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Abstract

Examensarbetets mål har varit att formge en glasserie åt Skrufs Glasbruk där 
huvudanvändarna är personer med nedsatt handfunktion. Detta har skett i 
samarbete med hjälpmedelsföretaget GreppEtt.

Intervjuer, observationer och enkätundersökningar har legat till grund för 
arbetet. Som komplement har även research gjorts på olika diagnoser som 
kan ge nedsatt handfunktion. För att knyta detta till ett produktorienterat 
sammanhang har research även gjorts inom ergonomi.

Designprocessen har gått ut på att ta fram ett vin-, vatten- och ölglas. ITK 
(Identity Tool Kit) och funktionsanalys har satt ramar för projektarbetet.

Två förslag på glasserier togs fram och med modeller av dessa gjordes an-
vändartester på personer med nedsatt handfunktion. Efter analys av tes-
terna utvecklades formerna ytterligare. Resultatet blev en serie bestående av 
vinglas, vattenglas och ölglas. Ölglaset kan även användas som vattenglas för 
personer som kräver ett större grepp.

Nyckelord

Design, glas, ergonomi, nedsatt handfunktion, funktionshinder
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1. Förord

Jag vill rikta ett varmt tack till personer som hjälpt till och varit stöd un-

der projektet; all personal på Skrufs Glasbruk speciellt Kent Elm som varit 

kontaktperson under projektet och glasblåsarna Milton Grünwald, Cecilia 

Knudsen och Alf Adolfsson som blåst prototyper och hjälpt till i utveckling av 

tillverkningsformar. Jag vill också tacka Carina Kullander som dels har delat 

med sig av mycket kunskap men som också samordnade den testdag som 

ägde rum under projektet. Jag vill även tacka mina handledare Ole Victor, 

Göran Fafner, Lars Gustafson, Susanne Bonja och Monica Moro. Till sist vill 

jag också tacka de klasskamrater; Robin Grann, Matilda Sundén Ringner och 

Mikael Ålund som agerat bollplank och stöd under projektets gång. 

2. Inledning

När jag föregående termin läste glasterminen på Högskolan i Kalmar blev jag 

trollbunden av glasbruken i Småland. Materialet glas finner jag inspirerande 

och utmanande. Men kanske är det, i det här fallet, inte materialet som har 

varit min starkaste inspirationskälla.

Föremålet -dryckeskärlet och hur människor brukar dessa har under en 

längre tid intresserat mig. Det är intressant att fundera över vilken plats 

dryckeskärlen har i människors vardag. Det är en produkt som alla an-

vänder, håller i sina händer och rör vid med sin mun, dagligen. Det är inte 

många produkter som vi har en så nära fysisk kontakt med. I det här projek-

tet har jag fått chansen att arbeta med ett konkret behov som tar produkten 

till en, för mig, ny nivå -att göra dryckeskärlen mer tillgängliga för personer 

med specifika behov. Tillgänglighetsperspektivet innefattar många etiska frå-

gor. Det har väckts tankar och funderingar under projektets gång som givit 

mig ett bredare synsätt på användare. 

3. Bakgrund

3.1 Presentation av Skrufs Glasbruk

Skrufs Glasbruk är ett litet glasbruk vars historia sträcker sig tillbaka till 

1897. Det har ett starkt varumärke i sitt tunna klarglas och rena och enkla 

former som Ingegerd Råman bidragit starkt till då hon under en längre tid 

varit formgivare där. Idag har glasbruket en relativt liten produktion där allt 

glas handblåses av skickliga och specialiserade glasblåsare. På dess hemsida 

kan man läsa:
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3.2 Uppdragsformulering

Skrufs Glasbruk har tidigare fått en förfrågan från GreppEtt, efter glas an-

passade för personer med nedsatt handfunktion. GreppEtt är ett företag som 

arbetar med utveckling och försäljning av produkter anpassade för funk-

tionshindrade men riktar sig även till övriga användare. Deras vision är att 

skapa morgondagens hjälpmedel.

Uppdraget i examensarbetet går ut på att ta fram en glasserie med form och 

funktion som gör det lättare för personer med nedsatt handfunktion och 

greppförmåga att använda glasen. 

I projektet har jag haft kontakt med två företag som har bidragit till upp-

draget. Till detta har jag förhållit mig så att det är Skrufs Glasbruk som är 

min uppdragsgivare och det är för deras sortiment jag formger produkterna. 

GreppEtt har jag sett som min kunskapskälla och länk till användaren samt 

en framtida försäljare av glasen. 

3.3 Syfte och vision

Syftet är att skapa en glasserie för personer med nedsatt handfunktion som 

ger möjlighet för funktionshindrade och icke funktionshindrade att duka 

med lika glas. Dessa glas tas fram i samarbete med Skrufs Glasbruk och an-

passas till de tillverkningsmöjligheter företaget har. Glaset utformas som en 

del i Skrufs produktlinje.

3.4 Frågeställningar

Vilka krav ställer personer med nedsatt handfunktion på ett glas? Hur ser 

funktionshindren ut? Vilka brister finns i dagens glas? Hur skapar jag en 

glasserie som passar in i Skrufs produktlinje? Vad ska glasserien uttrycka? 

Vilka tekniker krävs för att producera ett glas för personer med nedsatt 

handfunktion? 

3.5 Begränsningar

3.5.1 Tillverkning
Utifrån Skrufs glasbruks tillverkningsmöjligheter och identitet begränsades 

arbetet, efter samtal med Kent Elm, att gälla ofärgat transparent glas.  

För att glasen ska vara tillgängliga för en bred målgrupp finns en önskan från 

GreppEtt att de färdiga glasen inte ska bli för dyra. Priset på glas sätts i rela-

tion till hur lång tid de tar att producera i hyttan, berättar Kent Elm. Ju fler 

moment som krävs desto dyrare kommer priset att bli. Det här leder till att 

jag behöver ta hänsyn till en så enkel produktion som möjligt. 
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3.5.2 Användare
Begreppen nedsatt handfunktion innefattar många typer av funktionshinder 

och orsakerna kan vara olika. Funktionshindren kan skilja sig väldigt mycket 

beroende på diagnos och hur lång tid personer lidit av sjukdomarna. 

I min research har jag studerat de vanligaste orsakerna till nedsatt hand-

funktion, som Carina Kullander på GreppEtt lyfter fram; Reumatoid Artrit 

(ledgångsreumatism), Artros och Stroke. Intervjuer och användartester har 

gjorts med personer med Reumatoid Artrit, Stroke och Artros.

För att uppfylla visionen (rubrik �.�) är det viktigt att glasen inte enbart 

riktar sig till funktionshindrade. Genom att tänka att glasen ska tilltala en 

bredare målgrupp utgår jag inte enbart från de krav som de funktionshin-

drade ställer som enda inspirationskälla utan utmanas att hitta ett tilltalande 

uttryck som behandlar alla användare lika. 

3.5.3 Användning
Glasen ska kunna användas både i hemma- och resturangmiljöer samt till 

vardag och fest. 

3.5.4 Delar i glasserie
I samtal med GreppEtt och Skrufs Glasbruk beslutades att ta fram en glasse-

rie bestående av vinglas, vattenglas och ölglas. 

I samtal med Carina Kullander framgår det att storleken på vattenglaset kan 

vara en känslig punkt, då en del användare har stora händer och behöver ett 

större glas medan en del har lättare att använda ett mindre glas, diskutera-

des tillsammans med handledare, att utforma ölglaset så att det kan använ-

das som vattenglas för de som önskar ett större glas. I och med detta bör de 

ha samma grundform. 

4. Designteoretiskt förhållningssätt

4.1 Förhållningssätt till min roll som designer

Designrollen kan se olika ut i olika typer av projekt. I det här projektet har 

mitt förhållningssätt varit att jag är en länk mellan producerande företag, i 

det här fallet Skrufs Glasbruk, och användare. Det är Skrufs glasbruk som 

är huvudavsändare för den produkt jag skapar och inte jag själv. Jag har då 

inget krav att spegla mig själv i produkten. Jag ser mig som en översättare, 

översättare av behov till form och funktion. Det här ser jag som den största 

utmaningen i designprocessen -att kunna knyta ihop min kunskap och er-

farenhet med ny kunskap och tolka och betrakta både utåt -användaren och 

inåt -producerande företag. 
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Som designer anser jag att jag har ett ansvar att skapa en produkt som fung-

erar och tillfredställer de behov som användaren har. I det här fallet har det 

varit viktigt att samla kunskap om användaren och studera och observera 

hur de använder produkter. 

Jag har också ett ansvar inför Skrufs Glasbruk. Den produkt jag tar fram ska 

ge en positiv effekt för företaget. Glasbruken lever under ett hot från maskin-

tillverkning och import från utlandet. Det blir då extra viktigt att se till vad 

som är unikt för företaget och skapa en produkt som kan bidra till en positiv 

utveckling.

I det här projektet har det varit viktigt med mänskliga möten. I mötet föds 

mitt engagemang och jag får en känsla av meningsfullhet som hjälper mig att 

göra mitt bästa av uppdraget. 

4.2 Användaren

Det här projektet utgår ifrån en grupp människor som ofta exkluderas i de-

sign. Det finns många exempel på produkter som inte kan användas av per-

soner med funktionshinder. Tillgänglighet är något som berör människors 

lika värde. Som designer kan jag fråga mig vilka jag exkluderar och varför? 

Design För Alla är ett koncept som handlar om tillgänglighet för alla och 

berör design och arkitektur. På dess hemsida står att syftet med konceptet 

är att uppmuntra designer och arkitekter att inkludera människor med olika 

behov i designprocessen, till exempel funktionshindrade. ”Design för Alla är 

en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor. Design för 

Alla är design för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet” (www.

designforalla.se/templates/Page____864.aspx, 2008-0�-25)

Användaren är i detta fall för mig en person med samma önskningar och 

drömmar som alla andra människor. Det som gör henne speciell och unik är 

hennes funktionshinder. I det här fallet är hon expert på det område jag ar-

betar med; greppvänlighet. 

Jag vill inte se användaren som en person som behöver hjälp. Det är ingen 

bonus att få ha produkter som fungerar, jag tycker att det är en självklarhet. 

Jag har också valt att ta in personer som inte har problem med händerna. 

Detta för att få en bredare bild av drickande och för att se vad personer, som 

kan dricka ur alla glas utan problem, anser om glas.

4.3 Genusperspektiv

I mina undersökningar, intervjuer och användartester har det bara förekom-

mit kvinnor. Detta på grund av att en del av de sjukdomar som orsakat funk-

tionshindren förekommer vanligare bland kvinnor2.

2. RA (ledgångsreumatism) drabbar till en större del kvinnor. (www.reumatikerforbundet.org/
start.asp?sida=�955, 2008-0�-04)
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styrka. Resultatet kan vara att man har svårt att öppna och sluta handen, 

nedsatt styrka eller smärta och stelhet i handen. Många människor kan också 

ha svårigheter med motorik vilket leder till fumlighet och svårigheter att 

kontrollera rörelser. För personer med RA och Artros är även felställningar 

av leder förekommande (Gunilla Hammarskiöld, 1994). För mer information 

se bilaga 2.

5.2 Intervjuer och enkäter

5.2.1 Intervju med Solvig Karlsson, reumatiker
I begynnande fas av projektet besökte jag Solvig Karlsson, 68 år. I hennes 

kök fick jag möjlighet att observera vilka glas hon använde och hur hon grep-

pade dem.

Solvig har diagnosen RA som främst gör sig märkt i handleder och händer. 

Under besöket ringades några av problemen med glas in. Det första hon po-

ängterade var att många glas är tunga och gör att det smärtar i handen när 

hon lyfter dem. Många glas är även väldigt breda vilket leder till problem att 

greppa om glaset då besvären gör det svårt för henne att öppna handen fullt 

ut.

Hon visade mig några exempel på glas hon tyckte fungerade bra. Det första 

var ett vattenglas (se bild �) som var relativt högt och smalt. Det var lite av-

smalnat på mitten vilket gjorde att det inte gled ur handen. Det andra var ett 

mindre glas och det som var positivt med detta var att det hade en kant som 

blev ett stöd för glaset i handen och förhindrade glaset att glida ur handen.

Genom att se henne hålla i glasen och att hon visade hur och vart det var 

besvärligt att greppa om glas, fick jag en förståelse för vilka former som 

inte fungerar bra för reumatiker. En tanke som slog mig var att det handlar 

Bild 3 Två av de glas som Solvig föredrog



1�

mycket om säkerhet. Att greppet man tar om glaset inte ska tappas genom 

att man inte orkar hålla det eller att det glider ur handen. 

5.2.2 Intervju med Carina Kullander, Greppett 
Samtal har först med Carina Kullander under hela projektet dels i sin roll 

som arbetsterapeut men också i sin roll som drivare av företaget GreppEtt. 

Carina har arbetat som arbetsterapeut i 11 år. I sitt yrke träffar hon varje vec-

ka �0-40 patienter med olika typer av problem. De vanligaste diagnoserna 

hon kommer i kontakt med är åldersrelaterade problem och handproblem. 

Hon berättade att den vanligaste orsaken till nedsatt handfunktion är idag 

Artros. Vad det gäller RA-patienter så har det kommit många nya mediciner 

som kan bromsa skadeutvecklingen. 

Efter att ha arbetat på ASHI (Avancerad sjukvård i hemmet) där hon stötte 

på många unga patienter i livets slutskede kom visionen om att förändra 

hjälpmedelsmarknaden.

...här träffade vi ofta unga patienter som visste att de inom en snar framtid skul-
le dö och i det skedet var tvungna att ta emot hjälpmedel som inte är speciellt 
roliga. Att när man har middag vara tvungen att ha en pet-emot-kant av plast på 
sin tallrik och dricka vin och kaffe ur plast när man vill ha ett liv precis som an-
dra in i det sista.  (Carina Kullander, 2008-05-06)

Carina har även arbetat med upphandling av produkter på Hjälpmedelscen-

tralen och under den tiden togs alla produkter som kostade under 250 kr 

bort från landstinget och övergick till egenvård. Då såg hon tillfälle att till-

sammans med en kollega starta en egen hjälpmedelsbutik. En fråga de ställ-

de sig var: varför måste det vara fult bara för man har ett behov? Visionen 

var att tillhandahålla och driva fram nya produkter som ska fungera för alla 

och försköna allas vardag och fest. 

Om dagens utbud av hjälpmedel säger Carina: “Utbudet idag är plastiskt, 

tråkigt, osmidigt, opersonligt, ingen personlig karaktär”. (Carina Kullander 

2008-05-06)

Carina har varit på jakt efter dryckeskärl i glas och säger att det är väldigt 

svårt att hitta glas som fungerar bra. Kraven som ska uppfyllas är följande: 

”Det bör ha helhandsgrepp, det ska vara lätt och det ska ha mycket bra ba-

lans när man tar upp glaset och sätter det ifrån sig.” (Carina Kullander 2008-

0�-06) 

5.2.3 Intervjuer av patienter på Tallhöjdens vårdcentral, Södertälje
Vid ett senare tillfälle intervjuades åtta personer med nedsatt handfunktion. 

Urvalet skedde så att en inbjudan skickades ut till handpatienter på Tallhöj-

dens vårdcentral i Södertälje, där tidigare nämnda Carina Kullander arbetar 

som arbetsterapeut. Åtta kvinnor svarade på inbjudan och deltog i intervjuer 

och användartester (se rubrik 6.6) 
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Intervjugruppen bestod av åtta kvinnor i åldrarna 59 till 87 år. De hade olika 

diagnoser där RA, Artros och Stroke var representerade. Det varierade i hur 

långt sjukdomarna var gångna och till följd av det också hur allvarliga deras 

funktionshinder var. 

Frågorna som ställdes handlade dels om begränsningar i vardagliga rörelser 

och dels om deras upplevelser av dryckeskärl. 

Det som starkast framgick i intervjuerna var att problemen skiljde sig mycket 

från person till person. Beroende av vilka leder i handen som var utsatta va-

rierade det i vart man hade kraft i handen. 

Tre av personerna uttryckte svårigheter med för tunga glas. Fyra personer 

uttryckte att de ofta tappar föremål. Det nämndes även att glas som är för 

stora är svåra att greppa och om de är för raka blir det också problem att 

lyfta dem. 

5.2.4 Enkäter
Enkätfrågor skickades ut via e-post till en grupp icke funktionshindrade. 

Syftet med enkätundersökningen var att få en bredare syn på dryckeskärl 

från människor som inte har erfarenhet av greppsvårigheter. För att få in 

både män ock kvinnor, samt att de inte arbetade med design, skickades 

frågorna till anställda på ett byggnads- och ingenjörsföretag. 11 personer, 4 

män och 7 kvinnor mellan 25 och 45 år, svarade på frågorna. 

I enkäten ställdes frågor om vilka glas man använde, vad man tänker på när 

man köper glas och vilka känslor man vill förknippa med drickandet. Se bi-

laga. 

I svaren framgår att faktorer som påverkar val av glas är storleken, att det är 

tunt, att det känns bra att hålla i och priset.

Känslor som de ville förknippa vindrickande var avkoppling, njutning och 

festlighet. Att dricka vatten ville de förknippa med orden kallt, rent och 

fräscht. Öldrickande ville de förknippa med ledighet, fest och enkelhet.

5.3 Ergonomi

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar männis-

kan. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ergonomi, 2008-0�-17)

På ergonomisällskapets hemsida förklarar man att ergonomi handlar om 

anpassning. ”Anpassning mellan människa och föremål de använder och om-

givning de arbetar och rör sig i. Syftet är att motverka belastning på männis-

kan och effektivisera arbete och rörelse samt att eliminera misstag”. (www.

ergonomisallskapet.se/foreningen.html, 2008-0�-17)

�. Med hemiplegi menas ryggmärgssakdor, wikipedia.se, 2008-0�-21

4. Parkingson är en neurologisk sjukdom, wikipedia.se, 2008-0�-21
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Bild 5 Helhandsgrepp om en cylinder.

I boken The Measure of man and woman, skriven av Alvin R. Tilley, står att 

läsa att det optimala måttet för ett helhandsgrepp (om man greppar kring en 

jämn cylinder) är 22-�2 mm. 

Carina Kullander säger om sina patienter: “I genomsnitt har de ett max 

grepp på 40-50 mm och ett bekvämlighetsgrepp på ca �0-�5 mm i diameter. 

Måttet är taget uppe vid tummen och pekfingret.” (Kullander, 2008-03-21) 

Dessa uppgifter kommer från att de låtit patienter greppa kring cylindrar i 

olika diametrar. Uppgifterna från personer med nedsatt handfunktion skiljer 

Bild 6 Hand som greppar ett helhnadsgrepp om en cylinder med diametern 80 mm 
respektive 20 mm.
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sig inte så väldigt mycket från uppgifterna i boken Measure of man and wo-

man men greppdiametern ligger något över de allmänna måtten.

5.3.2.2 Plats för handen

För att det ska finnas möjlighet till ett helhandsgrepp i glasen med fot krävs 

det att det finns tillräckligt med utrymme för handen mellan fot och kupa. 

När det gäller glas utan fot måste det finnas möjlighet till ett helhandsgrepp 

mellan bordsyta och där glaset breddar. När man tar tag i glaset och fattar 

greppet kring dem ska det finnas en möjlighet att hitta ett helhandsgrepp 

med en gång. (Carina Kullander, 2008-02-1�) 

För att uppfylla dessa krav krävs uppgifter om handens bredd. I boken Mea-

sure of Man & Woman står att bredd på händer ligger omkring 70-99 mm på 

män och 69-76 mm på kvinnor. Måtten är tagna över handens övre knogar 

(se bild 7). 

5.3.2.3 Balans

För att få bra balans i glasen måste man tänka på diametern i glasets botten 

i relation till formen och höjden på glaset. Iglaset. I Lättare Sätt rekommenderas ennderas en 

diameter på vinglasets botten till 84 mm. (M. Benkt�on, s. 9�)mm. (M. Benkt�on, s. 9�)  

Vart tyngdpunkten finns i glaset inverkar på glasets balans. Ju lägre tyngd-

punkt glaset har desto mer stabilt blir det. Ett glas på fot kommer alltid att 

ha en naturlig tyng i form av vätskan upptill. 

Bild 7 Handens bredd bör få plats mellan fot och kupa
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Bild 8 Glas med slutan kupa respektive öppen kupa

Bild 9 Vinkel glasen måste hållas i för att tömmas på vätska.

5.3.2.4 Kroppens rörelse vid drickande

Att dricka kräver en rörelse i hand, arm och ibland även huvudet. Först krävs 

en grepprörelse i handen för att sluta handen om glaset, sedan krävs en 

lyftrörelse som aktiverar arm och axelparti. Beroende på glasets utformning 

krävs ibland en rörelse i nacken för att möjliggöra tömning av glaset. 

Ett glas med en sluten kupa (se bild 8) kräver ett högre lyft än ett glas med 

öppen kupa. När man dricker ur den slutna kupan måste i vissa fall även hu-

vudet lutas bakåt för att tömma glaset på vätska. Det här kan skapa problem 

för personer som har svårt att röra nacken, till exempel ryggmärgsskadade. 

Diametern i den övre kanten inverkar också på rörelsen i nacken. När diame-

tern blir för liten tar kanten i näsan och huvudet måste lutas bakåt, se bild 9.



Bilden saknas av
upphovsrättsliga skäl
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5.5 Tillverkningsmöjligheter

Under utbildningen har vi fått lära oss om grundläggande tekniker inom 

glastillverkningen. För att förtydliga mitt kommande arbete har jag tagit med 

ett avsnitt om hur glas tillverkas.

5.5.1 Tillverkning av glas utan fot
Glasen blåses till största del i form. Oftast blåses de roterande och ger då en 

rotationssymmetrisk form. Man kan även blåsa asymmetriska former. Dessa 

fastblåses i form vilket ger en annorlunda yta än de som roteras. 

Glasen kan sedan antingen drivas i hyttan, det vill säga att glasets kanter jus-

teras och bearbetas direkt i glashyttan. 

5.5.2 Tillverkning av glas på fot
Ett glas på fot består av kupa, ben och fot, se bild 11.Kupan blåses enligt ti-

digare beskrivning. Antingen klipper man på6 glas och driver benet eller så 

drivs benet av glasmassa som har beräknats in i formen den blåsts i. Till sist 

klipps en bit glas på benet som foten formas utav. 

Fot

Ben

Kupa

Bild 11 Delar i glas på fot

Bild 12 Drivning av ben på glas.

6. Att klippa på glas betyder att en klump glas fästs på en annan glasform. Denna kan man sedan 
forma.
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5.5.3 Efterarbete
När de blåsta glasen är färdiga i hyttan sätts de på avkylning i en ugn. Detta 

för att få bort spänningar som bildas i glaset när det kyls för snabbt vilket se-

nare leder till att glasen spricker. 

Om glasen inte är drivna och då färdiga när de kommer ur ungen måste de 

sprängas av, kapas i rätt höjd. För att få en fin yta i kanten värms kanten till 

sist upp.

5.6 Sammanfattning och reflektion

Det viktigaste som kommit ur researchen är hur nedsatt handfunktion kan se 

ut och också hur det kan skilja sig från person till person. Utifrån intervjuer 

och studier av hur sjukdomarna fungerar har jag fått en kunskap om hur 

handen påverkas och också vilka rörelser som är svåra.

De glas jag gör ska ha möjlighet till ett helhandsgrepp. Storleken på detta 

ska ligga inom de ramarna 30-45 mm diameter. Det bör finnas plats för hela 

handens bredd i greppet och hänsyn behöver tas till händers olika storlek. 

Dessa uppgifter om greppstorlek ligger som grund för mitt skissarbete. Men 

det är också viktigt att tänka på hur formen ser ut. Dessa mått är tagna uti-

från en cylinder, men hur påverkas måtten om det i stället är till exempel en 

konisk form? 

Måtten från patienter skiljer sig inte mycket från måtten tagna på personer 

utan nedsatt handfunktion. Handlar det om att göra ett glas som håller sig 

till grundläggande ergonomiska principer? Som följd av detta kan man tänka 

sig att ett glas som anpassas för dessa speciella behov kan resultatet leda till 

ett bekvämare glas för alla.

Balansen och viktfördelningen är viktig i glasen. Att de inte glider ur handen 

är också en nödvändighet.

Utifrån analysen av hjälpmedelsmarknaden kommer jag försöka röra mig 

bort från hjälpmedlens estetik.
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6. Designprocessen

6.1 Arbetsmetoder 

I designprocessen har jag använt mig av följande metoder: workbookmeto-

den, ITK (Identity Tool Kit), funktionsanalys och användartester.

6.2 Workbookmetoden

Workbookmetoden är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och 

reflektion. I den samlas all information, alla reflektioner som görs under ar-

betets gång, alla skisser och foton. Det kan liknas vid en arbetsdagbok. 

I det här projektet har workbooken varit ett oumbärligt verktyg för att skapa 

ordning och fokusering. Jag har kunnat gå tillbaka och se på utveckling av 

idéer och reflektera över olika lösningar och beslut. Workbooken har också 

varit ett viktigt verktyg under handledningstillfällen då den har underlättat 

för att visa och kommunicera min process.

6.3 ITK

ITK (Identity Tool Kit) är en metod som används för att, med hjälp av bilder 

och ord, kommunicera riktning och mål för projektet. 

6.3.1 Stateboard
Med grund i företagets identitet och sortiment gjordes en analys av dagsläget 

(Positionboard).  Kärnvärden som beskriver företagets identitet och sorti-

ment togs fram och bilder som förmedlar detta väldes ut. 

traditionalitet

Bruksföremål  med rötter 
i traditionella tekniker och 
användande.

avskalat

Minimalistiskt och strikt 
formspråk i vardagsorienter-
ade produkter.

självständigt

Ett litet företag med en ty-
dlig identitet.

Bild 13 Positionboard för Skrufs Glasburk
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6.3.2 Positionboard
I Positionboard sätts företaget i relation till värden på marknaden. Dagsläget 

märks ut och även ett mål. Här har jag valt att fokusera på den specifika pro-

dukten; dryckeskärl i glas 

Skrufs Glasbruks glasserier sattes i relation till orden otillgänglig - tillgäng-

lig och komplex - enkel. Dagsläget sattes i den kvadrant som står närmast 

otillgänglig och enkel med motiveringen att det inte finns många glasserier 

där man tänkt in användare med olika och speciella behov utan mer strävar 

åt exklusivitet och lyx. Formerna är enkla och traditionella. 

Målet sattes ut i den kvadrant som står närmast tillgänglig och enkel. Målet 

med de produkter jag tar fram är att de ska leda till en större tillgänglighet 

för människor med specifika behov. Detta kommer eventuellt leda till en 

förändring av de traditionella formerna, därav riktningen uppåt. Men jag vill 

behålla en enkelhet i formerna.

komplex

tillgängligotillgänglig

enkel

Bild 14 Positionboard
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6.3.3 Futureboard
I Futureboard visas målbilden för de produkter jag arbetar med på samma 

sätt som i Positionboard. De kärnvärden som togs fram var harmoni, livfullt, 

karaktär och mänskligt. Värdet i att ta vara på hantverket och arbeta med 

former som framhäver materialets karaktär är något jag vill bibehålla. Till 

kontrast till de produkter som erbjuds på hjälpmedelscentraler tycker jag att 

det är viktigt att uttrycka en livfullhet och glädje i produkterna. Jag vill även 

sträva efter att ge glasen en stark karaktär. I stället för snälla former vill jag 

att glasen ska uttrycka bestämdhet. Mänsklighet står för att glasen ska vara 

förankrade i personers behov och innehålla en ödmjukhet till alla männis-

kors olikheter och lika värde.

harmoni

Material och form går hand 
i hand och ger ett lungt och 
tryggt intryck

livfullt

Produkter med livfullhet, 
och känsla av frihet.

mänskligt

Produkter som står nära 
människors behöv, ön-
skningar och drömmar och 
som behandlar alla använ-
dare lika. 

karaktär

Former som uttrycker 
en stark karaktär och 
självsäkerhet samtidigt som 
de inbjuder och välkomnar. 

Bild 15 Futureboard
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6.3.4 Shape and colour
I Shape & Colour visas vilka färg- och formuttryck man strävar efter. 

Då färgval inte har varit aktuellt i det här projektet har fokus legat vid for-

muttrycket. 

Utifrån ledorden i futureboard ansåg jag att ordet livfullt ledde till en strä-

van efter former med en tydlig rörelse och rytm. Ordet karaktär fick mig att 

känna starkt för att formerna skulle ha en ståtlig och stolt karaktär. Detta 

också för att komma bort från de klumpiga och runda former som ses i hjälp-

medelsprodukter. 

6.4 Funktionsanalys

Funktionsanalys är en metod för att ta reda på och rangordna funktioner som 

efterönskas eller som bör undvikas i utveckling av produkter. Funktionerna 

definieras och klassas som huvudfunktion (HF), nödvändig funktion (NF), 

önskvärd funktion (ÖF) eller icke önskvärd funktion (IÖ). 

Huvudfunktionen sattes till att transportera vätska till skillnad från de glas 

som utformats med fokus på drycken (se rubrik 5.4.1) där glasens huvud-

Bild 16 Shape & Colour



26

funktion mer är att agera behållare till drycken. I det här projektet har jag 

kommit att se på glasen som ett transportverktyg där rörelsemomentet står i 

centrum.

Funktion Klass  Kommentar

Transportera   vätska HF Från bord till mun

Erbjuda  greppvänlighet NF

Möjliggöra diskning NF

Inneha lättvikt NF

Förhindra  glidning NF Så att man inte tappar  

   glasen

Hindra vältning NF Stabil form

 

Uttrycka  festlighet ÖF

Undvika rörelse ÖF Form som inte kräver  

   stora rörelser i arm,  

   axel och nacke.

6.5 Skissfas 

Skissandet har pågått från dag ett i projektet. Ju mer kunskap jag har samlat 

på mig, både om tillverkningstekniker och om användarna, desto bättre har 

skisserna uppfyllt funktionskraven. Processen innefattar många skisser. I 

vissa fall har det varit viktigt att skissa på extrema former för att hitta uttryck 

och drag som har varit svårt att hitta när jag skissat mer realistiskt. De skis-

ser som jag tagit med här är de som visar på avgörande val i processen.

Jag har skissat parallellt på vin och vattenglasen. Ölglaset har jag arbetat 

med mer i senare del av projektet då det skulle följa vattenglasets form.

För att förtydliga min skissprocess har jag delat in den i olika faser beroende 

på vilket fokus som har präglat skissandet. 

Tabell 1 Funktionsanalys
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6.5.1 Skissfas 1
I den begynnande skissfasen söktes former och uttryck. Här togs inte hänsyn 

till produktion utan syftet var att skapa en grund av idéer och söka ett ut-

tryck. 

I de första skisserna ställde jag mig frågan hur ett glas med ett handgrepp 

som håller sig inom mått-ramarna skulle kunna se ut. Jag höll mig till rela-

tivt enkla former och försökte hitta ett koncept, något som kunde gå igenom 

som ett mönster i en serie. 

I vinglasen låg fokus först och främst på benet. Det var den mest direkta de-

len i glaset jag kunde förändra för att lätt hitta ett helhandsgrepp. I många av 

skisserna har vinglasen med bred fot ett väldigt klumpigt och tungt uttryck 

vilket jag inte såg som positivt.

Jag ställde mig frågan: Hur kan ett vinglas med ett grepp som är betydligt 

bredare än vanligt uttrycka smidighet och lätthet och inte bli lika tungt och 

klumpigt som Etacs glas (sid. 14) Vad är det som ger glaset en smäcker form? 

Bild 17 Skisser från tidig fas av projektet
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De former där det finns någon del i benet som är tunn tycker jag upplevs 

mycket lättare och smidigare än om hela formen är bred och jämntjock.

6.5.2 Skissfas 2
I nästa fas låg fokus på att studera handens avtryck. Vilka former passar i 

handen? 

Här använde jag mig av �-D skisser i lera parallellt med skissandet med pap-

per och penna. 

I det avtryck handen ger när den klämmer åt en klump lera fann jag linjerna 

som blir mellan fingrarna intressanta. Jag kände igen dessa från många er-

gonomiska produkter där de placerats för att markera grepp. Jag skissade 

vidare för att översätta detta till en glasform.

När jag reducerade ner det till enbart en kant blev formerna starkast tycker 

jag. Här kunde jag känna att det blev en tydlig form som hade en tydlig ka-

raktär. På handledning med Susanne Bonja och Monica Moro blev jag upp-

muntrad att arbeta vidare med detta formkoncept. De uttryckte att denna 

hade en stark identitet. Jag frågade mig själv om den var bekväm att hålla i. 

Bild 18 3-D skisser  i lera på glas.

Bild 19 Skisser

Skisser på 
glas med 
flera linjer

Skisser på 
glas med 
flera linjer
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Bild 20 Rendering av serie gjord i Solid Works

Bild 21 Grepp i glasen

För att kunna arbeta mer detaljerat gick jag över till att arbeta i datorn, i �D-

programmet Solid Works.. Jag skissade vidare på idén med en kant mitt på 

formen och skapade glasens form utifrån det. Jag utgick i från de mått jag 

fått och de åsikter om form som uttryckts i gjorda intervjuer. Jag höll fast 

vid tanken på ett högt smalt vatten- respektive ölglas. I vinglaset handlade 

det om att få ett brett handgrepp men samtidigt arbeta med tyngden i glaset. 

Ett brett ben som är massivt väger mycket. Därför arbetade jag med att låta 

greppet i vinglaset gå över både benet och botten på kupan. När glaset smal-

nar av uppåt i en konform ges plats för händer av olika storlek och man kan 

hitta fler olika grepp i formen.

Vinglasets kupa fick en rundning för att skapa en känsla av att den kapslar 

in vätskan. Det var även viktigt att hålla formen öppen för att man utan an-

strängning ska kunna dricka ur glaset. 

Kanten i glaset kan lägga sig mellan fingrarna när man håller i det och stoppa 

glaset från att glida ur handen. Dess markerade form kan även ge en stimu-

lans till handflatan vilket kan tydliggöra och ge en starkare känsla när man 

håller i glaset.
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Vid handledningstillfällen och i samtal med klasskamrater diskuterades om 

denna form verkligen var bekväm att hålla i eller om den blev för kantig.

För att få en mer rund form som kändes bekvämare i handen utvecklade jag 

denna serie utifrån samma grundkoncept som den tidigare serien. I den här 

serien finns en större form som fyller ut handen mer. 

De två serierna har många likheter men de står för olika tankar om ergo-

nomi. Den första serien, med kanten, är mer inriktad mot säkerhet och att 

formen ska kommunicera med handen. Den andra är mer riktad mot att vara 

bekväm och snäll för handen. 

Bild 22 Skisser på glas med ett rundare uttryck

Bild 23 Rendering av serie gjord i Solid Works
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6.6 Användartester 

Användartester gjordes med modeller av de båda serierna. Urvalet skedde 

så att en inbjudan skickades ut till handpatienter på Tallhöjdens vårdcentral 

i Södertälje, där tidigare nämnda Carina Kullander arbetar som arbetstera-

peut. Åtta kvinnor svarade på inbjudan och deltog i användartesterna som 

ägde rum på tidigare nämnda vårdcentral, på en avdelning där handpatien-

ter med olika diagnoser får behandling för smärta.

Användartesterna gick till så att de, en i taget, fick testa att hålla och lyfta 

modellerna och beskriva hur de upplevde dem. Som referens till modellerna 

fick de jämföra modellerna med glas av konventionella modeller. Jag klar-

gjorde innan att modellerna inte var färdiga prototyper och att jag behövde 

deras hjälp att förbättra dem. Testerna videofilmades. 

Då det varierade i hur långt gångna patienternas sjukdomar var upplevdes 

modellerna olika från person till person. 

Fyra av personerna hade tydliga svårigheter att hålla referensglasen. Två av 

dem kunde inte lyfta dem med enhandsgrepp utan var tvungna att lyfta gla-

sen med båda händerna.

Det som tydligast framgick i testerna var behovet av säkerhet och balans i 

formen. Där uttrycktes positivt om de modeller med kant. I dessa modeller 

kunde jag se att olika grepp fattas. I de modeller med runda och fylliga grepp 

greppade alla likadant. 

De rundare modellerna uppfattades av tre personer som för stora och klum-

piga. I de med kant fanns för en av personerna en viss otydlighet i hur hon 

skulle hålla dem. 

Bild 24 En av testpersonerna håller i ett vinglas av konventionell typ samt en 
av modellerna.
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Den person med svårast funktionshinder, och som hade störst problem med 

att greppa referensglasen upplevde glasen med kant som helt perfekta. När 

hon lyfte referensvinglaset vinglade det och hon var tvungen att balansera 

och krampaktigt hålla det upprätt. När hon sen höll i vinglaset med kant 

kunde hon utan problem balansera det. När hon kunde balansera glaset med 

hjälp av kanten upplevde hon en avlastning i handleden. När hon höll i vin-

glaset med rundare grepp var hon tvungen att anstränga handleden för att 

balansera det.

Vattenglasen upplevdes som lite för små. 

Efter användartesterna samtalade Carina Kullander med patienterna om hur 

de hade upplevt testerna. Detta gav ytterligare aspekter på testerna då jag se-

nare diskuterade och analyserade resultaten tillsammans med henne. 

Därefter fattade jag beslutet att vidare utveckla serien med kant. Stabilitets-

aspekten var så tydlig och inspirerade mig till ett nytt sätt att tänka på grepp-

vänlighet. I stället för att tänka att det ska vara bekvämt och skönt att hålla i 

var säkerhetskänslan viktigare. 

För detaljer och fler bilder, se bilaga 7 och 8.

6.7 Skissfas fortsättning

Saker som jag arbetade vidare med var vinkeln i kanten i vinglaset, så att 

personer med liten rörlighet i fingerlederna kan greppa glaset bättre, att 

det kommer in i handen och får kontakt med handflatan mer. Är kanten för 

brant kommer den nedre delen av benet inte i kontakt med handflatan.

För att ge ett stadigare grepp och att formen skulle låsa bättre över handen 

vidgades vinkupan lite mer. Den konkava ytan ovanför kanten, där fingrarna 

vilar, förstärktes i alla glasen vilket i vatten- och ölglasen ledde till en star-

Bild 25 Slutgiltiga skisser på glasserien
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kare kurva i formen. Detm här ledde till att de harmoniserar bättre tillsam-

mans som serie. 

Stoleken på vattenglaset ökades något efter önskemål. 

6.8 Prototyp

6.8.1 Tillverkning av formar
Formar till prototypframtagning gjordes i gips. Det här är ett sätt att enkelt 

tillverka prototypformar. Gipsformar håller att blåsa i ett tiotal gånger. Vid 

ett senare tillfälle, vid massproduktion, är det trä-, grafit- eller järnformar 

som används då dessa har en längre livslängd. 

De första formarna gjordes som en direkt avgjutning av glasets form. För att 

få kanten i glaset att bli markant var det tvunget att överdriva formen något 

för att tvinga ut glaset i formen, se bild 27. Efter två provblåsningstillfällen 

hittades rätt form på formarna.

Bild 26 Färdigblåst glas i form

6.8.2 Tillverkning av prototyper
Prototyper blåstes av Milton Grünwald, Cecilia Knudsen och Alf Adolfsson. 

När vinglaset blåstes fick den nedre delen av kupan en annan form än jag 

hade förväntat mig. I stället för en rund botten blev den spetsig. I samtal 

med glasblåsarna framgick det att det fanns en möjlighet att styra detta och 

eventuellt skulle det kunna gå att få den rund. Men jag kände att det spetsiga 

avslutet blev en stark detalj i glaset och tillförde något till glaset. Det kändes 

också kul att låta materialet, glaset få skapa sig en egen detalj och att det får 

leva sitt eget liv i denna detalj.

När glasen kylts av sprängdes de av vid rätt höjd. För att få mjuka kanter 

värmdes de upp. Då smälter kanten lite och blir rund. Kallarbetningen utför-

des av Kent Elm. 
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Trots förbättringar under provblåsningarna blev den utbuktande kanten inte 

så markant som jag hade velat. För att få den exakt och mer markerad skulle 

det krävas en eller två omgångar av formmakning och provblåsning till. Då 

det inte fanns tid och möjlighet till detta fick vi nöja oss med ett nästan per-

fekt resultat. För bilder se bilaga 9.

6.9 Reflektion

Designprocessen har i vissa fall känts komplex då det har varit många delar 

att ta hänsyn till; Skrufs formspråk, greppvänlighet, ergonomi och tillverk-

ningsmöjligheter. Även fast jag har arbetat med dryckeskärl vid flera tillfäl-

len tidigare, i både glas och keramik, har det ibland överraskat mig hur jag 

lärt mig nya saker hela tiden. Jag har fått ett fördjupat synsätt på glas och 

dryckeskärl och hur dessa upplevs av olika personer. 

Även fast det har varit svårt vid vissa stunder, att visualisera mina tankar, 

så känns det, när jag ser tillbaka på min process, som om den varit rak och 

strukturerad. Jag har haft god hjälp av ITK där jag har kunnat översätta 

tankar om uttryck till form-uttryck. I funktionsanalysen fick jag tänka till 

om vilken funktion glasen har. Det gav mig en ny syn på produkten och dess 

användning. 

Bild 27 Färdigt resultat
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7. Resultat

7.1 Det färdiga resultatet

Vinglasets greppdiametern är �4 mm, mätt ovanför den utbuktande kanten. 

Det är 190 mm högt och rymmer 29 cl.Vattenglasets greppdiameter är 44 

mm. Dess höjd är 140 mm och det rymmer 25 cl. Ölglasets greppdiameter 

är 50 mm och dess höjd är 170 mm. Det rymmer 43 cl. En 33 cl flaska ryms 

med god marginal. 

7.2 Återkoppling till funktionsanalys

I funktionsanalysen (s. 25) sattes huvudfunktionen till att transportera 

vätska. Detta anser jag är uppfyllt i glasen då hela rörelsen, från att de står på 

bordet till att glaset är tömt, har påverkat formen på glasen. 

Glasens greppmått ligger inom de ramar som sattes upp under researchen. 

Formen på den utbuktande kanten mitt på glaset har utformats så att den 

dels ska upplevas som mjuk och bekväm men huvudsakligen som ett stöd för 

handen och fingrarna för att förhindra att glaset glider ur handen.

Disktester har gjorts så att glasen går att diska utan problem. 

Det tunna glaset gör att glasen är väldigt lätta. Nackdelen med detta är att 

de blir ganska sköra vilket kan vara en nackdel då många av personerna med 

nedsatt handfunktion kan vara fumliga. Detta är något jag kommer ta med 

Bild 28 De färdiga glasen med dryck i.
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mig när jag låter användarna ge sina synpunkter, om de kan vara tyngre. Här 

gäller det att hitta en balans mellan vikt och skörhet.

I vatten- och ölglaset gör den något koniska formen på nedre delen av glaset 

att det upplevs ha balans visuellt men formen i glaset har så pass stor bot-

tendiameter att den står stadigt. I botten är även glaset något tjockare för att 

glaset ska tåla stötar och ha vikt i botten. I vinglaset ligger tyngdpunkten i 

nedre del av glaset vilket gör att de har balans. Denna vikt som finns i glasets 

fot och ben balanserar upp den tyngd som blir i glaset då det innehåller väts-

ka. Foten på vinglaset är 84 mm vilket är betydligt större än många andra 

vinglas där dess storlek ligger omkring 70 mm. Detta gör glaset stabilt.

I funktionsanalysen fanns funktionen att uttrycka festlighet med. Hur detta 

upplevs beror på smak och personligt tycke. Men enligt mig har glasen en 

ståtlig form som uttrycker glädje. Rörelsen i kurvorna skapar liv och ger gla-

sen sin karaktär.

Glasens form är öppen så att inga extrema rörelser i kroppen krävs för att 

dricka ur dem.

7.3 Återkoppling till ITK

I ITK:s futureboard (s.2�) sattes ledorden harmoni, livfullt, karaktär och 

mänskligt upp. Under skissprocessen har jag gått tillbaka till dessa ord flera 

gånger för att hitta fokus och vägledning. Resultatet tycker jag stämmer öve-

rens med dessa ord. Glasen har en stark prägel av hantverket och formen har 

påverkats av hur materialet fungerar. Genom att glasens kontur är uppdelad 

i kurvor som övergår i varandra skapas en rörelse i formen som, enligt mig, 

uttrycker en livfullhet. I kurvorna växlar det mellan branta kurvor och mer 

långsamma och stilla kurvor. Detta ger den rytm jag försökt skapa i former-

na. Genom den utbuktande kanten i formerna skapas en karaktär som går 

igenom i de olika delarna. 

7.4 Uppföljning, användare

I skrivande stund är en uppsättning av glasen på väg till Södertälje där Grep-

pEtt kommer visa upp dem på en mässa för hjälpmedel. Där kommer både 

funktionshindrade och arbetsterapeuter ha chans att ge synpunkter på gla-

sen. Kontakt kommer även att tas med de personer som deltog i användar-

testerna för att få synpunkter på formen. 

7.5 Fortsatt arbete

Utifrån de tidigare nämnda tillfällen, då glasen visas upp för synpunkter, 

kommer eventuella små justeringar göras. Vid dessa tillfällen kommer frågan 

ställas om hur tyngden i glasen upplevs. Eventuellt kan glasens tjocklek ökas 

något för att göra glasen mer hållbara. 
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Samtal kommer att ske tillsammans med glasblåsarna på Skrufs glasbruk för 

att utveckla tillverkningsformarna så att glasens form optimeras; mängden 

glas till benet i vinglaset bör justeras och de utbuktande kanterna bör bli mer 

markanta. 

7.5 Reflektion

Min personliga upplevelse av glasen är att de är väldigt sköna att hålla i och 

ger mig en positiv upplevelse. Jag har testat glasen vid några olika tillfällen 

och min reflektion över formen är att den ser festlig och glädjefull ut. Det 

som tilltalar mig mycket och som jag tror ger glasen en speciell karaktär är 

kontrasten mellan det bulliga och svällande uttrycket, som finns i kupan i 

vinglasen och i den övre delen i vatten- och ölglasen, och den markering som 

blir i den utbuktande kanten. 

8. Sammanfattande, diskussion, slutsats

Projektet har innefattat mycket research som har tagit tid att reflektera kring 

och knyta samman med mitt uppdrag. Jag har haft väldigt stor hjälp av Ca-

rina Kullander under hela projektet. Till henne har jag kunnat komma med 

frågor och funderingar kring allt från medicinska termer till idéer till glasen. 

Projektet har innehållit många möten med människor och det har varit väl-

digt intressant att få sätta mig in i olika människors situationer. Här har jag 

haft en fördel som haft kontakt med Carina som har varit en länk till perso-

ner med nedsatt handfunktion. En nackdel har varit att vi inte befunnit oss i 

samma stad. Det hade underlättat att ha personerna närmre så jag hade kun-

nat träffa dem oftare och fått testa modeller oftare med användarna. 

Det har varit väldigt lärorikt och inspirerande att få arbeta tillsammans med 

Skrufs Glasbruk. Genom arbetet har jag fått en ökad kunskap om hur företa-

get fungerar och processen att tillverka bruksglas. 

Under projektets gång har jag fått en ökad kunskap om nedsatt handfunk-

tion och hur det påverkar hur vi håller föremål. Jag har en känsla av att det i 

liknande projekt som detta funnits ett mål att skapa den optimala produkten 

som ska passa alla. Dessa tankar har vid vissa tillfällen slagit mig själv också, 

att de glas jag gör måste passa alla. Men under projektets gång har jag insett 

att det är väldigt svårt att ta hänsyn till alla tänkbara problem. Vissa krav på 

funktion kanske går emot varandra. De glas jag har skapat är inte den enda 

lösningen för ett glas som är anpassat för personer med nedsatt handfunk-

tion. Jag har insett att det finns lika många möjligheter att skapa ett glas 

som fungerar för denna målgrupp som det gör att skapa ett glas som inte 

fungerar. Det här är bara ett exempel på hur det kan se ut när ett glas ska gå 
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från en användare med sina specifika behov, genom mig som designer till ett 

företag som Skruf. 

I och med alla möten och all den kunskap projektet har inneburit har det 

väckts många frågor och tankar om tillgänglighet. Varför ser hjälpmedlen 

ut som de gör idag? Hur har designer tänkt och förhållit sig till användarna 

när produkter som inte fungerar för en så stor grupp människor inte kan 

använda dem? Varför är inte tillgänglighet en självklarhet? Ett engagemang 

för att arbeta med dessa frågor har vuxit fram och att få fortsätta arbetet med 

dessa glas.
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Bilaga 1 Skrufs Glasbruks historia

Den här informationen kommer från en text i arkivet på glasmuséet i Växjö, 

skriven av Hasse Karlsson i Skruv 1 april 1980.

Skrufs Glasbruk byggdes under 1896 och den första smältan gjordes den 12 

april 1897. Initiativtagare till bygget var Robert Celander med hjälp av per-

soner från trakten. Alla dessa var bönder och en anledning till grundandet av 

ett glasbruk var att man skulle få bruk av sin ved. 

Tillverkningen var enkelt hushållsglas. Man tillverkade enbart drivna glas då 

tekniken att spränga glas ännu inte var uppfunnen. 

1908 gick glasbruket i konkurs och tillverkningen låg nere mellan 1908 och 

1910.

1910 bildades Skrufs Nya Glasbruk AB. Under �0-talet drabbades glasbruket 

av ekonomisk kris. På 40-talet fokuserades på tillverkning av resturangglas. 

1946 brann hyttan ned och glasarbetarna fick arbeta på Åfors glasbruk och 

man tillverkade både Åfors och Skrufs produkter. 1947 invigdes en ny hytta. 

1948 bytte man namn till Skrufs Glasbruk. 

195� anställdes Bengt Edelfalk som den första konstnären och designern. 

Tillverkningen ändrades till mer prydnadsglas. Vid den här tiden var 100 

personer anställda. 

1966 anställdes ännu en konstnär vid namn Lars Hellsten. I och med det 

började man tillverka mer gjutet, centrifugerat och pressat glas. 

Under 60-talet utvecklades tekniken och råvaruhanteringen moderniserades. 

1970 fanns i hyttan 8 deglar helkristall och 6 deglar halvkristall. 

197� väcktes tanken på att samarbeta med andra glasbruk för att öka ex-

portförsäljningen. Ett försäljningsbolag bildades i USA och ägdes av Skruf, 

Gullaskruf, Åseda och Björkshult. Åseda och Björkshult råkade i ekonomiska 

svårigheter och köptes senare av Skruf och Gullaskruf. 

1975 gick Skruf samman med Gullaskruf, och Målerås under namnet Krona-

Bruken AB. Produkterna såldes under namnet Royal Krona. 

1977 gick bruket i konkurs. Året senare köptes Skrufs Glasbruk upp av Kosta-

Boda. Och tre år senare lade Kosta ned Skrufs Glasbruk. 

1981 köptes brukets byggnader av Lessebo Kommun. Ett antal glasarbetare 

tog över hyttan och alla produktionsmedel och Skrufs Glasbruk återuppstod. 

En av dessa glasarbetare var Bert Johnsson. I en artikel i Kronobergs nä-

ringsliv i april 1991 säger Bert: Det var för att slippa robotiseringen och 

verkligen få jobba med glas på gammalt traditionellt sätt, som vi startade 

glasbruket 1981. 

Bert hade samarbetat med Ingegerd Råman tidigare på Johansfors Glasbruk 

och när Skrufs Glasbruk återuppstod värvades hon som formgivare.
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Bilaga 2 Diagnoser

Reumatism

Reumatism är ett samlingsbegrepp för många olika diagnoser.  De reuma-

tiska sjukdomarna drabbar till största delen rörelseapparaten, det vill säga 

leder, muskler och skelett. De flesta reumatiska sjukdomar är inflammato-

riska, vilket betyder att en inflammation uppstått i det drabbade området. 

(http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=986�, 2008-0�-04, 

2008-02-21)

Reumatoid Artrit (RA)
Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA) är en kronisk inflammation i 

kroppens leder. Ledgångsreumatism börjar nästan alltid smygande och drab-

bar oftast fingrarnas eller tårnas leder. Symtomen uppkommer oftast sym-

metriskt, det vill säga att de drabbar samma leder i höger respektive vänster 

kroppshalva. De första symtomen av ledgångsreumatism är svullnad, ömhet, 

smärta vid rörelse och stelhet. 

RA kan drabba olika leder i kroppen men de små lederna som fingrarnas 

mellanleder, handens knogar och lederna i framfoten drabbas ofta först. 

Detta gör att många med RA ka ha svårt att knyta handen så att fingrarna 

når handflatan.

Om sjukdomen är långt gången kan det göra att lederna förstörs och felställ-

ningar uppstår.

Vid senare stadium i sjukdomen skadas leden. Ledhinnan växer ut på ledens 

brosk och in i ben som i sin tur skadas och bryts ned.  Omkringliggande 

vävnader, som senfästen och muskler skadas och förtvinar. Detta leder till 

kraftnedsättning. I vissa fall där inflammationerna är intensiva leder det till 

felställningar i lederna. (Hjälpreda för reumatiker, s 18-20)

Artros
Artros är den vanligaste reumatiska sjukdomen. Till skillnad från artriter så 

beror inte Artros av inflammationer i leden utan det som händer är att bro-

sket i leden bryts ned. Detta leder till smärta vid belastning och kan också 

leda till kraftnedsättning och felställningar. Artros drabbar ofta fingerleder 

och tummens grundled. 

I många fall uppstår artros efter långvarig belastning av leden vilket kan 

förklara varför sjukdomen länge gått under namnet “ledförslitning”. (Hjäl-

preda för reumatiker, sid 17)

Upp till 10 - 15 % av Sveriges befolkning har artrosförändringar i leder men 

det är inte alltid som det ger symtom. I åldrarna 50-70 år har ca 6 % symtom 

av artros. Sjukdomen är vanligast bland äldre och drabbar både kvinnor och 
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män. (http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=�899, 2008-02-

21)

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Varje år 

drabbas ca �0 000 av stroke och medelåldern hos dessa ligger på 75 år. 

Beroende av vilken del i hjärnan som drabbas ger stroke upphov till olika 

symptom och följder. Vanligaste symtomen är synbortfall, talsvårigheter och 

förlamning av olika grader. Vid förlamning kan funktionshinder som nedsatt 

handfunktion vara en följd. (http://www.strokeforbundet.org, 2008-04-09)
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Bilaga 3 Intervju med Carina Kullander

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?

Jag har jobbat som arbetsterapeut i 11 år. Förutom det är jag också laborato-

rieassisten inom grundforskning, så mitt intresse för att söka svar på pro-

blem är nog grundläggande, i båda yrkena löser man problem.

Hur många patienter har du?

Jag har svårt att svara på antalet patienter, jag träffat 18 stycken på lördagar-

na då jag jobbar på ett äldreboende i Nacka men på den vårdcentralen som 

vi var på så träffar jag olika patienter varje dag. Visa av dessa träffar jag i så 

kallade träningsgrupper med inriktning på handträning för reumatiker, stor-

keträning m.m. så varje vecka träffar jag så där �0-40 patienter med olika 

typer av problem som ska lösas, det kan var att de brutit benet och behöver 

duschpall, kryckor, rullstol och till patienter som behöver stöd i att våga ta 

sig till någon form av dagverksamhet. I Nacka är de i ålder 75-97 åt och är 

mycket skröpliga vilket gör att jag ser till att personalen behandlar dem med 

värdighet och använder rätt hjälpmedel i sitt arbete som både skyddar dem 

och patienten.

Vilka är de vanligaste diagnoserna du kommer i kontakt med?

Vanligaste diagnosen oj det var svårt, i det område som vårdcentralen ligger 

i är det jätte många riktigt gamla som bor, det byggdes på 50-60 talet, de 

flyttade in när de var unga och nu är de i 70-90 års åldern. Så det vanligaste 

är nog att de behöver få bort badkaren, bli av med trösklar, så att de klarar 

av att gå med rollatorn i lägenheten, att få en dörröppnare till hissen och 

entrédörren så de kan fortsätta att gå och handla. Därefter är det nog hand-

patienter, även de gamla, händer som smärtat och felställningar som kräver 

ombyggnation av badrum, kranar, dörrar, träning och behandling.

Vilka är de vanligaste orsakerna till nedsatt handfunktion?

Vanligaste orsakerna till nedsatt handfunktion då måste jag nog säga Atros 

på grund av att det har kommit många nya bra mediciner för RA=reumatiker 

så nu för tiden hinner man att bromsa skadeutvecklingen, nu är medicinerna 

så pass nya att vi inte vet om de kan hålla tillbaka utvecklingen i reumatiker-

nas händer under alla levnadsåren. Medicinerna är så ny så de har funnits 

för en större grupp patienter  i så där 6 år.

Skillnaden mellan Atros och RA= Reumatiker är följande,

Atros kan vara sekundär och primär, sekundär är en onaturlig nedbrytning 

av brosket i lederna ofta i en led som varit utsatt för ett trauma eller hård 

belastning (skada genom olycka eller idrottsaktivitet, hård belastning är från 

idrott eller yrkeslivet ensidiga rörelser.  Jag har ett knä som jag skadade i 

slalom för 25 år sedan, för ~7 år sedan svullnade ena sidan av knäet upp och 
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värkte, jag sprang till läkare och de gjorde en titthålsoperation men kunde 

inte se något. Svullnaden gick ner och jag kunde börja gå längre sträckor 

igen och träna, Då tog man en röntgen och såg att brosket var förminskat på 

insidan av knäet, det knäet värker konstant med en lätt molande värk som 

jag får leva med. Tränar jag och belastar knäet för mycket känner jag av det 

på en gång.

Primär artros är en sjuklig nedbrytning av brosk på flera leder samtidigt och 

på flera ställen i kroppen och beror inte på någon skada, överbelastning. Man 

vet inte varför detta sker. Lederna svullnar upp och brosket förstörs sakta 

men säkert och under tiden har dessa personer mycket smärtor och kvar blir 

stora hårda leder som gör att man får rörelse inskränkning i leden. Atros av 

detta slag är oftast ärftlig.

Reumatiker är oftast ärtligt och ~50% av de som sjuknar in har en markör 

i blodet, så genom blodprov kan man se om man har reumatiskt. Det är en 

inflammation i lederna, den startar till skillnad mot Atros symetriskt över 

kroppen, Atros kan vara sprid på olika delar så som vänster fot och höger 

hand, medan RA är i båda fötterna och händerna. Man misstänker att RA 

startar med en infektion och sjukdomen pågår genom resterande livet i skov 

medan Atros stannar av när ledbrosket är borta och patienten blir smärtfri 

men har rörelse inskränkning, RA fortsätter under hela livet med smärtor 

som kommer och går och inskränkningarna blir mer uttalade, de svåra fallen 

blir rullstolsburna.

Symptomen av RA och Atros är liknande men skillnaden är var de hamnar, 

symetriskt eller inte, hur lång tid de håller på Atros hela tiden tills brosket 

är förstört medan RA går oftast i skov (man kan ha perioder som är bättre), 

Atros leder blir knöliga hårda, RA blir mer felställda och i de närmaste 

obrukbara.

Stroke är också en stor grupp med handproblem och här blir den oftast 

ensidig, 80% av svenska folket är högerhänta och oftast slår stroken till så att 

höger hand blir drabbad antingen med förlamning eller att de blir ostyrig. Så 

här kan man behöva träna på att vänster hand ska bli dominant och att man 

har öga-hand problem att man har svårt att avgör avståndet till föremålet 

man ska ta.

Av vilken anledning startade du GreppEtt?

Jag startade GreppEtt tillsammans med en annan arbetsterapeut efter att ha 

jobbat på ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), cancer patienter i slutskedet 

av livet, här träffade vi ofta unga patienter som visste att de inom en snar 

framtid skulle dö och i det skedet var tvungna att ta emot hjälpmedel som 

inte är speciellt roliga. Att när man har middag vara tvungen att ha en pet-

emot- kant av plast på sin tallrik och dricka vin och kaffe ur plast när man 

vill ha ett liv precis som andra in i det sista.  
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Jag började jobba på hjälpmedelscentralen som är landstingets centrallager 

för hjälpmedel (där höll jag bland annat på med upphandling av produkter) 

under tiden försvann alla saker som kostade under 250:- från landstinget 

och övergick till egenvård (köpa själv) efter som jag höll på med upphand-

lingar visste jag också vilken djungel det är med produkter där ute både bra 

som håller men även rent skräp. Det är svårt för den enskilde att köpa sa-

kerna utan butik. I vårt upptagningsområde fanns det ingen butik och läget 

blev perfekt.

Vi hade inte tänkt först att öppna butik utan bara hålla på med utveckling av 

produkter som ska ge värdighet till personer med behov av extra stöd från 

sina saker runt dem, varför måste det vara fult bara för man har ett behov. 

Så föddes GreppEtt. Visionen att tillhandahålla och driva fram nya produkter 

som ska fungera för alla och försköna allas vardag och fest.

Utbudet idag är plastiskt, tråkigt, osmidigt, opersonligt, ingen personlig ka-

raktär. Vissa saker passar inte alla trotts att de ska var tillrättalagda. Man har 

under många år tänkt: lätt, diskmaskin, mikrovågsugn. Vi har nu en uppsjö 

av plasttallrikar, den ena som klarar diskmaskin men inte micro, den andra 

som är så lätt att bära och har bra kant men när personen ska äta flyttar sig 

tallriken över bordet. Glas i plast som syns genom färgerna, petar men till 

dem faller de, eller så ser de ut som barnmuggar med handtag på sidorna och 

piplock. Det finns saker i porslin men de är så klumpiga för man har försökt 

sätta dit handtag och kanter vilket gjort att man använd maskiner för att 

komma ner i kostnad och så har man fått porslin som är 70-tals beige-bruna 

med små blommor på hur kul är det att vara 20 år ryggmärgsskadad och för-

söka starta upp det första egna hemmet. Man väljer nog vanligt IKEA porslin 

med maten liggande på bordet för man får inte upp den på ett snyggt sätt, 

man väljer nog ett dricksglas för vinglas kan man inte hålla i. Ägg har man 

slutat äta för äggkopparna faller, risifrutti och yoghurt kan man inte äta för 

de glider iväg eller faller omkull. Vi har mycket att förbättra.
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Bilaga 4 Enkäter

Vinglas

Tänk dig in i att du ska investera i ett nytt vinglas, vad anser du är 

viktigast?

-Transparenta och ganska “klassiska”. Gärna stora så man kan gunga runt 

vinet i. Kanske klassiskt trendigt. Jag är väldigt svag för design, men skulle 

aldrig köpa mönstrade vinglas eller färgade, kanske färgade, men helst rena 

vackra i transparant glas som i så fall har en antigen väldigt enkel o ren de-

sign, eller extremt kristalliga. Märke spelar ingen roll, bara dom är klara o 

skimriga!  

-Storlek på glaset samt utseende

-En kombination av hur det håller dryck och utseende kanske

-Att glaset är tunt och fint. Att det är snyggt 

-Att det är snyggt och känns bra att hålla i/dricka ur. 

-Priset!

-Vill nog att det ska vara trendigt, att dom ska ha stil, det ska vara lätt att 

hålla i kupan och inte för vingligt att hålla i foten. Märke har inte så stor be-

tydelse, formen och om det passar till övrigt favorit porslin.

-Material och hur det känns och passar ihop med porslin mm. Får inte vara 

för extremt, gärna mer klassiskt i stilen.

-Vackert/snyggt, känns bra att hålla i, matchar andra saker på bordet tex. 

porslin och bestick,

-Hade jag känt att jag haft mer pengar över hade jag kanske köpt trendiga 

glas, för att då kunna byta ut dem när jag tröttnat MEN i långa loppet vinner 

klassisk design. Jag vill att de ska vara enkla men ändå kännas som ok vin-

glas. Idag har jag/vi en blandning av IKEA vinglas och lite arvegods. Ärligt 

talat tycker jag IKEA’s Svalka-vinglas funkar. För det är just det att de fung-

erar när som helst, skulle man ha sådana där jumbo-glas som var så att säga 

trendiga ett tag nu så funkar de inte jättebra vid en middag då de ju liksom 

tar över hela bordet, utan kanske bättre när man bara ska dricka vin (och 

inte jättebra vid förfest heller för då är det lätt att det blir lite för mkt vin...) 

-Formen är viktigast; hur det känns att hålla i och hur det håller drycken, 

materialkänslan är viktig. det skall vara klassiskt för att kunna användas 

länge, inte så mkt detaljer. Det skall vara tunt och lätt!

Beskriv ditt favorit-vinglas och varför det är ditt favoritglas.

-Det ska vara stort och runt och i glas, så man ser det goda röda mustiga 

vinet. Det gillar jag. Det ska kännas att man håller i det, inte för klent. samti-
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digt som det ska vara vackert och skimrande. Och ganska tunt upptill, så det 

knappt känns mot läpparna. Då kan jag njuta av vinet!  

-Stort glas att fylla upp ca 1/�. 

-Kan inte definiera ett sådant 

-Ett vanligt enkelt glas från Ikea som har tunt glas.

-Jag gillar höga glas, såna med lång “hals”(?) Dom skall vara lätta och ha nå-

got grafiskt mönster på själva glaskupan. Ingen färg!

-Har ingen speciell favorit

-Har Iittala glas ganska kantiga i formen, gillar dem mest för att de är snyg-

ga.

-klart glas med stor, generös kupa som är skön att hålla i och god att dricka 

ur.

-Åh, jag kommer inte ihåg vad mina vinglas heter, men det är en gaska nätt 

och blommig serie. Inte så steril och modern utan mer romantisk. Jag tycker 

att dom är fina.

-Svårt. I dagsläget är det nog ändå våra IKEA-vinglas. De är enkla, lagom 

stora, funkar jämt men ser inte för billiga ut.

-oj, ingen aning. Kan inte så mkt om sånt. men det skall vara stort och runt. 

KLASSISKT.

4. Vilken känsla vill du helst förknippa med att dricka vin?

-Avkoppling  

-Fest, Ledighet  

-avslappnat 

-Helg, fest, glädje

-Det skall kännas lite exklusivt, lite fint.... Det skall kännas att man unnar sig 

lite vin till -helgen.

-Gott sällskap och god mat

-kallt och rent

-Värme

-njutning

-Något som sätter lite guldkant på vardagen, om det är så att man dricker 

upp slatten som blev över på helgen till middagen mitt i veckan eller om det 

är på en trevlig fest.

-franskt, lyxigt, njuta, runt, mjukt, sensuellt
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Vattenglas

5. Tänk dig in i att du ska investera i ett nytt vattenglas, vad anser 

du är viktigast?

-Jag vill att vattenglas ska vara stora, rymma mycket och inte för lövtunna 

så dom går sönder lätt. Jag vill ha ren o enkel design, kan helst inte sträcka 

mig till för mycket färg. -Om det ska vara färg o mönster så ska det vara in-

spirerat från 50 och 60 tal. Har Iittalas höga vattenglas, dom låga är alldeles 

för små. Jag har transparanta och rökfärgade. Kan även tycka att sand och 

rökorange är riktigt snyggt! Har inte stenkoll på glas, borde lägga lite mer 

hjärta i att titta runt, upplever mig själv väldigt trist i stundens skrivande. 

-Hållbarhet 

-plats i diskmaskin, helst klart och hållbart 

-Hur det känns att hålla och hur det ser ut. 

-Hur det ser ut.

-Priset!

-Det ska vara högt/långt glas, liknande cocktail/drink glas, så det rymmer 

mkt vatten och så ska det vara ganska tunt i glaset, märket spelar ingen roll, 

formen betyder mer.

-Hur det känns att hålla och dricka ur. Hur hållbart det verkar. Köper inte 

sköra vattenglas som jag snart slagit sönder.

-storlek, lätt att hålla, ser fräscht ut

-Löjligt kanske, men att man blir lite glad av sitt glas eftersom det är en typ 

av glas man använder ofta både till vatten och annat. Ska det vara ett vatten-

glas till en servis tycker jag att det är mer tillåtet att vattenglaset sticker ut i 

jämförelse med vinglasen. Jag tycker även att det är viktigt hur de känns att 

hålla i, att det står stadigt så man inte behöver vara rädd för att det ska ramla 

omkull vid minsta lilla knuff eller att man kanske t o m kan tappa det utan 

att det går sönder.

samma som förra, men vattenglaset får gärna vara lite grövre.

7. Beskriv ditt favorit-vattenglas och varför det är ditt favoritglas.

-Som sagt, Iittalas raka enkla höga vattenglas, kommer inte på namnet, är 

nog det som får ta hem första plats. Det är snyggt, det är enkelt o rent, det är 

rejält och det rymmer mycket och man kan ha både vatten, mjölk, jouice och 

kaffe i dom, jag har även serverat soppa i dom. Så det jag gillar med dom är 

att dom är snygga o praktiska i alla lägen. vardag som fest ;)   

-Enkelt robust 

-Har inget 
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-Det är ett blått glas med bubblor i själva glaset. Det är ojämt till formen. 

Man blir sugen på vatten.

-Ett stort glas, rymmer säkert en halvliter och det är bra!

-Det är ett högt/långt glas, liknande cocktail/drink glas, så det rymmer mkt 

vatten och så ska det vara ganska tunt i glaset.

-Ganska stort som rymmer mycket, tjockt glas som håller ett par stötar.

-enkla stora genomskinliga från ikea=) för att dom rymmer mycket och ser 

vardagligt frächa ut

-Mitt favoritvattenglas är i dagsläget ett svartrandigt som vi har både låga 

och höga av. De är av klart ganska tjock glas och sedan tryckta (tror jag) svar-

ta ränder på. De är från Åhléns och kostar väl kring �0:-/st. Jag gillar dem 

för att de är ganska tunga, de står stadigt på bordet så man slår inte så lätt 

ur dem. Gillar de smala svarta ränderna som går vågrätt runt glaset, de är 

ju inte jätteutmärkande design men samtidigt lite roligare än van liga enkla 

ofärgade glas. Att ha vardagsglas som man gillar är viktigt, de använder man 

ju faktiskt varje dag! De matchar även bra ihop med enkla vinglas då tycker 

jag.

-De där gröna som anders o anna lena har av Ulrika Hydman. Det är tjockt 

glas, känns som att dricka ur ren kristall. Man får känslan av is.

8. Vilken känsla vill du helst förknippa med att dricka vatten?

-Gott o svalkande 

-Vardag  

-Efter träningen känslan. 

-Jag tycker det är svårt att dricka vatten så jag vill att glaset skall få mig att 

tycka det är roligt att dricka ur det.

-Törstsläckare

-kallt och rent.

-trygg.

-frächhet

-Att släcka törst, något vardagligt men livsviktigt. 

-klart, friskt, natur

ölglas 

9. Tänk dig in i att du ska investera i ett nytt ölglas, vad anser du 

är viktigast?
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-Oj, det är svårare. Har inte något riktigt ölglas. Gillar inte riktigt att dricka 

ur flaska när jag är hemma, men ofta blir det så ändå. Annars så dricks ölen 

ur Iittalas dricksglas och det känns aldrig riktigt bra. Ska ge mig ut på jakt 

efter ett bra ölglas här efter. Men spontant känns det som det ska vara tungt 

och tjockt och rejält! Känns som alla ölglas är rätt fula. Med massa text på. 

Finns det snygga ölglas som innehåller den riktiga öldrickarkänslan som 

dom ölglasen man får ute på en pub? Isåfall vill jag köpa dom! Kan tänka mig 

både på fot och utan fot. Med handtag eller utan. Jag skanar ett snyggt här-

ligt rejält ölglas. 

-Storlek ca 0,5 l. Ej sejdel 

-Fint skum 

-Hur det känns i handen, får gärna vara snyggt så klart. 

-Utseendet

-Priset och storleken!

-Vill nog att det ska vara trendigt, att dom ska ha stil, men märket är inte 

viktigt.

-Att det håller och är snyggt och gott att dricka ur.

-Snyggt/coolt

-Ölglas är svårt. Jag vill inte att de ska se för billiga ut, alltså som något man 

snott med sig hem från krogen. Gillar om de är ganska anonyma på det viset 

att det kanske inte skriker ölglas om dem utan att man kan även använda 

dem till andra saker (som att dricka vatten ur dem när man är jättetörstig, 

eller dricka kaffe eller smoothies ur dem, etc.)

-formen, hur det känns att hålla i och hur det håller drycken.

11. Beskriv ditt favorit-ölglas

-Har inget, flask-öl tycker jag ska drickas direkt ur flaskan.

-våra ciderglas faktiskt, fint skum och inte för stora.  

-Dricker inte öl... 

-Stort, stabilt och greppvänligt

-Har nog inget, det ska inte ha fot iaf.

-Ganska stort på fot, lite som ett utdraget vinglas. Det är gott att dricka ur 

och känns lite lyxigt. Klassisk design.

-har ingen favorit.. men dom ska kännas rejäla och inte så ömtåliga !

-Har nog inget favorit-ölglas. Men gillar när de serveras i lite grövre glas, 

men absolut inget med handtag det tycker jag är jättefult!
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-det är på fot, som ett vinglas, fast längre skål och kortare fot. väldigt klas-

siskt.

12. Vilken känsla vill du helst förknippa med att dricka öl?

-En öl är alltid en öl, enkelt o fantastiskt gott! 

-Törst, Enkelhet  

-Helg, fest, glädje

-Ledighet, fest

-Frihet

-trevligt

-tycker faktiskt inte om öl, men det är ju ändå förknippat med fest!

-Lagom festligt och lite frihet.

-skoj, hej å hå, engelsk pub, basic - inget krussidull, lite bonnigt, ärligt, rakt 

av, gött, kall öl en sommardag.
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Bilaga 5 Intervjuer av patienter på Tall-
höjdens vårdcentral, Södertälje

Intervju A

Vilken diagnos är det du har och hur länge ar du haft det?

Artros. Jag har haft problem med händerna i många år.

Hur länge har du haft det?

Hur länge jag har haft, det vet jag inte men jag har haft problem med hän-

derna i många år.

Hur märker du tydligast av det här i vardagen?

Jag kan inte använda händerna, jag kan inte knyta dem. Det är problem med 

knogar och småleder och jag får såna där bubblor som växer ut.  Och sen har 

jag senproblem, det drar ihop sig, det gör ont.  Jag har problem med fötter 

också. 

Vilka rörelser är det som är mest problematiska?

När man tar i någonting så avslutar man med att lägga lillfingret och det kan 

jag inte göra.  Så oftast har jag bara grepp i pekfinger, tumme och långfinger. 

När man börjar röra händerna på morgonen så gör det väldigt ont och är 

stelt.

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Celterglas

Det där kan jag inte ta i, jag tappar det, speciellt om det är något i det. 

Vinglaset

Det fungerar bra, det sitter fast, jag låser det med lillfingret.

Intervju B

Vilken diagnos är det du har och hur känge har du haft det?

Reumatoid Artrit, Jag har haft det sedan 199�.

Hur märker du tydligast av det här i vardagen?

Värken är värst. Det är mest problematiskt på morgongen. När jag klär på 

mig är problematiskt. När man ska ta ner en kaffekopp ur skåpen är också 

svårt

Är det blandat med smärta också?

Smärta, man blir väldigt stel i fingrarna och då blir det väldigt svårt att röra 

fingrarna. 
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Vad har du för glas hemma?

Jag har nog mest enkla vanliga, raka. Jag har också plastglas som jag fått ge-

nom hjälpmedelscentralen.

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglaset

Det fungerar bra. Håller hon i kupan blir det för stort, det gör ont.

Celterglas

Det går lättare, det är lite mindre

Intervju C

Vilken diagnos är det du har?

Reumatioid Artrit, sen har jag en muskelsjukdom som gör att jag blir väldigt 

svag också.

Hur länge har du haft det?

20 år. Det har blivit klart sämre i händerna svårare att greppa och tappar 

ofta. Det är just det dr att man tappar, saker är hala, de är som ålar ibland 

tycker jag. Så det är väldigt bra när man har någonting  som man kan hålla i. 

Mjuka saker tycker jag bäst om. 

Vilka rörelser är det som är mest problematiska?

Det är både lyft och tryck.  Och bära och lyfta upp saker.  När det gäller 

vinglas så  får jag aldrig  när jag är borta flytta vinglas från bord längre därför 

att de är svåra. Jag har tappat många, det har kostat mycket pengar.  Men 

just det där att lyfta och bära , det är det som är det svåra. 

Vad har du för glas hemma?

Jag har ett glas som är från Apoteket i plast. Det har en rund kupa, sen är 

det tjockt att hålla i och lätt. För det är det som är det svåra är att många glas 

är för tunga. Om man tittar på tallrikar eller glas så är de för tunga för mig. 

Men blir de för tunna och lätta så slår jag lätt sänder dem. Så någon stans så  

måste det finnas en tyngd i dem, en balans, en stabilitet.  

Problemen med de här plastglasen är ju bara så förbaskat tråkigt. Och sen 

blir de ju så fula och man kan inte köra dem i maskin. 

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglaset

Om jag ska hålla i det här så blir det så här, (hon greppar om glaset kring 

benet men glaset vinklas i sidled) och då är det svårt att dricka. Min hand 

är för instabil för att hålla så här egentligen om jag ska dricka . Så antingen 

får jag hålla med båda händerna vilket inte är särskilt trevligt om man är på 

middag. Men problemet är kanske det att de är för smala för mig, de är för 

tunna. 
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Celterglas

Ja det här är också ett problem.  Det här är ett aldeles för litet glas. Skulle jag 

välja glas skulle  jag välja ett som är högre därför att det här är för litet för mig 

att hålla i .

Intervju D

Vilken diagnos har du och hur länge har du haft det?

Jag är reumatiker och har varit det i sju år. Men sedan jag fick rätt medeciner 

så har det blivit bättre än det var i början.

Hur märker du av det i vardagen?

Största problemen är  i fötterna, när jag belastar dem. Men jag har problem i 

händerna ockskå som jag går på behandling för. 

Vilka glas fungerar bra/dåligt?

Jag tycker att de flesta glas fungerar bra men när de blir för stora går inte. 

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglaset  

Inga problem. 

Celterglas

Fungerar också bra.

Intervju E

Vilken diagnos har du och hur länge har du haft det?

Artros och Reumatioid Artrit. 1986 opererade jag händerna för första gången. 

Hur märker du av det i vardagen

Lyfta och ta i föremål är svårt. Skära är väldigt svårt. Jag har inte det där grep-

pet och styrkan. 

Vilka glas använder du hemma?

Jag har köpt ett glas med en tjock fot som fungerar bra. Men när jag lyfter det 

så måste jag stötta upp med andra handen för att jag inte ska tappa det. Jag 

tappar saker väldigt ofta.

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglas

Inget glas jag skulle köpa. Det har för smal fot.

Celterglas

Problem om glasen är för raka.

Intervju F

Vilken diagnos har du och hur länge har du haft det?

Artros både i rygg och händer som jag har haft problem av i ca 20 år. 
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Hur märker du av det i vardagen

Svårt att greppa. Tappar ofta det jag tar i.

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglas

Kan lyfta glaset. 

Celterglas

Det är värre, det är för tjockt. Det blir svårt att öppna handen

Intervju G

Vilken diagnos har du och hur länge har du haft det?

Jag fick en stroke för fem år sedan som gjorde mig förlamad på höger sida. Har 

gått på sjukgymnasitk sedan dess och tränat upp rörelseförmågan. Men jag 

saknar djupkäns i handen och armen. Sen har jag fått Artros som sitter i fin-

grarna, färmst på vänster hand.

Hur märker du av det i vardagen

Jag har fått lära mig bli vänsterhänt. 

Vilka glas använder du hemma?

Jag använder en mugg med ett stort öra på. 

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglas

Jag kan inte ta det med höger hand. Men med vänster hand går det. 

Celterglas

Inga problem att hålla  i glaset. 

Intervju H

Vilken diagnos har du och hur länge har du haft det?

Artros, händerna 10 år. Men även axlar och nacke, överallt nästan. 

Hur märker du av det i vardagen

Det värsta är värken. Jag kan heller inte greppa ordentligt. Jag är svag i hän-

derna. Jag kan öppna handen men att sluta den är problematiskt.

Vilka glas använder du hemma?

Jag har glas som fungerar tämligen bra men då tar jag dem med båda händer-

na. Men jag har vanliga glas än så länge.

Jag tar fram två glas som hon får prova. 

Vinglas

Hon tar glaset med båda händerna annars blir det för vingligt.

Celterglas

Det är inga problem.



Bilden saknas av
upphovsrättsliga skäl
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Bilaga 7 Användartester

Person  Diagnos  

A   Artros  

B   Reumatioid Artrit

C   Reumatioid Artrit

D   Reumatioid Artrit

E   Artros & Reumatioid Artrit

F   Artros

G   Stroke & Artros

H   Artros

A  Fungerar bra. Låser det med lillfingret om benet.

B  Fungerar bra. Håller hon i kupan gör det ont.

C  Kan inte lyfta glaset med en hand. Vingligt och obekvämt.

D  Inga problem att lyfta och greppa glaset.

E  Kan inte lyfta med en hand. Vingligt när benet ör så smalt

F  Kan greppa glaset med en hand.

G  Kan greppa och lyfta glaset men hade problem att hitta ett bekvämt  

  grepp.

H  Måste greppa glaset med två händer, annars blir det för vingligt.

A  Kan inte lyfta det, tappar det. 

B  Inga problem att lyfta och greppa glaset

C  För litet glas.  Får inget bra grepp.

D  Inga problem att lyfta och greppa glaset

E  Upplevs svårt att greppa och lyfta då tumleden är för svag.

F  Svårt att greppa. Kan inte öppna handen. Glaset är för brett.

G  Inga problem att hålla  i glaset. 

H  Inga problem att hålla  i glaset. 
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A  Saknar vidd i kupan ovanför handen så att det blir mer stabilt. Nu  

  vinglar det lite.

B  Bra också. Upplevdes mer vilsam än kantvin

C  Dålig balans i handen. Liknande problem som G1

D  Känns klumpigt och för stort. Kommer inte runt med fingrarna.

E  Upplevs bättre än modellen med kant. 

F  Upplevs för bred, greppet blir för stort. 

G  Inga problem att greppa och lyfta men modell med kant var bättre. 

H  Upplevdes okej men modellen med kant var bättre. Den här gled lätt  

  ur handen.

A  Inga problem att lyfta, upplevdes positiv. 

B  För stor greppdiamter

C  Dålig balans i handen. 

D  För stort. Kommer inte runt  med fingrarna.

E  Inga problem att greppa och hålla i.

F  Upplevs för tjock och bred.

G  Inga problem att greppa och lyfta. Upplevdes positiv.

H  Något instabil i handen och klumpig

A  Upplevdes mer positiv än kant med den bredare botten.

B  Fungerar bra så länge diametern inte blir bredare.

C  Samma som för kulavin

D  För klumpigt. Kommer inte runt  med fingrarna.

E  Inga problem att greppa och hålla i.

F  Upplevs för tjock och bred.

G  Inga problem att greppa och lyfta. Upplevdes positiv.

H  Något instabil i handen och klumpig
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A  Sitter bättre i handen än M1. Den vidare kupan upplevdes positivt.  

  Kunde hålla den på flera olika sätt. Kanten kommer in mellan fin  

  grarna och ger ett bra stöd. 

B   Kanten upplevdes positivt.

C  Upplevedes säker. Kunde lägga fingrarna ovanför kanten vilket styr  

  upp glaset i handen. Ger stabilitet i handen. 

D  Kanten upplevdes svår. Den branta kanten stöter bort handflatan. 

E  Känns bra att ta i. Kanten är bra. Men vill ha benet lite tjockare.

F  inga problem att greppa och fyfta. En stor skillnad från G1 uttalas.

G  Inga problem att greppa och lyfta. Upplevdes mycket bättre än G1.

H  Mycket bra. Kanten upplevdes positiv. Kunda lyfta med en hand (till  

  skillnad mot G1 som hon var tvungen att lyfta med båda händerna.

A  Inga problem att greppa  och lyfta.

B  För stort grepp. Smärtar i handleden.

C  Inga problem att greppa  och lyfta.

D  Känner sig inte säker. För stort.

E  Inga problem att greppa och lyfta.

F  Inga problem att greppa och lyfta.

G  Inga problem att greppa och lyfta.

H  Inga problem att greppa och lyfta. Upplevdes bekvämt.

A  Inga problem att greppa och lyfta.

B  Upplevdes skönt.

C   Bra balans, känns bekvämt och stabilt. Kan vila fingrarna. 

D  Inga problem att greppa och lyfta.

E  Inga problem att greppa och lyfta. Men kommmer inte in riktigt med  

  hela hande. Önskar att glaset ska ligga mer i handflatan.

F  Inga problem att greppa och lyfta.

G  Inga problem att greppa och lyfta.

H  Inga problem att greppa och lyfta. Upplevdes bekvämt.
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Bilaga 8 Bilder från användartester
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Bilaga 9 Bilder från prototyptillverkning


