utbudet   formar   en   uppfattning,   en   uppfatttning   om   vad   
som   finns.   Jag visste   själv   inte   om   att   det   fanns   särskilda   hjälpmedel   för   reumatiker,   då   jag   inte   sett   det   
tidigare, innan   Anja   introducerade   ämnet   för   mig”,   säger   Louise.   Det   man   inte   sett   eller   hört   talats   om, 
existerar   i   många   fall   inte   i   medvetandet.   Plast   upplever   Louise      inte   något   som   man   tar   fram   om man   
har   bjudning   eftersom   att   plast   upplevs   mer   som   en   “slit   och   släng”   produkt.   Det   borde   i sådana   fall   vara   
i   materialet   glas   eller   porslin,   som   det   annars   är   vanligtvis   vid   bjudningar.   Ljudet som   glaset   ger   ifrån   sig,   
klangen,   är   viktigt   då   man   förknippar   det   med   bjudningar   och   gäster m.m.   Det   ger   en   särskild   känsla.   
Utbudet   bidrar   inte   till   den   här   lite   finare   upplevelsen,   för reumatiker,   utan   snarare   berövar   de   på   den 
(Louise Stenhammar, Gotland, 2014-02-20).

Namn: Tatjana Basara, 49 år.

Tanja   har   ledgångsreumatism   (R.A)   vilket   hon   haft   större   delen   av   sitt   liv.   Hon   fick   diagnosen   vid 16-18   
års   ålder.   Hon   har   mycket   ont   i   leder.   Hon   tycker   att   det   enda   som   är   bra   med   plastglas   är att   de   inte   är   
tunga,   annars   är   de   inget   hon   skulle   duka   fram   vid   bjudningar.   Plastglasen   idag har   enligt   Tanja   färger   
och   former   som   framhäver   funktionsnedsättningen.   -“Det   uppskattas   inte för   man   känner   sig   väldigt   
utpekad   och   utanför”,   säger   Tanja.   Hon   anser   att   det   skulle   kännas billigt   och   barnsligt   om   hon   ställde   
fram   plastglas   till   sina   gäster.   Hon   vill   ha   något   finare   och   tar då   fram   sina   finare   dricksglas   i   glas (Tat-
jana Basara, Mölnlycke, 2014-01-25).

Intervjuer
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Namn: Solveig Midstedt, 59 år.

Solveig   arbetar   hos   Reumatikerdistriktet   i   Göteborg   och   har   själv   reumatism.   Hon   har 
ledgångsreumatism,   R.A.   Hon   har   haft   reumatism   sedan   70-talet   då   hon   var   runt   17-18   år gammal.   De   
största   problemen,   enligt   Solveig,   när   det   kommer   till   grepp   är   att   handen   lätt glider.   Det   mesta   är   också   
hårt   vilket   inte   är   till   någon   fördel   för   en   reumatiker.   Alla   dagar   är olika   och   alla   är   individuella   med   sin   
styrka,   vissa   dagar   går   bättre   än   andra.

Solveig   menar   att   dagens   redan   existerande   dricksglas   är   gjorda   av   plast   och   gärna   färgglada med   
både   starka   kulörta   färger   samt   transparenta.   Dessa   starka   skrikiga   färger   skriker tillsammans   med   
materialet   plast   ut   “Aha   det   är   för   en   rörelsehindrad!”   Det   bästa   vore   om   de kunde   vara   så   neutrala   som   
möjligt,   säger   Solveig,   eftersom   det   kan   vara   jobbigt   att   behöva matcha   de   olika   färgerna   till   tallrikarna:   
genomskinliga   glas   där   man   ser   innehållet   är   att   föredra.

Trots   utbudet   idag   så   har   Solveig   inte   så   mycket   hemma   av   plast   då   hon   har   vanliga   glas   som hon   nu   vant   
sig   vid.   Då   tal   storlek   på   glas   kom   upp   så   berättade   hon   att   det   inte   finns   några specifika   förbestämda   
storlekar   utan   alla   är   väldigt   individuella   och   det   finns   flera   olika   storlekar och   former   beroende på



vad   som   passar   en   själv.   Det   som   bör   finnas   i   tankarna   är   att   glasen inte   ska   vara   för   stora   då   det   blir   för   
tungt,   men   också   inte   för   små.   Allt   beror   på   formen, tyngden   och   om   den   är   greppvänlig.   “Greppmässigt   
hade   det   varit   bra   med   något   slags   handtag eller   möjligen   något   annat   sorts   material   runt   om   glaset,   kan-
ske   något   i   gummi?”   säger   Solveig. Valmöjligheter   och   avtagbara   delar   var   också   något   vi   diskuterade.   
När   Solveig   var   yngre   fanns det   inget   utbud   att   tala   om,   däremot   började   det   bli   mer   under   90-talets   slut.   
Hon   tycker   att   det hade   varit   trevligt   om   det   fanns   mer   dricksglas   i   materialet   glas   då   hon   känner   att   den   
direkta associationen   till   plasten   idag   automatiskt   blir   “Aha   det   är   till   en   rörelsehindrad!”.   Vilket   inte   alls 
känns   upplyftande   menar   hon.   Därför   hade   ett   annat   material   suttit   fint,   en   annan   känsla.   “Jag skulle   fak-
tiskt   lägga   en   extra   peng   på   det   om   det   fanns   i   ett   sådant   material   som   glas   istället   för plast.”   säger   Solveig 
(Soveig Midstedt, R.A, Göteborg, intervju, 2014-02-21).

Namn: Joakim Dahlin, 31 år.
Joakim   är   egen   företagare   och   äger    Reumashop.     Reumashop   är   en   webbshop   som   endast inriktar   sig   till   
reumatiker   och   deras   behov.   Deras   motto   är   För   Reumatiker,   Av   Reumatiker. Joakim   har   reumatism,   mer   
specifikt   så   har   han   A.S.   (Ankyloserande   Spondylit).   Vilket   är   en inflammatorisk   sjukdom   som   tar   plats   
i   bäcken   och   ryggleder   och   som   drabbar   0,5%   av befolkningen.   Han   har   nu   haft   diagnosen   i   26   år.   Det   
största   problemet   för   honom   är   smärtan, samt   tanken   att   behöva   fråga   om   hjälp   vid   vissa   tillfällen   “man   
känner   sig   osjälvständig”,   säger han (Joakim Dahlin, R.S. telefonintervju 2014-02-03)
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Jag   har   efter   intervjuerna   förstått   mer   om   hur   mina   intervjupersoner   verkligen   tänker   och   känner 
angående   dagens   sortiment   för   de   med   reumatismrelaterade   funktionsnedsättningar:   Hur   dåligt utbudet   
faktiskt   är,   vilket   var   sämre   än   vad   jag   först   trodde.   Den   estetiskt   tilltalande   aspekten   är minimal,   nästan   
obefintlig,   på   grund   av   de   starka   färger   som   finns   vilket   associeras   till   barn   och lek.   Dessutom   fick   jag   
med   mig   en   viktig   synpunkt   jag   själv   inte   tänkt   på:   Då   tyngd   är   en   stor   del av   problemet   bör   glasen   
vara   lätta,   men   det   bör   dock   inte   vara   för   lätt   då   risken   uppstår   att   det tippar   över   vid   enkel   vidröring   
av   dricksglaset.   Utbudet   formar   dessutom   en   uppfattning.   Genom färgerna   och   formerna   framhävs   
funktionsnedsättningen.

Sammanfattning

Kaffekoppar   är   ett   problem   då   handtaget   för   fingret   gör   mycket   ont   eftersom   att   all   tyngd   läggs på   
fingret.   Det   vore   bättre   med   större   handtag   så   vikten   kunde   fördelas   jämnare.   Joakim   tycker att   glasen   
han   säljer   inte   är   så   fina   som   de   har   potential   att   vara,   “de   känns   ålderdomliga   samt barnanpassade   -   
inte   som   något   för   en   vuxen,   vilket   inte   bara   beror   på   formerna   utan   mycket beror   på   de  s  tarka   klara   
färgerna”.   Utbudet   idag   när   det   gäller   karaffer   är   ytterst   litet,   det   finns dock   en   karaff   i   plast   av   IKEA.   
Förutom   det   finns   inget   speciellt   kring   karaffer   vad   han   har   sett, men   inom  d  ricksglas   finns   det   mycket   
olika   former   och   färger.   Dock   är   det   endast   i   plast,   där formerna   skriker   ut   sin   funktion   och   till   vem   de   
är   gjorda   för.   Det   är   hårda   handtag   också   vilket inte   är   bra  m enar   han (Joakim Dahlin, R.S. telefonin-
tervju 2014-02-03). 
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Genomförande
Jag   började   med   att   undersöka   vad   som   redan   finns   ute   på   marknaden.   Av   de   redan existerande   
varorna   kollade   jag   upp   både   vanliga   glas   som   säljes   för   alla   i   vanliga   affärer,   samt de   särskilda   glas   
som   säljs   för   de   med   reumatismrelaterade   funktionsnedsättningar.   Vanliga glas   som   de   flesta   har   i   
hushållet   är   glas   som   har   mer   neutrala   former   där   den   estetiskt tilltalande   delen   verkar   ha   fått   stå   
i   fokus.   Dessa   dricksglas   är   av   materialet   glas   och   i   olika storlekar   som   rymmer   varierande   mängd   
vätska.   De   är   dessutom   svåra   för   en   reumatiker   att   få stadigt   grepp   om   eftersom   att   dessa   i   vissa   
fall   har   deformerade   händer.   Då   glasen   oftast   har   en tjock   botten,   liksom   resten   av   glaset   är   relativt   
tjockt,   blir   dessa   tunga   för   en   reumatiker   samtidigt som   de   också   har   problem   att   handskas   med   
formen. 

Förarbete

Sedan   undersökte   jag   hur   dagens   dricksglas   ser   ut   för   personer   med   reumatismrelaterade 
funktionsnedsättningar.   Utbudet   bland   just   dricksglas   var   sämre   än   förväntat.   På   nätet   fanns   det 
många   olika   plastglas   med   olika   funktioner   beroende   på   ålder   för   dess   tilltänkta   målgrupp   samt 
specifikationer   kring   sjukdomen.   En   butik   i   Göteborg   vid   namn   Göran   Sjödens   RehabShop   är en   
butik   jag   besökte   för   att   se   deras   utbud   av   hjälpmedel   för   reumatiker.   Jag   gick   dessutom   dit för   att   
själv   handla   ett   dricksglas   samt   ett   vinglas,   för   reumatiker,   för   att   få   en   egen   uppfattning och   bild   av   
känslan   man   får   under   köpet.

Dessa två glas är ett av de mest vanligaste glasen som säljs 
på IKEA och som man därmed oftast hittar i hemmen i 
Sverige (IKEA, kundtjänst, telefonsamtal, 2014-03-01).

Vinglaset till vänster och dricksglasen till 
höger är de glas jag valde att utgå ifrån och 
därmed köpa. De säljs från b.la ReumaShop.

Den   stora   skillnaden   på   glasen   för   reumatiker   och   vanliga   glas   är   först   och   främst materialskillnaden.   
Därefter   utséendet   då   reumatikerglasen   oftast   har   tydliga   färger   och annorlunda,   mindre   smick-
rande,   former.   De   liknar   inget   vi   vanligtvis   ser   i   köken   i   våra   hem. Denna   märkbara   uppdelning   
önskar  jag  skulle   upphöra.   Dvs.   genom   en   design   som   smälter   in   i   det vardagliga   sortimentet,   men   
samtidigt   döljer   den   egentliga   extra   funktionen.

Sammanfattning

(Bild hämtad på: http://www.ikea.com/
se/sv/catalog/products/10270478/, 
besökt 2014-03-28)

(Bild hämtad på: http://www.ikea.com/my/en/
catalog/products/20137851/, besökt 2014-03-28)

(Bild hämtad på: http://www.mun-h-cent-
er.se/hjalpmedel/ata-och-dricka/dricka/
plastglas-pa-fot-tasty/, besökt 2014-03-28)

(Bild hämtad på: http://www.re-
habshop.se/hem_arbete/kok/mugg-
rillekruset, besökt 2014-03-28)



De   tidigaste   skisserna   uppstod   genom   att   jag   direkt   ville   få   ner   mina   tankar   kring   olika   former   på
papper.   Det   blev   mycket   funderingar   över   formerna   och   storleken   på   glasen.   På   grund   av   min tidigare   
intervju   med   Solveig   Midstedt   och   Joakim   Dahlin,   där   jag   fått   reda   på   att   inga   särskilda förbestämda   
mått   finns,   gjorde   jag   testmått   som   jag   klippte   ut   ur   papper   för   att   bättre   kunna   få en   3D   känsla.   Jag   
skissade   på   flera   olika   förslag   då   jag   samtidigt   höll   i   standard   dricksglas   för att   få   en   känsla   vad   som   
eventuellt   skulle   kunna   förbättra   greppvänligheten. 
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När   jag   skissat   på   idéer   och   upplevde   att   jag   fastnat   märkte   jag   att   det   hjälpte   att   fråga utomstående   om   
vad   de   ser   och   vad   mina   ögon   har   missat.   Efter   ytterligare   funderingar   då   jag sett   cadbilderna,   klippt   ut   
pappersformer   för   att   se   de   storleksmässigt,   samtalat   med   Solveig, samtalat   med   Joakim   och   bollat   med   
Patrik   blev   jag   fundersam.   Det   resulterade   i   en   hel   del ändringar   av   måtten   då   jag   insett   att   det   krävdes.

Sammanfattning

Skisstadie

Låga   och   vida   glas   funderade   jag   först   på.   Jag   funderade   då   på   om   det   hade   
underlättat greppvänligheten.   Höga   avsmalnade   glas   borde   också   kunna   
fungera   på   grund   av   alla   olika grepp   och   användarnas   varierande   händer.   Jag   
funderade   vidare   på   ytterligare   former   och lämnade   dessa   former   för   tillfället   
då   jag   kände   att   jag   hamnade   i   en   återvändsgränd.

Som   bollplank   har   jag   använt   mig   av   Patrik   Lindkvist,   förstaårselev   på   
Linnéuniversitetet   på programmet   produkt   design.   Han   fick   mig   att   börja   
tänka   vidare   på   tyngdpunkten   och   att   den borde   vara   så   lågt   som   möjligt   med   
tanke   på   balansen.   Jag   kände   därefter   att   flera   av   formerna på   mina   skisser   var   
för   kantiga.   Då   bland   annat   Solveig   och   jag   har   pratat   om   hur   hårt materialet   
glas   är   och   att   rundade   former   skulle   vara   mer   behjälpliga.

Efter   att   jag   haft   möte   med   Solveig   Midstedt   så   började   jag   fundera   på   andra   
sätt.   Då   jag   för tillfället   hade   fastnat   i   skissfasen   visade   jag   dessa   skisser   för   
Solveig,   vi   kunde   då   diskutera dem   tillsammans.   Fanns   det   något   jag   kunde   
förbättra   och   förenkla?   Något   jag   kunde   lägga   till eller   skala   av?   Denna   
diskussion   med   Solveig   resulterade   i   att   jag   ändrade   en   del   på   de   former 
jag   hade   skissat   fram   och   valde   sedan   ut   de   som   jag   upplevde   hade   störst   
potential.

Stadie 1

(Bild fotad av författarens egna skisser, 2014-04-07)

(Bild fotad av författarens egna skisser, 2014-04-07)

(Bilder på författarens egna CAD renderingar, 2014-04-07)
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När   jag   skissade   på   karaffer   (bild   A)   ville   jag   ha   mjuka   former   som   
gynnar   greppet.   Jag funderade   mycket   över   om   en   pip   var   nödvän-
digt   eller   inte.   Tankarna   över   nödvändigheten   för handtag   vari-
erade   mycket,   eftersom   jag   gärna   ville   skapa   en   enklare   form   som   
dessutom   inte skulle   vara   för   stor   och   väga   för   mycket.   Tillslut   kom   
jag   fram   till   en   idé   som   jag   valde   att utveckla   och   jobba   vidare   på.   
Därefter   föddes   fler   idéer   då   jag   funderade   på   en   form   som   skulle 
hjälpa   greppet   så   att   handen   mer   eller   mindre   kan   vila   på   formen.   
Efter   karafferna   började   jag skissa   på   vinglas   (se   bilderna   nedan). 

(Bilderna fotade av författarens egna skisser, 2014-04-07)

Under   tiden   för   skissandet   fastnade   jag   i   processen.   Jag   hade   då   handledning   med   Joakim Dahlin,   
ägare   utav   hemsidan   ReumaShop.   Efter   en   bra   form   för   dricksglas   funderade   jag   över ett   glas   med   fot.   
Den   tanken   slog   mig   efter   min   handledning   med   Joakim   när   han   förklarade ännu   ett   greppsätt   som   
han   menar   att   ett   flertal   reumatiker   använder   sig   av,   bl.a.   vissa   av   hans
vänner.   De   sätter   foten   av   glaset   mellan   fingrarna   näst   intill   knogarna,   som   man   kan   se   på   bild B.   Det   
fick   mig   att   fundera   vidare   och   skissa   på   ytterligare   former.   Under   skissandet   bollade   jag fler   idéer   med   
en   student   i   skolan   som   nämnde   tyngdpunkten   vilket   mina   tankar   fastnade   vid. Då   började   jag   fundera   
över   vinglas   och   deras   varierande   längd   på   ben.   Tyngdpunkten   är   i botten   av   glaset   där   vätskan   är,   ju   
högre   ben   desto   ostadigare   glas.   En   reumatiker   är   i   behov   av ordentlig   stadighet,   vilket   därav   fick   mig   
att   skissa   på   korta   ben.
Ett   ben   och   fot   ville   jag   gärna   få   med   i   formen   på   grund   av   min   tanke   att   man   ska   kunna   greppa glaset   
på   olika   ställen.   Formerna   skulle   dessutom   vara   mjuka   och   samtidigt   göra   det   enkelt   att få   ur   all   vätska.   
Jag   kom   fram   till   att   bild   C   verkade   vara   det   mest   lämpliga   alternativet.

När   jag   skissade   på   idéen   till   vinglaset   började   jag   se   tillbaka   på   några   av   de   första   skisserna   av 
dricksglasen   vilket   inspirerade   mig   till   en   mer   vidöppen   topp   där   tyngden   i   botten   dominerar   och 
är   tillräckligt   bred   för   att   inte   tippa   direkt   vid   vidröring.   Skissen   längst   till   vänster   som   är   inringad 
är   skissen   som   jag   valde   att   gå   vidare   med.   Det   var   väldigt   spännande   när   jag   kunde   betrakta mina   
första   idéer   följa   dem   fram   till   den   idé   som   jag   tillslut   valde   att   jobba   vidare   på.   Det illustrerade   för   
mig   hur   olika   jag   tänkt   och   hur   jag   tagit   detaljer   av   flera   av   glasen   för   att   tillslut   få ihop   en   bättre   form.   
Handledningen   med   Joakim   gav   mycket   då   han   fick   mig   att   hålla   fokus   på de   olika   grepp   som   man   
använder   sig   av   från   dag   till   dag.   Nu   kom   äntligen   delen   i   verkstan   där jag   gör   gipsformar   som   sedan   
glasblåsaren   ska   blåsa   ur.

Sammanfattning

A
BC

Stadie 2



Tiden   var   äntligen   inne   för   att   blåsa   glasen   på   
Riksglasskolan   i   Orrefors.   Mikael   Andersen,
lärare   på   Riksglasskolan   var   den   som   blåste   mina   glas.   
Det   var   oerhört   intressant   att   se   hur   det varma   glödande   
glaset,   som   blåstes   i   mina   gipsformar,   tog   form   av   ett   
dricksglas.   Det   var mycket   avslappnat   med   en   trevlig   
stämning   i   skolan   mellan   lärare   och   studenter.   Jag   blev 
mycket   väl   bemött.   Jag   fick   dessutom   chans   till   att   
använda   deras   kallverkstad   och   fixa   mina glas.   Det   tog   
mycket   tid   att   senare   spränga,   slipa,   polera   och   gravera   
glasen.   Jag   har   genom denna   erfatrenhet   insett   att   
kommunikationen   mellan   formgivaren   och   glasblåsaren   
är   mycket viktig.

Orreforsbruket   har   lagts   ner   och   lokalerna   har   tömts   
ut   så   nu   är   skolan   ensam.   Skolan   har   inte heller   lång   
tid   kvar   då   den   ska   flyttas   från   Orrefors   till   Pukeberg,   
Nybro   under   sommaren   2014. Jag   var   den   sista   
formgivaren   som   fick   sina   glas   blåsta   i   Orrefors.

På   bilden   syns   karaffen   som   
blåsts   ur   formen   under   pro-
cessen   då   handtaget   sätts   
fast.   En otroligt   spännande   
syn.   Här   kommunicerar   
jag   dessutom   konstant   med   
glasblåsaren Mikael An-
dersen   om   allt som   görs.

På   bilden   har   jag   börjat   
spränga   kapporna   på   glasen   
för   att   senare   kunna   gå   
vidare   till   nästa steg   som   är   
slipning   för   att   därmed   få   
färdigt   glasen   för   testning   
av   potentiella   användare.

11

Dags att blåsa glasen

(Samtliga bilder fotade av författaren, 2014-04-18)
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Reumatikerförbundet i Göteborg testar glasen

Vecka 18 kl 10:00 den 29 april testades glasen av ett par medlemmar från Reumatikerförbundet i Göteborg.
Testpersonerna var; Violet Jonsson, 72 år gammal och har haft R.A sedan ung ålder.
                                 Anita Hansson, 78 år gammal och har haft R.A sedan 50 år tillbaka.
                                 Rigmor Gustafsson, 68 år gammal och har haft R.A sedan 16 års ålder.
                                 Solveig Midstedt, 59 år gammal och har haft R.A sedan 17-18 års ålder.

Under   mötet   kände   testpersonerna   på   de   olika   glasen   och   skickade   runt   dem   till   varandra.   Då de   skulle   
testa   att   dricka   ur   glasen   valde   de   var   och   en   ut   det   glas   som   mest   passade   dem själva   och   deras   händer.   
Ovan   syns   några   av   fotografierna   från   mötet.   Bilden   längst   till   vänster visar   det   glas   mina   testpersoner   
tyckte   var   lättast   att   greppa   och   som   enligt   dem   känns   mer säkert   att   hålla   i.   Däremot   tyckte   de   också   att   
glaset   möjligen   kunde   varit   lite   mindre   brett   för   de som   inte   kan   öppna   greppet   lika   mycket.   Det   fanns   
ett   flertal   olika   tjocklekar   på   samma   glas som   de   också   fick   känna   på.   De   valde   glaset   som   var   tunnast,   ca   
1-2mm   tjockt.

Bilden   i   mitten   visar   det   glas   som   de   upplevde   mest   stilrent.   Däremot   tyckte   de,   för greppvänlighetens  s  
kull,   att   glaset   hade   kunnat   vara   mer   kurvigt.   Bredden   på   glaset   upplevde testpersonerna   hade   varit   bättre   
om   det   varit   en   storlek   emellan   det   glaset   och   vinglaset   då   de har   liknande   form.

Bilden   längst   till   höger   visar   vinglaset   som   Rigmor   håller   i.   Då   hennes   hand   inte   kan   greppa   lika breda   
former   som   de   andra,   passade   detta   glas   bäst   för   henne.   De   andra   tyckte   också   detta glas   var   väldigt   skönt   
att   hålla   i   men   däremot   kunde   den   gärna   varit   lite   bredare   eller   lite   högre då   man   kan   få   plats   med   lite   mer   
vätska.   Annars   tyckte   de   den   fungerade   mycket   bra   att   dricka ur.

Karafferna   som   de   testade   tyckte   de   mycket   om   formerna   på   och   hur   det   kändes   att   ta   tag   i.   Jag ställde   fram   
så   gott   som   identiska   karaffer,   dock   hade   den   ena   handtag   och   den   andra   saknade handtag.   Mina   test-
personer   förklarade   för   mig   att   handtag   var   något   som   de   tidigare   trott   skulle vara   nödvändigt,   men   up-
plevde   efter   testet   att   så   inte   var   fallet,   då   formerna   hjälpte   greppet tillräckligt.   Den   minsta   karaffen   var   den   
som   blev   utvald,   utan   varken   pip   eller   handtag,   för   att formen   gynnade   greppet.   Testpersonerna   höll   för   
det   mesta   med   varandra   men   hade   samtidigt en   del   olika   tankar   angående   designerna   på   grund   av   deras   
varierande   skick   på   händer.   Men tillslut   röstade   de   fram   ett   dricksglas,   ett   vinglas   och   en   karaff   som   de   alla   
enades   om   var   något de   ville   ha   hemma   och   kunde   tänka   sig   köpa (Intervju, Solveig Midstedt, Violet Jons-
son, Anita Hansson, Rigmor Gustafsson, 2014-04-29).

(Bilderna är fotade av författaren, Göteborg, Reumatikerförbundet, 2014-04-29)



När   jag   satt   med   och   fick   se   hur   mina   testpersoner   tog   i   glasen   och   drack   så   observerade   jag även   de   olika   
grepp   som   var   och   en   av   dem   hade.   Det   kändes   bra   att   se   hur   de   ganska direkt   hittade   ett   glas   var   som   de   
kände   var   något   som   fick   dem   att   känna   sig   mer   säkra   på   sina grepp.   Samtidigt   förklarade   de   hur   vissa   
andra   glas   inte   alls   fungerade   på   grund   av   bl.a.   för   bred form.   Vilket   självklart   var   intressant   att   veta   varför   
de   inte   fungerade   och   vad   problemet   var.   De tyckte   alla   att   det   var   mycket   bra   med   olika   förslag   och   att   jag   
skulle   hålla   mig   till   det   istället   för en   serie.   På   grund   av   alla   glasens   olika   fördelar   så   passar   de   alla   till   olika   
personer   beroende på   hur   de   greppar   glasen.   Det   var   glädjande   att   se   och   höra   hur   mycket   positivt   det   
fanns   kring glasen.   Det   som   förvånade   mig   under   mötet   var   att   testpersonerna   tyckte   att   det   räckte   med   att 
hålla   i   glaset   med   en   hand.   De   kände   inte   behovet   av   att   använda   två   händer,   vilket   kan   tyda   på att   formen   
gör   sitt   jobb.   Storlekarna   var   de   väldigt   nöjda   med,   men   om   man   skulle   gå   vidare   på formerna   och   testa   
ytterligare   lösningar   vore   det   inget   negativt   enligt   dem.

Sammanfattning
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Resultat

Testpersonerna   höll   med   varandra   om   att   handtag   inte   behövdes   för   någon   karaff   alls   eftersom att   
formerna   var   tillräckligt   greppvänliga   i   sig.   Karaff   nr   1,   fotot   nedan   längst   till   vänster,   tyckte majoriteten   
kändes   bra   och   säkert.   De   ansåg   dock   att   den   kunde   varit   något   mindre,   möjligen 1-3   centimeter   kortare.   
Testpersonerna   var   eniga   om   att   karaff   nr   2,   fotot   nedan   längst   till   höger, var   mycket   fin   och   att   vätskan   
i   karaffen   på   ett   vackert   sätt   förtydligade   den   formen.   Den   var mycket   bra   och   skön  a  tt   hålla   i.   De   höll   
alla   med   varandra   om   att   karaffen   kunde   ha   fler   möjliga funktioner   utan   pipen.   De   diskuterade   om   att   
det   kunde   vara   en   trevlig   vas   som   därmed   också är   greppvänlig.   Den   mindre   karaffen,   karaff   nr   3   -   fotot   
nedan   i   mitten,   tyckte   samtliga testpersoner   kändes   bra   i   greppet   samt   tyngden.   Glasets   tjocklek,   ca   2mm,   
var   lagom   tyckte   de. Denna   karaff   fastnade   testpersonerna   för   eftersom   de   dessutom   kom   fram   till   att   den   
inte behövde   varken   pip   eller   handtag.   Det   blev   dock   en   liten   diskussion   kring   vilken   av   karaff   nr   2 och   
nr   3   som   de   skulle   välja   ut   som   vinnaren,   men   de   kom   tillslut   fram   till   att   nr   3   var   den   bästa (Intervju, 
Solveig Midstedt, Violet Jonsson, Anita Hansson, Rigmor Gustafsson, 2014-04-29). 

Eftersom   att   testpersonernas   händer   är   mycket   olika   är   också   greppen   olika.   Vilket   resulterar   i olika   
för-   och   nackdelar   när   det   gäller   olika   former.   Därför   tyckte   hälften   av   dem   mest   om   karaff nr   2   och   den   
andra   hälften   föredrog   karaff   nr   3.   De   enades   dock   tillslut   om   att   karaff   nr   3   var   den bästa   eftersom   att   
den   hade   bra   greppvänliga   former   och   en   fördelaktig   tyngd,   samt   att   den tilltalade   dem   storleksmässigt.   
Däremot   ville   de   gärna   inte   att   jag   skulle   släppa   idén   med   karaff nr   2   med   tanke   på   att   den   har   en   mycket   
funktionell   design,   men   att   associationer   till   en   vas missleder.   Jag   blev   intresserad   av   deras   tankar   om   
att   spara   karaff   nr   2,   men   då   som   en   vas istället.   Samtliga   testpersoner   var   mycket   positivt   inställda   till   
att   allt   var   av   materialet   glas   och inte   plast.   De   känner   vanligtvis   inte   att   plast   är   något   att   ha   hemma   och   
använda   vid   middagar och   bjudningar.   De   fick   en   mer   exklusiv   känsla,   och   det   kändes   som   helt   vanliga   
glas   för   dem. Oerhört   intressant   och   viktig   information   för   min   del.

Sammanfattning

Karaff nr 1. Rymmer 0,8 L Mindre Karaff, nr 3 Rymmer 0,6 L Karaff nr 2, Rymmer 0,75 L

(Bilderna är fotade av författaren, Göteborg, Reumatikerförbundet, 2014-04-29)
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Sammanfattning

Det   jag   upplevt   som   viktigt   sedan   jag   började   med   
detta   arbete   är   att   man   som   reumatiker   ska kunna   
känna   säkerhet   vid   sitt   grepp   av   serveringsglas.   
Vilket   visade   sig   under   testandet   av glasen   vara   
något   som   fungerade.   Jag   tyckte   de   tankar   som   
testpersonerna   hade   om   min design   var   mycket   
givande.   Jag   gillar   dessutom   idéen   att   man   ska   
kunna   ha   det   glas   som passar   en   själv   och   använda   
det   så   som   man   själv   behagar.   T.ex   ansåg   Rigmor   
att   vinglaset behagade   hennes   behov   mest,   därför   
kan   hon   själv   använda   glaset   till   det   hon   vill,   
t.ex   vin,   saft, drinkar,   mjölk,   vatten   m.m.   Jag   
upplever   det   som   en   styrka   hos   mina   glas   att   det   
finns   många valmöjligheter.   De   är   intressanta   och   
multifunktionella.

Detta   är   de   utvalda   glasen,   fotografierna   nedan   .   Dessa   glas   valdes   ut   av   fyra   mycket   trevliga damer   från   
Reumatikerförbundet   i   Göteborg.   Vid   namn   Violet   Jonsson,   Anita   Hansson,   Rigmor Gustafsson   och   
Solveig   Midstedt.   Då   alla   har   olika   grader   av   reumatism   samt   olika   grad   av deformation   på   händer   så   
passade   självklart   glasen   olika   bra   beroende   på   vem   det   var   som testade.   Därför  v aldes   inte   bara   dricks-
glaset   ut   utan   också   ett   vinglas,   eventuellt   drinkglas,   som röstades   fram.   De   tyckte   mycket   om   de   olika   
egenskaperna   och   trots   att   jag   i   efterhand   bestämt mig   för   att   inte  g  öra   en   serie   så   gillades   förslaget   
ändå.   -“Det   är   bra   att   ha   flera   olika   förslag   så att   man   själv   kan   använda   det   som   passar   den   enskilde   
personen   mest,   samt   till   den användning   man   själv   tycker   är   passande.”-   Säger   Solveig (Intervju, Solveig 
Midstedt, Violet Jonsson, Anita Hansson, Rigmor Gustafsson, 2014-04-29).

Den utvalda karaffen Det utvalda dricksglaset Utvalt vinglas

Glasen i användning. Vätska hälls 
från karaffen till dricksglaset.

Slutdiskussion

(Bilderna är fotade av författaren, Göteborg, Reumatikerförbundet, 2014-04-29)
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Tack!

Anja Basara
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Min   tanke   från   början   var   att   skapa   glas   som   har   en   specifik   design   som   är   tänkt   
att   sudda   ut den   tydliga   gränsen   mellan   olika   behov   hos   användarna,   vare   sig   du   
har   funktionsnedsättningar eller   ej.   Det   som   varit   viktigt   och   mycket   svårt   under   
processens   gång   har   varit   alla   de   bitar   som jag   behövt   ha   i   bakhuvudet   samtidigt,   
alltså   de   viktigaste   bitarna   jag   tagit   mig   an   i   detta   projekt, vilket   är   greppvänligheten,   
tyngden,   funktionen   och   den   estetiskt   tilltalande   biten.   Jag   har   under denna   process   
förstått   hur   otroligt   svår   uppgift   jag   har   valt.   Detta   projekt   har   varit   oerhört   lärorikt 
för  m  ig   då   jag   fått   se   fler   nya   sidor   av   sjukdomen   som   jag   tidigare   inte   har   sett.   Jag   
har   förstått hur oändligt stor skillnad det är på alla enskilda personer och hur viktigt 
detta arbete har varit för mig.   Det   är   svårt   att   skapa   en   design   som   glädjer   och   passar   
alla.   På   grund   av   det återhållsamma   utbudet   som   finns   idag,   och   som   mestadels   är   utav   
plast,   valde   jag   att   testa   och se   om   man   kan   göra   mina   glas   i   just   materialet   glas.   En   
fråga   jag   har   tänkt   på  s  edan   i   början   av detta   projekt   har   jag   gemensamt   med   alla   de   
andra   reumatiker   som   jag   träffat   under   denna period.   “Varför   är   det   förutbestämt   att   
de   personer   med   funktionsnedsättningar   endast   borde   ha plast?”   Jag   själv   känner   starkt   
för   att   alla   borde   få   minst   lika   mycket   möjligheter   i   livet   och   inte   bli utpekade   som   de   
faktiskt   blir.   Fler   designers   borde   ge   sig   på   denna   utmaning   då   det   finns många   i   Sverige   
som   är   reumatiker   och   som   skulle   uppskatta   dricksglas   som   smälter   in   i mängden   
av   alla   andra   “vanliga”   glas.   Något   jag   funderat   kring   är   att   om   inte   personer   utan 
funktionsnedsättningar   skulle   vilja   äga   de   plastglas   anpassade   för   reumatiker   som   säljs   
på marknaden,   vad   gäller   den   estetiskt   tilltalande   biten,   varför   skulle   då   en   person   med   
reumatism vilja   äga   det?   Jag   tycker   inte   att   någon   ska   bli   åsidosatt   eller   placerad   i   ett   
fack   på   grund   av   sina särskilda   behov.   Mitt   mål   var   att   försöka   bidra   med   tillgänglighet   
för   alla   med   reumatism relaterad   funktionsnedsättning.   Visionen   har   därmed   varit   ett   
samhälle   där   god   design   är   till   för alla.
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