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Examensarbete, 15 hp

Under sista terminen på kandidatprogrammet 
i Industridesign vid Mittuniversitetet Sunds-
vall så skall alla studenter utföra ett examens-
arbete för att påvisa de kunskaper som samlats 
under året. 

Projektet genomförs tillsammans med ett sam-
arbetsföretag som antigen förser en med ett 
problem alternativt att studenten själv väljer 
vad denne vill jobba med. Resultatet ska sedan 
presenteras med en skriftlig rapport, muntlig 
presentation samt fysisk modell. 

Projektet avslutas sedan med utställning på 
kulturmagasinet i Sundsvall.

Problemdefinition
Glasögon är en produkt som vi bär i det vi 
visar allra mest, ansiktet. Ändå är priset så 
högt att de flesta bara har råd med något en-
staka par vilket gör det svårt att anpassa sina 
bågar efter stil, personlighet och humör utan 
att det ska kosta en förmögenhet. 

Dagens utbud på bågar är otroligt stort men 
ändå upplever många att det är dålig vari-
ation och svårt att hitta några som känns 
hundra procent rätt.

Syfte & Mål
Syftet med projektet är att hitta en lösning 
som kan möjliggöra individanpassning av 
sina bågar, att kunna förändra dem för att 
göra dem till sina egna.

Målet är att skapa en enkel och smidig lös-
ning för att kunna förändra utseendet på 
sina bågar utan att behöva köpa nya. Att ge-
nom tillsatser kunna förändra färg och form. 
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Mitt namn är Mimmi Björn.
Jag är en ambitiös och målinriktad norrlän-
ning uppvuxen i det lilla samhället Arvid-
sjaur, 872 km norr om Stockholm.

Kreativitet har alltid varit en stor del av vem 
jag är och enda sedan barnsben har jag spen-
derat otaliga timmar med en penna i han-
den. Jag har alltid haft en särskild fascination 
för färg och form, kanske för att båda mina 
föräldrar är bildlärare och att jag vuxit upp i 
ett hem där estetik varit en självklarhet, men 
också för den påverkan som design faktiskt 
har på oss. Hur en klädsel kan beskriva en 
personlighet eller en snygg stol kan förhöja 
ett helt rum. Hur små, smarta lösningar kan 
skapa en enorm förändring.

Detta projekt har inte bara satt mina kun-
skaper på prov utan även utvecklat mig 
som designer och människa. Att kliva rakt 
ut ur min comfort zone och på egen hand 
hitta den optimala lösningen har inte varit 
det enklaste. Efter många sena kvällar och 
ett flertal findusfärdigmatlådor så sitter jag 
nu här med en kandidatexamen i industri-
design och med denna rapport vill jag bjuda 
in dig till de 10 senaste veckorna i mitt liv, till 
min process och mitt resultat. 

Vem är jag?

Mimmi Björn

Inledning
Enda sedan så tidigt som 1200tal så har glas-
ögon varit en bidragande faktor till ökad 
livskvalité för väldigt många människor. 
Men trots sin otroliga förmåga att göra varje 
ögonblick mer uppskattat så har glasögo-
nens popularitet inte alltid varit den högsta.

Man behöver bara backa några få år tillbaka 
i tiden. Det var aldrig någon som direkt jubl-
ade över beskedet att det var dags att skaffa 
glasögon. Att ha glasögon sågs mer som en 
svaghet, något töntigt, ett tydligt tecken på 
att åldern hunnit ikapp. Ett nödvändigt ont 
för att kunna se igen. Så pass att vissa till och 
med övervägde att se suddigt istället för att 
sätta på sig ett par. 

Efter många år i motvind så har vinden nu 
vänt och idag kan glasögon klassas som en 
lika het accessoar som ett par skor eller en 
väska. Det har till och med blivit så populärt 
att vissa skaffar ett par trots att de inte ens 
behöver dem. Glasögon har blivit en deko-
rativ detalj för ansiktet som kan förhöja en 
hel outfit eller förändra en identitet, så varför 
inte utnyttja det?

I detta projekt så är det precis det jag vill 
göra. Jag vill inte längre att glasögon ska ses 
som ett hinder utan mer som en möjlighet 

att uttrycka den man är eller vill vara. Jag vill 
att kunden ska känna frihet och ha möjlig-
het för förändring utan att behöva spendera 
tusentals kronor så fort man tröttnat på sina 
gamla bågar. 

Genom att utveckla ett par individanpassade 
bågar, där bågarnas utseende kan justeras ef-
ter användarens behov och humör så vill jag 
att kunden ska kunna styra över sina egna 
glasögon
- och inte tvärtom.

Förväntat resultat
Visionen med projektet är att skapa ett nytt 
koncept där användaren själv kan anpas-
sa sina glasögon och med utbytbara medel 
kunna justera dess uttryck och estetik. Jag 
vill även jobba med brandingen av glasö-
gonen för att skapa ett komplett varumär-
ke. Under detta projekt kommer fokus att i 
huvudsak ligga på själva produkten och om 
resultatet blir som önskat och förväntat så 
hoppas jag kunna jobba vidare med projek-
tet efter avslutade studier. 

Projektet skall resultera i en skriftlig, beskri-
vande rapport, skalenlig och verklighetstro-
gen modell, muntlig presentation samt en 
utställning på kulturmagasinet, Sundsvall.
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To see or not to see, 
is no longer the question.

Citat av okänd.
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Följande text är hämtad från Zeiss (2017). 
Glasögon är en produkt som vi människor 
idag tar för givet, men så har det inte alltid 
varit. Det fanns en tid då man helt enkelt fick 
acceptera sin dåliga syn, rättare sagt ända 
fram till 1200-talet då italienska munkar 
lyckades utveckla ett halvsfäriskt glas som 
förstorade skrift när det placerades framför 
ögat. En produkt som blev en välsignelse för 
många äldre och förbättrade livskvalitén för 
otroligt många människor. Det var under 
denna period som man började använda det 
tyska ordet Brille som betyder glasögon och 
kommer från ordet Beryll, namnet på den 
bergskristall som användes till glasen.

Trots att syftet att se bättre var detsamma 
så var dessa glasögon något helt annat till 
skillnad från de glasögon vi är vana vid idag. 
Glasögon som liknar dagens tillverkades för 
första gången även de på 1200-talet på det 
berömda glasbruket Murano där de lyckades 
placera två konvexa glas i bågar av trä som 
man sedan satte ihop med en nit - Nitbrillor. 

Eftersom tiden gick så kom man att ersätta 
skaftet på nitbrillorna med en bygel och trä-
ramarna med bly vilket ledde till ökad kom-
fort och något som kallades för Bygelglasög-
on. Bygelglasögonen påminner till stor del 
om de glasögon som vi använder idag. Un-
der 1500-talet började man också använda 

Historia
andra typer av material, till exempel läder, 
sköldpaddsskal, horn, silver och brons. Det 
ständiga problemet med dessa synhjälpme-
del var dess passform och det var inte förrän 
år 1727 som optikern Edward Scarlett kom 
på den geniala idén att ersätta dåvarande lä-
derrem eller liknande mot skalmar i styvare 
material.  I stort sett från den dagen har glas-
ögonens grundkonstruktion i stort sett varit 
densamma. (Zeiss, 2017)

Enligt Karina Ericsson Wärn skriver i sin 
bok Banbrytande mode (2014) så kom de 
första glamorösa glasögonen så sent som 
på 1930-talet, en tid då glasögonen mer och 
mer började dyka upp inom filmindustrin. 
Filmstjärnor som Joan Bennet och Hedy 
Lamarr klädde sig ofta i ett par mörka sol-
glasögon som utstrålade både glamour och 
farlighet, vilket inspirerade den kvinnliga 
biopubliken till att börja göra detsamma och 
solglasögon blev nu en trendig accessoar. 

År 1940 kom plasten och banade väg för 
fantasifulla bågar i stor variation av färg och 
form. American optical Company kom även 
på idén att låta modedesigners ha ett finger 
med i spelet och i utbyte med att deras namn 
fick stå på bågen fick de en del av vinsten. 
Designerbågar kom att bli en riktig succé 
och den succén håller faktiskt i sig än idag. 
(Ericsson Wärn, 2014)

Bild på nitbrïllor.

1
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Analysfas
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I det inledande skedet av analysfasen så ge-
nomfördes en kvantitativ undersökning för 
att snabbt få en relativt stor överblick om hur 
användningen av glasögon samt solglasögon 
faktiskt ser ut. Undersökningen utfördes ge-
nom en digital enkät som delades på soci-
ala medier. Detta för att på ett smidigt sätt 
kunna nå fler människor i varierande åldrar. 
Enkäten var öppen för svar i totalt tre veckor 
och innehöll sjutton olika frågor indelade i 
tre huvuddelar - Användning av glasögon 
med styrka, användning av solglasögon samt 
estetik och egna kommentarer. Enkäten var 
på svenska och kunde därför bara besvaras 
av de som behärskade språket. 

Totalt svarade 176 personer på enkäten va-
rav 75 % kvinnor och resterande 25 % män. 
Åldern på de som svarat varierade från allt 
mellan yngre än 20 år till vissa äldre än 80 
år. Dock så var majoriteten (47,7 %) mellan 
åldrarna 20-30 år.

Kvantitativ
Undersökning

Bland de 176 personer som svarade på en-
käten så var 132 personer (72 %) i behov 
av glasögon med styrka. Detta resultat kan 
styrkas med SCBs statistik över använd-
ning av glasögon där de visar på att 7 av 10 
svenskar över 16 år är i behov av glasögon.

Det fanns markanta skillnad mel-
lan de personer som var under 
respektive över 40 år. Bland 
de som var yngre än 40 så 
var endast 63 % i behov 
av glasögon, jämförelsevis 
med de som var äldre där 
94 % behövde. 

Det fanns även en skillnad 
mellan män och kvinnor. 
Bland de kvinnor som svarat så 
fanns behovet hos 80 % medan det 
hos männen endast fanns ett behov hos 
59 %. 

Största delen (61 %) av de som hade något 
typ av synfel hade använt glasögon i 10 år 
eller längre och hade under sin livstid ägt 5 
par eller fler. Kostnaden för de slipade glas-
ögonen kunde variera mellan 500 kronor till 
4000 kr eller mer men låg på en ungefärlig 
genomsnittskostnad på 3000 kronor. Kost-
naden är dock beroende på vilket synfel an-

Behov av glasögon 
med styrka

vändaren har, alltså vilken lins 
denne behöver. 

I snitt så kunde användarna använda 
sina glasögon i ungefär 3 år innan de leds-

nade och ville köpa nya. Majoriteten (29 %) 
ansåg dock att två år räckte för att man skul-
le känna ett sug efter förändring. 

Detta innebär att om kunden skulle köpa 
nya glasögon efter behov och lust från 16 
års ålder till genomsnittsåldern på 83 år så 
skulle de alltså förbruka 22 par samt 66 000 
kr bara för att de vill känna sig nöjda med 
sina bågar.

Män

Kvinnor
Behov av 
glasögon

Behov av 
glasögon

Män

Kvinnor
Behov av 
glasögon

Behov av 
glasögon



16 17

160 personer (91 %) av de som besvarat en-
käten använder sig utav solglasögon. Jäm-

förelsevis så var 14 % av männen 
negativa till solglasögon medan 

endast 8 % av kvinnorna var 
detsamma. Åldersmässigt 

så skiljde det ytterst lite 
mellan yngre och äldre 
gällande användning av 
solglasögon.

I genomsnitt ägde varje 
person ca 3 par solglasög-

on som de betalat ungefär 
600 kronor per par. Största 

delen (24 %) av de som svarat 
hade dock betalat mer än 1000 

kronor för sina solglasögon. I snitt an-
vänder de sina solglasögon i 3 år innan de 
tröttnat på de gamla.

Färg kontra karaktär
Färg är ett starkt verktyg som kan använ-
das som signalåtgärd, påverka vårt humör 
och till och med påverka våra fysiologiska 
reaktioner. Människors preferenser för hur 
färg upplevs är självklart väldigt individuellt 
och kan påverkas av en mängd olika faktorer 
såsom miljö, personlighet, upplevelse, eko-
nomisk status och uppfostran. Dock finns 
ändå några färgeffekter som har universell 
betydelse, här bredvid syns några av de uni-
versella översättningarna av färg och vad de 
står för (Kinnarps, 2019-02-15). 

Användning 
av solglasögon

Män

Kvinnor
Använder 

solglasögon

Använder
solglasögon

Män

Kvinnor
Använder 

solglasögon

Använder
solglasögon

Grön - En harmonisk färg som symboliserar 
miljö, ungdom, hälsa och säkerhet. En färg 
som är lätt för ögat att acceptera och sägs vara 
både lugnande och uppfriskande samt skapa 
balans. 

Gul - Förknippas med optimism, glädje och 
energi. En antidepressiv färg som stimulerar 
kroppens tillverkning av signalsubstansen 
serotonin som ger en känsla av välbefinnande 
och glädje. Tros vara en färg som kan öka vår 
kreativitet samt få människor att prata. 

Lila - Associeras med välstånd, lojalitet och 
mystik. Uppmuntrar till djupa tankar andlig-
het och sägs intensifiera och förbättra sexlivet.

Orange - Färgen som kräver vår uppmärk-
samhet. Ger en känsla av balans, välkomnan-
de och värme. Gör oss människor mer öppna, 
piggare och gladare. Sägs även främja kom-
munikation och aptit. 

Trovärdig
Ambitiös
Makt 
Mod
Positiv 
Självsäker
Unik
Glädje 
Framgång
Kreativ
Styrka 
Respekt

Jag ville dock, under den 
tredje delen av enkäten 
att de som svarade skulle 
para ihop ett värdeord/
karaktärsdrag med den 
grundfärg som de tyck-
te passade ihop med det 
ordet. De 12 ord som an-
vändes var;

Colours, 
like features, 
follow the change 
of emotions.
- Pablo Picasso

Svart - Förknippas ofta med auktoritet, 
makt, intelligens och kunskap. Relativ djärv 
och aggressiv färg som ofta används inom 
modebranschen.

Vit - En av de mest neutrala färgerna och 
kopplas oftast till renhet och oskuld.

Röd - Fångar snabbt vår uppmärksamhet, 
stimulerar binjurarna och nervcellerna och 
får vårt hjärta att slå snabbare. En färg som i 
rätt mängd kan ge mer energi och öka vår ut-
hållighet men i fel mängd kan orsaka stress, 
ilska och panik. Associeras ofta med makt 
och styrka. 

Blå - Stimulerar vår kreativitet och har en 
lugnande effekt som får oss att andas lång-
sammare och blinka mer sällan. Sägs göra 
oss mer produktiva och öka vår koncentra-
tionsförmåga. Långvarig exponering kan 
dock leda till sorg och depression. Förknip-
pas med kyla, formalitet och allvar. 
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Utforskande, försiktig, systematisk, nog-
grann, perfektionist, objektiv, strukturerad 
och metodisk.

Drivande, ambitiös, viljestark, målmedve-
ten, bestämd, otålig, tävlingslysten, påstri-
dig, och direkt.

Tålmodig, stabil, pålitlig, uthållig, god lyss-
nare, försiktig, hjälpsam, lojal, god lyssnare 
och genomförare.

Utåtriktad, övertygande, verbal, positiv, kre-
ativ, spontan, känslig, optimistisk samt söker 
uppmärksamhet.

Som slutsats från färg kontra karaktär så kan 
man se att det överlag blev relativt jämna 
resultat och att många tyckte att flera färger 
passade in på samma ord. Jag tror självklart 
att vår undermedvetna uppfattning om vad 
färgen betyder spelar in och man kan till viss 
del se att de universella betydelserna spelar 
in, speciellt på orden makt och styrka där 
röd och svart dominerade svaren. Man kan 
också se att ord som positiv och glädje präg-
las av färgen gul medan ord som trovärdig 
och framgång mestadels består av blått.

En faktor som jag tror kan påverka hur 
människor associerar färg till karaktärsdrag 
är den storsäljande boken Omgiven av idi-
oter skriven av Thomas Eriksson (2014). 
I boken förklarar han hur man kan dela in 
människor, beroende på personlighetsdrag, 
i olika kategorier för att lättare kunna förstå 
hur olika människor fungerar och hur man 
kan handskas med dem. Boken är baserad 
på så kallad DISC analys som är ett person-
lighetstest uppdelat i färger. Färgerna som 
analysen utgår från är Blå, Röd, Grön och 
Gul, där varje färg symboliseras av olika ka-
raktärsdrag. I boken beskriver han de olika 
personlighetsdragen som figuren till höger 

Reflektion
Färg kontra karaktär

visar.
Efter att ha analyserat resultatet från enkäten 
så ser man att det stämmer relativt bra in på 
DISC analysens beskrivning av färgerna och 
jag tror också att bokens stora spridning har 
gjort att den svenska befolkningen har på-
verkats gentemot hur vi läser av färger. DISC 
analysen är en metod som arbetsgivare i vis-
sa fall börjat använda för att hitta rätt person 
för arbetet, vilket är en metod som kan både 
ifrågasättas men också utnyttjas med hjälp 

Trovärdig

Positiv

Glädje

Unik

Framgång

Kreativ

Ambitiös

Respekt

Mod

Självsäker

Makt

Styrka
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Geometriska former är de vi först lär oss 
som barn. Kvadrater, cirklar, trianglar och 
allt däremellan är de enklaste och vanligaste 
formerna som vi utsätts för varje dag, inte 
minst på glasögon och alla har de olika be-
tydelse. Enligt Visme (2019-03-12) så har de 
olika geometriska formerna dessa betydel-
ser:

Kvadrater och rektanglar
Är det vanligaste formerna som vi ser varje 
dag, bland annat hus, böcker och mobilte-
lefonen. De ger en känsla av trygghet och 
auktoritet.

    Disciplin
    Styrka
    Mod
    Säkerhet
    Trovärdighet
    Ordning

Cirklar, ovaler och ellipser
Former utan början och slut där cirkeln ofta 
associeras med sol och jord medan ellipsen 
associeras med universum. Ger en känsla av 
mystik och magi. Eftersom de inte har några 
kanter så upplevs de mjuka och milda.

     Evighet
     Kvinnlighet
     Kärlek          
     Harmoni          
     Intellektualism
     Universum

Fortsättningsvis i enkäten så skulle de del-
tagande genomföra samma test som gjordes 
med färger nu göras med form. Formerna 
representerades av sex olika par glasögon, 
som är de vanligaste former på glasögon 
som idag finns på marknaden. Även samma 
ord som användes på den tidigare från an-
vändes här.

Form kontra karaktär

Trianglar
En energisk och dynamisk form som ofta as-
socieras med rörelse och riktning. Den kan 
också ge en känsla av stabilitet eller obalans 
beroende på bredd och höjd.

     Spänning
     Riskfull
     Farlig          
     Balans          
     Stabilitet

0

20 40 60 80 100

0

20 40 60 80 100

0

20 40 60 80 100

0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 1000

20 40 60 80 100

0

20 40 60 80 100 120

0

20 40 60 80 100

0

10 20 30 40 50 60 70 80

0

10 20 30 40 50 60 70 80

0

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Trovärdig

Positiv

Glädje

Unik

Framgång

Kreativ

Ambitiös

Respekt

Mod

Självsäker

Makt

Styrka
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Genom att analysera resultatet mellan kopp-
lingen form och karaktär kan man se att de 
glasögon med ett mer uttrycksfullt utseende 
och form oftare associerades till de olika ka-
raktärsdragen. Detta tror jag kan bero på att 
de bågar som vi tydligast kan associera till 
en geometrisk form har vi lättare att känna 
igen och därför lättare att göra slutsatser an-
gående formen. 

De runda bågarna associerades i många fall 
med känslor eller mjukare ord, såsom am-
bitiös, kreativ och positiv medan de kantiga 
bågarna kopplades till ord som framgång, 
respekt, makt och styrka. 

Sammantaget så tycker jag att det är otro-
ligt intressant hur tydligt vi människor ac-
cossierar och skapar fördomar om andra 
människor bara beroende på vad de har på 
sig. Det är alltså en viktig aspekt i hur man 
vill att andra ska uppfatta en men också ett 
hjälpmedel som vi kan använda till vår för-
del. Om man till exempel ska gå till en viktig 
arbetsintervju så kanske man vill uppfattas 
som trovärdig och ambitiös. Genom att då ta 
på sig kläder i blått eller grönt samt i kombi-
nation med runda eller kvadratiska bågar så 
kan man undermedvetet påverka sin arbets-
givare att faktiskt tycka det.

Reflektion
Form kontra karaktär

I enkätens slutskede ställde jag två öppna 
frågor, detta för att jag ville veta vad använ-
darna upplevde för egna problem samt vad 
de tycker om utbudet på bågar idag. Till hö-
ger finns några av de svar som var ofta före-
kommande samt intressanta för mitt projekt: 
(För ytterligare redovisning över enkäten, se 
bilagor.)

Jag ställde även frågan om användarna före-
drog glasögon med eller utan sadlar för att 
få reda på vilket alternativ jag skulle satsa 
på. Svaret blev att 58 % föredrog bågar utan 
sadlar. 

Svaren från de övriga frågorna är något jag 
tar med mig för att sedan utforma en funk-
tionsanalys samt en kravspecifikation som 
grundar sig på analysfasens resultat.

Glider ned på näsan.
Skruvarna blir lösa.
Tappar färg.
Allergi
Metallbågar böjer sig
Avskärmat synfält
Dyra
För stora storlekar
Dålig passform

Utbudet är väldigt stort.
Inga som är 100 % jag.
För lite variation i utseende.
Dålig variation i storlek.
Svårt att hitta något man trivs i.
Bra med fysiska optiker samt online.
Alla modeller är likartade.
Onödigt dyra.
Får panik för det finns så mycket att välja på 
plus att de flesta är onödigt lika varandra. 
Vill man sticka ut så säger börsen ifrån.
Så himla dyrt.

Sadlar
Utan sadlar

Övriga frågor

Vad tycker du om dagens utbud?

Vad upplever du för problem med dina 
glasögon?

Sadlar
Utan sadlar
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För att styrka och utöka den information 
som samlats under den kvantitativa under-
sökningen så genomfördes två intervjuer 
hos två olika optikerkedjor. De två intervju-
erna hade olika syften där den första inter-
vjun i huvudsak handlade om estetik, stil 
och styling medan den andra endast hand-
lade passform och ergonomi.

Kvalitativ
undersökning

Intervju 2
Den första intervjun gjordes på Smart Eyes, 
en relativ ny kedja som enbart säljer båg-
ar av sitt eget varumärke. Där intervjuades 
både optiker samt butikspersonal för att få 
en bild av hur kundernas upplevelse ser ut. 
De frågor som ställdes berörde i huvudsak  
ergonomi och passform. Bland annat så fick 
de förklara vilka typer av problem som kun-
derna upplever. Problemen var tvungna att 
gälla bågen och inte personens synfel. 

De absolut vanligaste problemen som han 
upplevde att deras kunder kom tillbaka för 
att få hjälp med var inställningar så som 
längd på skalm och bredd mellan sadlarna. 
Han ansåg också att efterfrågan mellan plast 
respektive metallbågar var ungefär lika stor 
vilket även gällde med eller utan sadlar. Han 
ansåg att utbudet idag är väldigt stort och att 
det finns något för alla, dock saknade han 
samt kunderna en möjlighet att kunna göra 
sina glasögon mer individuella. 

Gällande bågarnas storlek så fanns det idag 
några grundmått som nästan alltid används. 
Bredden på dambågar kan variera mellan 
135-145 mm, näsbryggans bredd pendlade 
mellan 14-24 mm och skalmlängden var 
antingen 135, 140 eller 145 mm. Dessa mått 
gäller dambågar.

Intervju 1
Den andra intervjun gjordes på Synoptik, en 
kedja med stort fokus på den estetiska delen 
och erbjuder även sina kunder handledning 
av en glasögonstylist. Det var en av dessa 
stylister som intervjuades. Intervjun basera-
des i huvudsak på att jag valt ut 10 bilder på 
olika personer som jag anser vara förebilder 
för mina eventuella kunder. Jag ville därefter 
att stylisten skulle välja ut ett par bågar som 
passade denna person samt berätta och för-
klara varför. 

I denna intervju kunde jag se tydliga kopp-
lingar mellan associationerna mellan form 
kontra karaktär. Till de självsäkra, fram-
gångsrika kvinnorna valde hon oftast bågar 
med en annorlunda och uttrycksfull form, 
en stark färg samt i materialet plast. 

Stylisten förklarade också att man förr ut-
gick väldigt mycket efter personens ansikts-
form när man skulle välja ut glasögon. Idag 
såg det dock annorlunda ut då man tittar 
betydligt mer på personens stil, personlig-
het samt hår- och hudton. 

2
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Observationsstudie
Som en del i analysarbetet så genomfördes 
två observationsstudier. Studierna genom-
fördes på Espresso House i Sundsvall inner-
stad samt Mittuniversitetets bibliotek. Två 
platser dit folk ofta kommer för att studera 
eller läsa, alltså miljöer där glasögon ofta 
förekommer. Vardera studietillfälle genom-
fördes i två timmar och gick ut på att iaktta 
de människor som bar glasögon för att hitta 
medvetna samt omedvetna handlingar som 
eventuellt skulle kunna påverka mitt design-
arbete. De händelser som iakttogs och som 
kan ha ett inflytande på projektet var:

Uppskjutning av glasögon – Detta var den 
absolut vanligaste handlingen som inträffa-
de. Uppskjutningen tog form i olika utföran-
den men de som ansågs vara anmärknings-
värda, vanligast och noterades var; 
ett finger i mitten på bågen, mellan glasen, 
för att sedan skjuta på. 
Pincettgrepp på bågens sida/smalaste punkt. 
Pincettgrepp på ovan och undersidan av 
glasögonen. 
Detta beteende tyder dock inte på att glas-
ögon faktiskt hasade ner utan det utgjorde 
sig mer för att vara en inlärd och omedveten 
handling som utfördes av ren vana.

Glasögon i håret – Vid några tillfällen så 
inträffade det att glasögonanvändaren vek 
upp sina glasögon i håret. Detta gjordes då 
personen i fråga lättare ville komma åt om-
råden i ansiktet såsom näsa eller ögon. Vid 
ett utförande så trasslade glasögonen in sig i 
håret på en kvinna, hon fick då ta hjälp av sin 
väninna för att få ned dem igen. 

Ta av/Ta på – Den näst vanligaste händelsen 
var att användarna inte hade på sig glasögo-
nen ständigt under hela studien. De valde att 
med jämna mellanrum ta av sig bågarna för 
att låta dem ligga på bordsskivan. De lades 
då på så sätt att bågarna var helt utvecklade 
och glasen låg i ca nittio grader mot bords-
skivan. Ingen av testpersonerna hade sitt 
glasögonfodral synligt och de tog heller ald-
rig fram det under studien. 

Lyftet – Ibland inträffade det att användaren 
lyfte på sina glasögon utan att skjuta in dem. 
Detta kanske är kan bero på att glasögonen 
trycker lite konstigt och personen vill avlasta 
näsroten en aning. Även detta skulle kunna 
vara en omedveten handling.

Putsning – Vid några tillfällen hände det att 
användarna skulle putsa sina glasögon. Det-
ta genomfördes genom att hålla glasögonen 
i ett pincettgrepp i ena handen och putsdu-
ken i den andra. Glasögonen hölls sedan upp 
mot ljuset för att se orenheterna bättre.

Under de totalt fyra timmarna som studierna 
genomfördes så var det ingen handling som 
var särskilt förvånande eller uppseendeväck-
ande. De handlingar som utfördes var ofta 
väldigt små rörelser som oftast genomfördes 
av vana och inte så mycket av nödvändighet. 
En slutsats som kan dras från studien är att 
många användare, eller människor överlag 
gestikulerar med sina händer väldigt myck-
et där de pratar. Det var heller inte ovanligt 
att händerna vistades i ansiktet, vilket ibland 
tydde på att glasögonen var i vägen. 

27
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Förändring front Förändring skalm

För att utveckla en så optimal produkt som 
möjligt behöver man veta vad som redan 
finns på marknaden. Finns produkter med 
liknande lösning och hur ser utbudet ut? 

Eftersom idén från första början har varit att 
kunna förändra bågarnas estetik och uttryck 
så togs beslutet att göra en marknadsanalys 
på just den funktionen.

För att ta reda på detta har Google använts 
som sökmotor och några av de sökord som 
använts var; Interchangeble Glasses, Trans-
formable frame, Anpassade glasögon och 
Glasögon som går att förändra. 

Efter noga eftersökande kunde det konsta-
teras att det just nu på marknaden finns tre 
olika typer av anpassningsbara glasögon på 
marknaden. De med utbytbar front, utbyt-
bar skalm och de med utbytbar lins. Det gick 
alltså inte att hitta glasögon där man kunde 
byta flera delar samt förändra bågens form. 
Just därför är det i den kategorin som jag vill 
placera mig.

De exemplar som hittades var de som visas 
till höger. En stor variation på pris och funk-
tion där flertalet av dem inte säljs eller pro-
duceras längre. 

Det jag tar med mig från marknadsanalysen 
är dels att utbudet är väldigt litet samt med 
relativt dålig kvalité. Det är alltså en ganska 
svagt utforskad marknad som bjuder in för 
nya smarta lösningar som både kan erbjuda 
komfort, estetik och kvalité, utan att priset 
spårar iväg.

Marknadsanalys

3

Förändring lins Förändring form

Material
Information hämtad från All about vision (2018)

I samband med marknadsundersökningen 
så genomfördes också en analys på olika 
material som ofta förekommer på glasögon 
samt vilka olika kvalitéer och egenskaper 
dessa har.

Cellulosaacetat - Kostnadseffektivt plast-
material. Lätt, allergivänligt, flexibelt, starkt. 
och nedbrytbart.

Nylon - I kombination med andra plaster, 
lätt, starkt, värme samt köldtåligt material. 
Flexibelt och styvt.

Monel - Mix av flera olika metaller. Lättbe-
arbetat och korrosionsbeständigt vid leger-
ing.

Titan  - Lätt, allergivänligt, hållbart, starkt 
och korrosionsbeständigt, dock bara ren ti-
tan. 

Beryllium - Lågprismaterial med liten risk 
för missfärgning. Låg vikt, relativt starkt, 
korrosionsbeständigt samt flexibelt.

Rostfritt stål - Starkt material med låg 
vikt, låg giftighet och oftast allergivänligt. 
Ibland tillsätts 10-30 % krom i materialet för 
att minska risken för korrosion, nötning och 
värme.

Aluminium - Mycket korrosionsbeständigt 
med låg vikt. Unikt utseende.

De material som jag valt att anamma till mitt 
projekt är cellulosa acetat, för att det är bättre 
för miljön och har bra egenskaper för bågar, 
men också titan för att få en bättre hållbarhet 
samt hålla produkten allergivänlig.
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hitta kommande trender så har det istället 
genomförts tre olika metoder. En noggrann 
analys på modevisningar runt om i världen 
för att hitta likheter på de olika stilarna som 
de presenterar, både gällande kläder men 
också just glasögon. Det har också genom-
förts ett tre dagars besök på Milan Design 
Week samt massvis med eftersökning på in-
ternet, detta är vad jag har kommit fram till. 

Modetrender
Enligt ELLE Magazine så finns det fem olika 
stilar som kommer att vara extra populära 
våren och sommaren 2019. Stilarna inspi-
reras av kvinnors självständighet och den 
ständiga  kampen för jämställdhet runtom i 
världen. De fem olika stilarna är (Elle, 2019):

      Low Key Utality
      Hippie Modernism
      Wonky Couture
      Sweet Valley High
      Color Wheel Tailoring

Samtliga stilar utstrålar en blandning mellan 
retro och futurism där galna material blan-
das med traditionella tyger. Det finns också 
ett gemensamt tänk kring hållbarhet såsom 
återvunna material och ett större helhets-
tänk kring plaggen.

Trender
‘’Kanske trodde du att det var du själv som 
bestämde vilka byxor du vill ta på dig, eller 
vilken tröja du tycker är snygg. Men så är det 
inte. Det styrs av en trendbyrå i London.’’ Så 
skriver Annika Berge i en artikel i tidningen 
Råd & Rön där hon intervjuar trendfors-
karen Jenny Lantz (2016). Hon berättar att 
det redan på 40-talet ansågs finnas ett behov 
för både konsumenter och för industrin att 
veta vad man skulle satsa på för att undvi-
ka produktion av kläder som ingen ville ha. 
Trendspaningen kom under årens gång att 
utvecklas till en helt egen bransch och idag 
finns det en särskild byrå som har extremt 
mycket makt, WGSN. 

WGSN grundades i Storbritannien kring 
millennieskiftet och är en byrå som erbjuder 
ett enormt stort bibliotek av bilder på vad de 
tror kommer att bli trendigt. De har idag ca 
65 000 användare som är beredda att betala 
den enorma summan pengar som det kostar 
per år bara för att hitta vad kunden kommer 
att vilja ha. Några exempel på vilka som an-
vänder deras tjänster är bland annat H&M, 
Nike och Chrysler. (Råd & Rön, 2016)

Som nämnt så är WGSN en tjänst som kostar 
ungefär 150 000 kr per år och den har där-
för inte använts under detta projekt. För att 

Low Key Utality
Multifunktionella kläder med sidofickor, 
verktygsbälten och återvändaren cargo-
byxor. Från tillbehör till hjälpmedel. Om 
vi ska klara av att göra flera saker samti-
digt så måste våra kläder klara detsamma.

4
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Hippie Modernism Sweet Valley High
En tillbakablick på tidigt 90-tal med 
virvlande TV-grafik i djärva, ljusa ny-
anser där pastell och starka färger kan 
kollidera lite hur som helst. En siluett 
som är aningen topp-tung med över-
dimensionerade jackor och skjortor, 
gärna lite tvättad denim också för den 
delen. 

Långa, bohemiska och sensuella plagg i 
solkyssta, neutrala toner som bryts med 
geometriska mönster. Kombineras med 
fransar, virkade axelväskor och konstnär-
ligt stickade plagg.

5

Wonky Couture Color Wheel Tailoring
Kostymer i alla möjliga olika typer 
av färger, både järva och pastell. Här 
spelar utseendet på kostymen inte 
särskilt stor roll, huvudsaken den är 
färgglad.

En stil med inspiration från 
50/60-talsklänningar omgjorda till en 
kortare variant, mindre dyrbara och 
mer vardagliga. Kan kombineras med 
ett par gympaskor för en mer avslapp-
nad look.

76 8
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Färgtrender 2019 Bågar
Från att glasögontrenden har bestått av min-
dre och diskretare bågar så har det nu tagit 
en ganska rejäl vändning. Man kan se att de 
glasögon som bärs av modeller på catwal-
ken inte bara är stora, de är också relativt 
dekorativa och vågade. Man kan dock se att 
den tidigare retrostilen fortfarande hänger 
i.  Bågarna är i många fall tillverkade i plast, 
transparenta med ett inslag av pastell och 
har en form som inspirerats av 50/60-tal. I 
många fall har de en kattig/spetsig form men 
också stora rektangulära dyker upp en hel 
del. En del glasögon har också inspirerats av 
sportglasögon med en mer stilren och snabb 
front som täcker stora delar av ansiktet.  

Precis som de bågar som sågs under New 
York fashion Week så vill jag hitta en unik, 
uttrycksfull och vågad design, utan att det 
ska bli avskräckande. 

Genom att inför varje säsong framhäva de 
färger som modedesigners visar upp under 
New York Fashion Week så skapar ett team 
från Pantone Color Institute en trendrapport 
för vad som komma skall. Färgerna inför sä-
songen vår/sommar 2019 kantas av levan-
de, glädjande färger som ska förse oss med 
självförtroende och energi. De är starka och 
kraftfulla utan att vara överväldigande och 
speglar ett behov av äkthet och kreativitet. 
(Pantone, 2018)

De tolv första färgerna representerar den 
färgglada vår- och sommarpaletten för 2019, 
inspirerad från New York fashion week. De 
fyra sista vårens/sommarens populäraste 
neutrala färger. 

I detta projekt kommer färg att användas för 
att ge glasögonen olika uttryck. Med hjälp 
av färgtrender samt resultat från enkäten så 
skall rätt typ av färg användas till rätt form 
för att på så sätt skapa ett helhetsuttryck.

Pantones färgtrender för vår/sommar 2019

17-1564

Fiesta 
19-1862 

Jester Red
15-1264

Turmeric
16-1546

Living Coral

18-2045

Pink Peacock
14-2808

Sweet Lilac
13-0550

Aspen Gold
16-0960

Mango Mojito

19-4150

Princess Blue
17-0542

Pepper Stem
18-0416

Terrarium Moss
18-1031

To�ee

13-0919

Soybean
19-3810

Eclipse
11-0106

Sweet Corn
19-0805

Brown Granite
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Bilder är samlade från youtubeklipp. 

Källor finns under referenser.

9
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Målgrupp
Genom att skapa en generaliserande mål-
grupp och en beskrivning över hur jag fö-
reställer mig vem min kund är så skapar jag 
en mall över vem jag designar för. Det gör 
det lättare att ta rätt beslut i den fortsatta 
processen och skapa en produkt som lever 
upp till mina och min kunds förväntningar.

Vem? 
En levnadsglad kvinna mellan 20 till 30 år, 
bosatt i en större stad med närhet till skogs-
områden där hon kan uppleva kontrasten 
mellan naturens lugn och den vibrerande 
stadspulsen. Hon är en viljestark, driven 
person som inte har några större problem 
med att säga vad hon tycker. Hon har ett 
kreativt arbete med mycket fart och fläkt 
där hon alltid tar sina uppdrag på allvar och 
går in varje projekt med 100 % vilja, vilket 
har gjort att hon blivit ytterst framgångsrik 
både inom sin bransch men också på sociala 
medier där hon sprider positiv energi.

Inspiration
Största delen av sin inspiration får hon från
instagram men hon inspireras också av alla 
de människor hon har runtomkring sig. 
Både personer hon träffar inom jobbet men 
också nära vänner, sina föräldrar och starka 
kvinnor. Hon älskar mode och prenumere-
rar därför på tjänster som förser henne med 
modemagasin innehållande de absolut se-
naste trenderna.

Intressen
Hon älskar sitt jobb och lever för att preste-
ra sitt yttersta men den tid hon får över till 
annat spenderar hon gärna hemma i soffan 
framför en bra film, går på konsert, konst-
utställning eller något annat uppmuntrande 
kulturevenemang. Ljumma sommarkvällar 
på en uteservering med sina närmsta vänner 
som sedan avslutas med en härlig utekväll 
fylld med dans och skratt är heller inget hon 
tackar nej till. Hon tycker också om att resa 
och se nya platser runtom i världen, hon har 
bland annat backpackat i Asien efter gymna-
siet och önskar nu att tiden fanns för ytter-
ligare en resa. Hon shoppar en hel del, både 
bland aningen dyrare butiker men räds hel-
ler inte för att hitta guldkorn på secondhand.  

Glasögon
Har varit i behov av glasögon sedan en läng-
re tid tillbaka och gillar att använda dem 
som ett färgglatt komplement till sina outfits. 
Hon tröttnar dock ganska fort och vill därför 
kunna variera mellan olika par. 

En persons instagram säger väldigt mycket 
och personen, därför har jag på nästa upp-
slag skapat tre påhittade instagramkonton. 
Dessa tre föreställer personas och är till för 
att få en bild av de jag beskriver i min mål-
gruppsbeskrivning. 

Detta är en moodboard för att få en 
känsla för min målgrupp. Källhänvis-

ning finns under referenser.

10
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Funktionsanalys

Uttrycka 
Tåla 

Maximera
Äga
Indikera
Tåla
Möjliggöra
Erbjuda
Erbjuda
Möjliggöra
Förenkla
Minimera
Underlätta
Underlätta
Tåla
Förmedla
Identifiera
Inge

Personlig Stil
Påfrestningar 

Synfält
Kvalitet
Montering
Klimat
Förvaring
Komfort
Anpassning
Justering
Rengöring
Tyngd
Hantering
Återvinning
Fukt
Känsla
Användare
Förtroende

Hf
Df 

Df
Df
Df
Df
Df
Df
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf

Med hjälp av glasögonen kunna uttrycka sig.
Ska klara av yttre påfrestningar så som väder, 
transport osv.
Bågen ska inte skymma synfältet.

Enkelt att förstå hur de fungerar.

Glasögonen ska gå att förvara.
Komfortabla att använda.
Anpassning efter användaren.
Justering efter användaren.

Lätt vikt för att minimera påfrestningar.

Enkla att demontera.

Uttryck efter användarens behov.
Personliga glasögon.

Funktion Klass Anmärkning
• Anpassningsbara efter stil
• Allergivänliga
• Hållbara 
• Bekväma
• Ej skymma synfält
• Tilltalande för målgrupp
• Hålla form
• Sitta på plats
• Stabila
• Variation av kulör
• Fukttåliga
• Gå att montera glas

• Förmedla önskvärt uttryck
• Miljömedvetna
• Enkla att hantera
• Estetiskt tilltalande
• Enkla att justera
• Prisvärda
• Unika
• Påverka användaren positivt
• Möjlighet för tillägg
• Lätt vikt
• Enkla att rengöra
• Enkla att förvara
• Justerbara efter användarens anatomi
• Uttrycka kvalité

Kravspecifikation
Skall krav Bör krav
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Kreativ fas
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Samtliga bilder till moodboarden är tagna 
från pintrest, specifika kälor finns under 
referenser.

Moodboard
En moodboard är ett verktyg som används 
för att skapa en känsla över hur man vill att 
produkten ska upplevas och för att kunna 
vägleda sig själv mot rätt beslut. För detta 
projekt har jag, med hjälp av en moodboard, 
velat skapa någon typ av ’’förebild’’ för kun-
den. Jag vill spegla en självsäker, färgstark 
och uttrycksfull kvinna som inte är rädd för 
att säga vad hon tycker. 

För att skapa rätt känsla har jag utgått dels 
från några av de värdeord som användes i 
enkätundersökningen men också de trender 
som hittades under trendspaningen. Några 
av de ord som använts som inspiration är 
nyfiken, impulsiv, positiv, optimistisk och 
ambitiös. De inspirationskällor som tagits 
från trendspaningen var bland annat retro, 
uttrycksfullt och plast. 
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Workshop
För att kunna bredda perspektivet över hur 
glasögon faktiskt ser ut så genomfördes en 
workshop tillsammans med fem andra stu-
denter. Workshopen gick till på så vis att jag 
hade valt ut ett antal ord som egentligen inte 
hade någonting alls med glasögon att göra, 
till exempel Smarrig. Därefter läste jag upp 
dessa ord och ville då att alla skulle rita glas-
ögon som stämde överens med orden. Re-
sultatet blev ett kreativt tillfälle där vi fick 
leka med tanken på hur glasögon egentligen 
kan se ut.

Det jag tar med mig från workshopen är 
dels olika formförslag för hur ord kan asso-
cieras till olika glasögon men också en stor 
mängd inspiration. Det framkom otroligt 
många förslag som kan vara intressanta att 
jobba vidare med. Dock så vill jag att glas-
ögonen ska vara användbara så utmaningen 
blir att tona ned de förslag som var intres-
santa för att skapa en mer användbar look.
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Bild från Workshop
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Idégenerering

Parallellt med idéarbetet gällande produk-
ten så genomfördes också ett arbete kring 
namn och logotyp för att skapa en helhet 
kring varumärket. Efter många förslag och 
idéer så blev det till sist namnet CONFI som 
fick bli det slutgiltiga namnet. Confi är en 
förkortning av ordet confident som betyder  
självsäker på engelska. 

Logotypen har ett vågat formspråk med 
höga och feta bokstäver som uttrycker själv-
säkerhet och mod. Genom att skala ned 
bokstäverna till de yttersta så skapas en mi-
nimalistisk men ändå väldigt stark logotyp 
som till en början kan vara svår att utläsa 
men lätt att känna igen. När man sedan har 
vetskap om vad varumärket heter så är det 
inga problem att de vad det står.

De två första bokstäverna, C och O före-
ställer tillsammans ett par glasögon som är 
varumärkets beståndsdel medan avståndet i 
c:et samt avståndet mellan f:et och i:et syftar 
till den delningslinje som finns på glasögo-
nen.

Namn & Logotyp
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Idégenerering

Den första tanken jag hade med glasögonen 
var inte bara funktionen att kunna förändra 
uttryck, utan även att förändra glasögonens 
passform. Därför genomfördes en brain-
storm där tanken var att komma på olika 
sätt att kunna göra just detta. De idéer som 
kom fram var dels justerbar längd på skalm, 
justerbar bredd på front, justerbar vinkel på 
glasen samt bredd på näsbryggan. 

Tyvärr så fick jag efter några veckor in i pro-
jektet inse att jag var tvungen att begränsa 
mig i de olika funktionerna på grund av 
tidsbrist. Vilket leder mig in på de avgräns-
ningar jag gjort inför det huvudsakliga kre-
ativa arbetet.

Funktion

Avgränsningar
För att lättare nå de mål jag vill så har jag 
valt att fokusera på  tre huvudsakliga punk-
ter. Dessa tre punkter är:

     Formgivning & Estetik.
     Möjliggöra byte av färg och form. 
      Erbjuda viss justering gällande passform.
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Idégenerering

Efter workshopen var det viktigt att snabbt 
sätta sig ned för att hitta olika former att 
kunna jobba vidare med. Den första delen 
jag fokuserade på var glasögonens uttryck 
framifrån, alltså frontens utformning. 

Den största utmaningen blev att hitta for-
mer som speglade moodboarden. Att kunna 
kombinera känslan av retro och modernism 
samtidigt som de känns minimalistiska men 
vågade. Jag vill skapa bågar som syns och 
sticker ut från mängden samtidigt som de 
känns enkla och kvalitativa.

Det första jag gjorde var att skissa på glas-
ögonens front genom att bara använda mig 
av en siluett. Alltså endast svart utan andra 
färger eller material som kan påverka bågar-
nas uttryck.

Därefter skissade jag vidare på de bågar som 
föll mig mest i smaken för att skapa en mer 
realistisk och verklighetstrogen version av 
hur de faktiskt skulle kunna se ut.

Form / Front
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Idégenerering

När det gällde formgivning av skalm så ut-
gick jag hela tiden från de olika former jag 
bestämt mig för på fronten. Jag ville hitta ett 
mellanting som mellan runt, kantigt, mini-
malistiskt och mycket för att de ska kunna 
passa till så många frontar som möjligt. 

Skissandet började för hand men fortsatte 
sedan i Rhino för att enklare få en överblick 
över dess uttryck i kombination med front.

Jag hade redan från början en tanke på att 
jag ville göra breda skalmar för att få ett 
starkare och mer vågat uttryck, men efter 
diskussion med andra så kom jag fram till 
att det absolut bästa skulle vara att kunna 
erbjuda skalmar i två olika bredd.

Genom att skapa en skalm som kan mon-
teras utan skruvar så skapar det en möjlig-
het för användaren att enkelt kunna justera 
även skalmen efter tycke och smak. Tanken 
är därför att kunna erbjuda två olika bred-
der på skalmar med samma formspråk. Det 
gå även att skapa skalmar i olika färg och 
material för att även kunna variera det.

Form / Skalm

Vald form att 
jobba vidare med.
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Kartongmodeller
Efter att ha skissat på olika formförslag i 2D 
så tog jag sedan fram elva kartongmodeller. 
Dels för att kunna utforska hur formen upp-
levs i 3D men också för att kunna genom-
föra användartester. Kartongmodellerna 
fungerar som de första testmodellerna med 
fokus på form och inte funktion.

Användartest

För att hitta en form som ska kännas att-
raktiv och omtyckt så genomfördes ett an-
vändartest. Användartestet utgick från de 
11 olika kartongmodellerna som tillverkats 
i varierande former. Användarna fick sva-
ra på 3 huvudfrågor där syftet var att hitta 
vilka glasögon som skulle användas vid vil-
ka tillfällen, vilka ord som associerades till 
vilka former samt vilket par som var deras 
favorit. 

Bågar för olika tillfällen

Den första frågan innebar att brukaren 
skulle välja ut vilka bågar som denne ansåg 
passa till olika typer av situationer. De olika 
situationerna var: Vid ett viktigt jobbmöte, 
under ett festligare tillfälle samt en helt van-
lig vardag. Det resultat som kunde ses var 
att de lite mer kantigare samt nedtonade 
designerna föredrogs till jobbmötet, runda 
eller väldigt uttrycksfulla och unika former-
na bågarna föredrogs till fest medan de mest 
neutrala glasögonen föredrogs till vardags. 
Dock kunde man se att bland annat båge 
nummer 10  och 11 kunde tänkas användas 
till alla tre tillfällena och inte bara vid ett. 

Form

Värdeord kontra bågform

Precis som i enkäten så ville jag under an-
vändartestet hitta vad de olika bågformerna 
associerades till. Jag valde därför ut olika 
värdeord som jag vill att min slutprodukt 
ska associeras till för att se hur jag på bästa 
sätt kan uppfylla dem. 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

64



66 67

Resultatet Blev liknade det resultat från för-
sta frågan då den kvadratiska bågen, num-
mer 10 associerades till flest ord och fick 
högst poäng. Även båge nummer 1, 2 och 7 
fick relativt höga poäng. Både båge 1 och 2 
är väldigt uttrycksfulla och extrema former 
som kanske är lättare att associera till något 
karaktärsdrag.

Favoritbågar

Sista frågan i användartestet bestod av att de 
skulle välja ut de bågar som de gillade allra 
mest samt förklara varför de gillade dem. De 
två största favoriterna blev nummer 4 och 10 
tätt följt av nummer 1 och 6. Anledningarna 
till detta var dels för att de ansåg att formen 
passade deras personlighet men också för att 
de andra formerna var aningen för extrema 
och vågade för att de skulle ha modet att 
bära dem. 

Slutsats Användartest / Form
Tyvärr så var deltagarantalet för lågt för att 
kunna urskilja någon typ av statistik från 
testet, dock kunde jag ändå hitta ungefärli-
ga mönster över vad de tyckte om och inte 
tyckte gällande bågarna men det får själv-
klart en negativ effekt. En annan aspekt är att 
glasögon är en accessoar som beror och re-
laterar väldigt mycket på personens stil och 
personlighet, vilket gör det väldigt viktigt att 
genomföra testet med rätt typ av målgrupp. 
Tyvärr hade jag problem att hitta användare 
som passade in på detta med den tidsram jag 
hade. Därför användes personer från indu-
stridesignprogrammet samt några från pro-
grammet grafisk design.

Det jag i huvudsak tar med mig från detta 
användartest är vilka bågar som jag ska fort-
sätta jobba med samt vilka jag helt ska släp-
pa. De former som jag fortsatt kommer att 
arbeta med är nummer 1, 4, 6 och 10. Jag vet 
även ungefär vilka former som associeras till 
vilka värdeord samt vilken form som före-
dras till mer allvarligare situationer respek-
tive de mer avslappnade sådana.

1

4

6

10
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Bild från användartest
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Plexiglasmodeller
Min första tanke var att jag ville skapa glas-
ögonen i ett transparent material, detta var 
dock ett problem då det inte går att 3d-prin-
ta transparenta föremål. Därför letade jag 
med ljus och lykta efter andra tillverknings-
möjligheter som skulle kunna funka för 
en prototyp. De olika alternativen jag kom 
fram till var plexiglas eller flytande epoxy. 
Att jobba med flytande epoxy är dock inget 
jag testat tidigare och på grund av den be-
gränsade tiden så valde jag istället att testa 
i plexiglas. 

Jag laserskrev därefter ut alla de olika for-
merna jag bestämt mig för, böjde dem med 
hjälp av en form i skum samt värmepistol 
för att få en känsla för de slutgiltiga glas-
ögonen. Eftersom alla bågar ska passa på 
samma lins så behöver det vara ett spår in-
uti formen. Dessvärre så var arbetet för att 

få till detta spår alldeles för tidskrävande 
och jag har därför blivit tvungen att utesluta 
även plexiglas. 

De modeller jag gjort i plexiglas använde 
jag istället till ett mindre användartest där 
jag lät 5 personer, med hjälp av frontfor-
merna, skapa tre kombinationer vardera 
som de skulle kunna tänka sig att använda. 
Genom att göra detta kunde jag se ifall någ-
ra former och kombinationer var mer po-
pulära än andra och på så sätt veta vilka jag 
skulle ta vidare till nästa fas.

Av de fyra former jag gick vidare med från 
kartongtestet, 1, 4, 6 och 10 så valde jag efter 
detta att endast ta vidare form 4, 6 och 10 
till presentationsfasen. Form nummer 1 var 
betydligt mindre populär samt svårare att få 
att passa till samma lins som de andra.
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Bild från arbete med plexiglasmodeller
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För att skapa en helhet kring den slutgiltiga 
produkten så ville jag också designa ett glas-
ögonfodral som tillbehör till glasögonen. I 
kursen Design för frihet så genomfördes 
därför ett användartest på existerande glas-
ögonfodral för att hitta problem som bör 
undvikas i mitt arbete. För att på ett snabbt 
och tydligt sätt hitta problem så genom-
fördes testet på de hårdaste kravställarna. 
I detta fall var det människor med nedsatt 
handfunktion, eftersom glasögonfodral är 
något som i huvudsak endast används med 
händerna. 

Testet gick till på så vis att testpersonerna 
fick testa åtta olika fodral för att sedan svara 
på frågorna: Hur snyggt tycker du fodralet 
är? Hur lätt var fodralet att öppna? Hur stor 
chans är det att du skulle köpa fodralet i bu-
tik? samt övriga kommentarer. På samtliga 
frågor fick de ange en poäng mellan 1-10 
samt förklara varför de gav den poäng de 
gjorde. 

Slutsats användartest / Fodral
En intressant slutsats som kunde göras är att 
oavsett hur bra funktion ett fodral har så var 
chansen att de skulle köpa det i butik väldigt 
liten om de inte tyckte det var snyggt. Här 
bredvid finns en kortfattad beskrivning över 
vad jag bör undvika vid formgivning av fo-
dral, baserat på användartestet.

Rund form

Starka färger och mönster

Starka färger/mönster kan lätt associeras till 
olika saker, till exempel manligt och kvinn-
ligt. Därför är det viktigt med en neutral 
design.

Liten öppning

När fodralet väl är öppnat är det ett problem 
om öppningen är för liten. Det gör det svårt 
för användaren att få ut och stoppa i glas-
ögonen.

Ett fodral som har en tvålform/liknan-
de är ytterst svårt för personer med 
nedsatt handfunktion att få grepp om.                                                                       
ccccccc

Glasögonfodral
Användartest

Smal greppyta vid öppning

Att ha en för smal greppyta vid öppning-
ens ställer till problem, det gör det svårt att 
greppa och svårt att öppna. 

Tvåhandsgrepp

Fodral som ej kunde hålla upp sig själva 
gjorde det väldigt svårt för användaren. Så 
att göra en design som kräver två händer för 
att hålla uppe är ingen bra idé.

Små detaljer

Detaljer som hör till fodralets funktion bör 
vara stora nog för att enkelt komma åt. Det 
ställer också till det om detaljerna sitter för 
nära varandra, så låt dem andas.

Halkiga material

Om fodralet är för plastigt och ej erbjuder 
någon friktion så blir fodralet väldigt svårt 
att greppa och öppna. 

Mjuka fodral

Ett fodral utan hårda sidor skapade en käns-
la av otrygghet och man litade inte på att 
glasögonen skulle hållas hela.

Funktion före estetik

Estetik verkar i detta fall värderas högre än 
funktion. Trots att ett fodral funkade galant 
så var ändå chansen för köp otroligt liten 
ifall användaren tyckte det var oattraktivt.
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Vid formgivning av glasögonfodral så var 
jag väldigt snabbt inställd på ett rektangu-
lärt fodral med tydliga kanten för att skapa 
ett bättre grepp, samt något typ av magnet-
lock.

Tanken var också att hitta möjligheter att 
kunna använda glasögonfodralet till något 
mer än bara förvaring av glasögon och på så 
sätt öka dess värde för kunden.

Vald form att 
jobba vidare med.

Glasögonfodral
Skisser
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Presentationsfas
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3D modellering
När den slutgiltiga designen bestämts så 
modellerades samtliga delar i 3d-modelle-
ringsprogrammet Rhino. Filerna exportera-
des sedan till stl filer för att kunna 3d prin-
tas vid tillverkning av fysisk modell. Filerna 
användes också för att skapa renderingar 
och produktbilder i Keyshot.

Fördelen med att 3d modellera produkten 
är att man då får en tydlig överblik över 
samtliga mått samt en större förståelse hur 
det hela måste fungera. 

81
Skärmdump från Rhinofil



82 83

För att presentera idén och dess funktion 
så tillverkades en fungerande slutmodell 
genom att 3d printa i PLA plast. För detta 
användes den finaste lagertjockleken (0.06 
mm) samt alkoholbaserat, vattenlösligt st-
ödmaterial. Allt för att få en fungerande 
print med så fin yta som möjligt. 

Efter utskrift krävdes en hel del ytbearbet-
ning för en optimal finish. Det gjordes med 
hjälp av sandpapper med kvalité mellan 
100-1200. Därefter lackades varje del för 
sig i olika färg för att sedan monteras till en 
sammanhängande produkt.

Fysisk modell

83
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Bild på fysisk modell.
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Slutresultat
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Foto: Marcelo Moreira, Pexels 
Photoshop: Glasögon

16

THE CONFIDENT BRAND FOR CONFIDENT PEOPLE
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Bilden visar exempel på olika typer av frontar 
som går att kombinera till grundbågen.

Citat av okänd.

Confi är en unik kombination av känsla och funktion som byg-
ger på kundens önskan att kunna vara sig själv. Ett koncept som 
inte bara sätter användaren i fokus utan även skapar svängrum 
för personlighet, kreativitet och nytänkande.

Mimmi Björn
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Hur fungerar det?
Konceptet fungerar på så sätt att kunden 
i butik köper grunden som består av lins, 
näsbrygga, sidohållare samt skalmar (som 
bilden nedan visar). Därefter kan övriga 
delar  och tillbehör beställas separat för att 
kunna erbjuda ett så stort utbud av färg och 
form som möjligt.

Bilden till höger visar hur frontens övre och 
nedre del sätts fast på grundbågen. Med 
hjälp av redan existerande spår och hålrum i 
fronten så är det näst intill omöjligt att sätta 
dem fel. Delarna hålls sedan fast med hjälp 
av magneter.

93

Bilden visar hur den övre (a) och den 
undre (b) fronten trycks på grunden (c).

(a)

(b)

(c)
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I den kvantitativa undersökningen fram-
kom att många ansåg att skruvar var ett 
problem. Att de ofta bidrog till att glasögo-
nen blev rangliga och ofta krävde underhåll. 
Därför har jag i mitt resultat hittat några al-
ternativ till skruvar. 

Magnetism
En viktig del av designen är att stora delen 
av dess funktion är uppbyggd på magne-
tism. Totalt innehåller en komplett uppsätt-
ning glasögon 12 magneter á 1,5x1,5 mm 
med en lyftkraft på 30 gram per magnet. 
Dessa är fördelade på följande sätt:
 
2 st i Övre bågen
4 st i Mittendelen
2 st i Nedre bågen
1 st i varje länk mellan lins och skalm
1 st i varje skalm

Varje magnet har ett viktigt syfte och en 
bidragande faktor till bättre kvalité. Anled-
ningen till varför jag har valt just magneter 
är för att de gör det lättare att hålla produk-
ten stilren eftersom de är så pass små att de 
går att gömma i produkten och ändå tjäna 
det syfte de är ämnade att göra.

Istället för skruvar
Magneterna i fronten håller de främre de-
larna på plats medan magneter i skalmarna 
håller glasögonen utfällda.

Snäppfunktion
För att avlägsna skruvar mellan anhåll och 
skalm har det använts så kallade snäppfunk-
tioner. I anhållet finns på över och under-
sida halva sfäriska klot. På skalmen finns 
istället sfäriska urholkningar som gör att 
kloten på anhållet kan snäppa fast i skal-
men. Detta gör inte bara att skruvarna kan 
avlägsnas men också att det möjliggör ett 
byte även av skalm om kunden önskar.

(a)

(b)

(a) Skalm
(b) Anhåll

95

Magneter
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135 145

18

Confis grundbåge har de standardmått som 
idag är vanligast på dambågar. En front-
bredd på 135 mm, skalmbredd på 145 samt 
en näsbrygga på 18 mm. Näsbryggans bredd 
kan dock justeras med sadlarna i gummi. 
Eftersom skalmarna är tillverkade i plast så 
finns möjlighet för justering på samma sätt 
som det sker med dagens bågar.

Bilden nedan visar bågens dimentioner och 
bilden till höger redogör för samtliga delar 
och hur de är uppbyggda.

Dimensioner & 
Uppbyggnad

60

Utbytbar 
skalm

Lins

Utbytbar 
Front/Överdel

Utbytbar front 
/ Nederdel

Länk mellan 
skalm och lins

Näsbrygga

Magneter      
     1.5 mm

Magneter      
     1.5 mm

Magneter      
     1.5 mm
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Confi tar oss tillbaka till 60-talets stora, ut-
trycksfulla plastbågar. De finns i fyra olika 
standardmodeller: kvadratiska, runda, kat-
tiga och raka. Alla dessa former har olika 
estetik men kan i kombination med varan-
dra bli något galet och unikt. Detta fungerar 
på så vis att varje front är delad horisontellt 
på mitten, där samtliga mötespunkter är de-
samma oavsett form. Därefter kan kunden 
kombinera vilket överdel som helst med 

den underdel som hen tycker passar bäst. 
Det är alltså upp till kunden att avgöra vad 
som är snyggt eller inte. Mitt ansvar som de-
signer tar därför slut när produkten går ut 
till kund. För att användaren ska kunna göra 
dem personliga krävs de att man släpper 
tyglarna och låter kunden leka fritt bland 
färg och form för att kunna skapa sina all-
delles egna kombinationer, oavsett hur galet 
och konstigt det kan bli.

Form & Uttryck

17
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Foto: Charry Jin, Pexels 
Photoshop: Glasögon

SQUARE Låt oss prata allvar, låt oss prata Square. 
Square ramar in dina ögon med bestämd-
het och utstrålar styrka, ambition och fram-
gång. Gör sig absolut bäst i svart eller röd 
för ett tydligt statement. Låt din omgivning 
se vem det är som bestämmer, använd Squ-
are.

18

Foto: Úrsula Madariaga, Pexels 
Photoshop: Glasögon
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CIRKLE Circles är bågen för tillfällen när du vill 
göra en sprudlande entré eller ett positivt 
intryck. I gult blir intrycket av ambition och 
positivitet extra starkt men i kombination 
med ett intressant mönster blir du den krea-
tiva personen ingen tackar nej till att umgås 
med.

19

Foto: Marcelo Moreira, Pexels 
Photoshop: Glasögon
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CATish 
Catish är formen för dig som är trött på 
mainstreambågar med en ’’tråkmåns’’ aura, 
med dessa blir du inte bara festens mitt-
punkt utan även stilikonen alla ser upp 
till. Passar bäst i starka färger som röd och 
orange men kan också kombineras i galna 
färger och material för en komplett party-
look.

Foto: Daria Shevtsova, Pexels 
Photoshop: Glasögon

20
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Bold
Att vara en i mängden eller sticka ut, vem 
vill du vara? Om du svarade det andra alter-
nativet så är Bold formen för dig. Men sin 
distinkta form finns ingen chans att blick-
arna går förbi dig. Med en bred övre kant 
med Confi som motiv kombinerat med en 
nättare underdel så får dina ögon en tuff in-
ramning.

Foto: Úrsula Madariaga, Pexels 
Photoshop: Glasögon

21
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Material & 
Tillverkning
Materialet på Confi’s bågar kan variera i alla 
möjliga sort, grunden består dock av två 
linser i rätt styrka med en universell form 
som passar till alla tillbehör. Den består av 
en mittendel samt två sidodelar som är till-
verkade av titan, vilket gör att formen håller 
bättre, kvalitén och hållbarheten blir högre 
samt så tillför det en känsla av en premium-
produkt genom sin tyngd och estetik. 

Alla plastdelar är tillverkade av Cellulosa 
acetat, vilket betyder att de inte bara får en 
god hållbarhet utan även är nedbrytbara 
och därför mindre inverkan på miljön. På 
grund av bågarnas komplexa form så blir 
tillverkningen aningen komplicerad. 

Att 3d printa är ett bra alternativ  förutom 
att det krävs en hel del efterbearbetning för 
att få en bra finish samt att själva utskriften 
tar en hel del tid. Att 3d printa en produkt 
har dock ändå sina fördelar. Dels är det 
bättre för miljön på grund av det ytterst lilla 
svinnmaterialet som blir vid utskrift. Det är 
också en produktionsmetod som hela tiden 
utvecklas, vilket talar för att detta är ett bra 
alternativ för tillverkning några år framöver. 

Ett annat alternativ för tillverkning skul-
le vara att gjuta delarna. Vid gjutning så 
blir efterbearbetningen betydligt mycket 
mindre och du får en fin yta nästan direkt. 

Även här bli svinnmaterialet minimalt och 
miljöpåverkan mindre. Dock kan det bli re-
lativt dyrt att skapa gjutformar för de olika 
delarna men det är helt klart ett alternativ.

Hållbarhet
Eftersom Confis bågar är tillverkade i cel-
lulosaacetat så har de en väldigt liten på-
verkan på miljön. Cellulosaacetat är ett 
plastmaterial med samma egenskaper som 
oljebaserad plast men som istället är base-
rad på cellulosa, vilket finns i naturmaterial 
som trä. 

Vad gäller tillverkning så är tanken även 
här att använda sig utav en mer miljövänlig 
produktionsmetod. Att genom 3d print eller 
gjutning minska materialsvinn och energi-
förbrukning.

Hållbarhet handlar dock inte bara om mil-
jön. I ett konsumtionssamhälle som vi idag 
lever i så är det viktigt att skapa en känslo-
mässig koppling mellan kund och produkt, 
just för att minska på tillverkning av nya 
produkter. Genom att användaren själv 
kan justera och anpassa sina glasögon efter 
personlighet och behov så är chansen att 
kunden använder produkten en längre tid, 
betydligt mycket större.
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Foto: Mali Maeder från Pexels
Photoshop: Glasögon
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Med ett hårt yttre och ett genomtänkt inre 
så är det inte bara dina Confis som är i 
säkert förvar i detta fodral. Med fack för 
bankkort och möjligheten att använda det 
som en liten väska så blir fodralets använd-
ningsområde så mycket större än bara ännu 
en grej i byrålådan och hur du vill använda 
det, det är upp till dig.

Målet med fodralet var att skapa ett fodral 
som skulle funka för alla, oavsett handfunk-
tion. Det har gjorts genom att ge fodralet en 
rektangulär form, en utstickande neder-
kant, magnetstängning och ett läderliknan-
de yttre för ett bättre grepp. Femtio procent 

The Confi Case
av fodralets sidor går också att öppna för att 
enkelt kunna få i och få ur glasögonen.

För att hålla det könsneutralt och minima-
listiskt så har det fått en svart färg och ett 
avskalat yttre med CONFIs logotyp i fokus. 
Fästen för axelband eller midjebälte finns på 
fodralets kortsidor i form av metallringar i 
svart.

The Confi case är alltså så mycket mer än 
bara ett glasögonfodral. Det är ett genom-
tänkt tillbehör till en genomtänkt produkt 
och funkar för alla, oavsett handfunktion 
eller livsstil.

22

Foto: Pexels 
Photoshop: Glasögon & Väska
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Vem är du idag?
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Reflektion
Om projektet skulle göras om idag så finns 
det några punkter som hade gjorts annor-
lunda.

Bland annat så hade det behövts fler test-
personer till det huvudsakliga användartes-
tet gällande glasögonens form för att kun-
na dra några specifika slutsatser. Eftersom 
glasögon är en produkt som styrs av kun-
dens tycke och smak så krävs en stor grupp 
testpersoner för att få ett trovärdigt och an-
vändbart  resultat. Jag gjorde dock det bästa 
av situationen för den tidsram jag hade just 
då och anser att jag använde den info jag 
fick ut på ett bra sätt.

Jag hade velat utföra min trendspaning nå-
got annorlunda men för att kunna göra det 
hade det krävts en närmare kontakt med 
någon som har tillgång till WGSNs databas. 

Det hade gjort min produkt hållbar för en 
längre tid framöver.

Det hade också underlättat att göra en av-
gränsning tidigare i projektet. Jag upplevde 
mig stressad väldigt snabbt på grund av att 
jag ville åstadkomma otroligt mycket under 
en relativt kort tid. Att göra en avgränsning 
väldigt snabbt hade hjälpt mig att hålla fo-
kus på det jag faktiskt ville uppnå och på så 
sätt prestera ännu bättre.

Överlag är jag dock nöjd med mitt projekt  
och det jag åstadkommit under dessa veck-
or. Jag anser mig på ett strukturerat sätt ha 
följt designprocessens delmoment och trots 
att det finns en hel del att slipa på innan 
glasögonen skulle kunna släppas i butik så 
är jag stolt över mitt resultat.

Fortsättning
Om arbetet tas vidare och jag väljer att fort-
sätta med projektet efter avslutade studier så 
finns vissa delar som behöver jobbas vidare 
med. 

Dels skulle jag vilja hitta sätt att kunna juste-
ra bågarna efter kundens huvud och ansikte 
för att få en optimal passform samt att an-
vändaren själv ska kunna justera dem utan 
hjälp från optiker. 

Det hade också varit relevant att hitta en 
optimal tillverkningsmetod där applicering 
av de allra minsta detaljerna inte är ett pro-
blem. Att få en god finish direkt efter pro-
duktion för att minska bearbetningen efter-
åt är även det något att sträva efter.

Att genomföra fler användartester på den 
slutgiltiga modellen hade gynnat projektet 
och öppnat för en optimerad lösning vad 
gäller både funtion och ytterligare modifik-
taion.
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Tack till
alla som väglett, 
inspirerat och pushat.
Ett särskilt tack vill jag rikta till Semra 
Sahin, Lena Lorentzen och Sindre Klepp för 
den handledning ni gett mig. 

Tack Mona Wärdell på Tvätteriet, Emil i 
tvåan och min mor och far som gjort en fy-
sisk modell möjlig.

Jag vill också tacka alla utomstående perso-
ner som tagit sig tid för att delge sin expertis 
till mig, det har varit guld värt.

Tack.



118 119

Referenslista

Digitala källor / Webbsidor

All about vision (2018-05)
Eyeglasses frame material
Hämtad: 2019-02-16
Från: https://www.allaboutvision.com/eyeg-
lasses/eyeglass_frame_materials.htm 

Elle (2019-03-12)
7 Fashion trends that will be big in 2019
Hämtad: 2019-03-25
Från: https://www.elle.com/uk/fashion/
trends/a40085/7-fashion-trends/

Pantone (2018-09-05)
NY Fashion week spring/summer 2019
Hämtad: 2019-03-26
Från: https://www.pantone.com/color-intel-
ligence/fashion-color-trend-report/fashion-
color-trend-report-new-york-spring-sum-
mer-2019

Råd & Rön (2016-10-17)
Dina val är allt annat än en slump
Hämtad: 2019-03-12
Från: https://www.radron.se/artiklar/
de-styr-trenderna/

Visme  
The meaning of shapes and how to use them 
creatively in your designs
Hämtad: 2019-03-12
Från: https://visme.co/blog/geometric-mea-
nings/

Zeiss (2017-11-22) 
Glasögonens historia
Hämtad: 2019-02-13
Från: https://www.zeiss.se/vision-care/
se-battre/kunskap-om-seende/glasoego-
nens-historia.html

Tryckta källor / Böcker

Eriksson, T (2014)
Omgiven av idioter

Eriksson Wärn, K (2014)
Banbrytande Mode

Bildkällor

1 - Glasögonens Historia 
Hämtad: 2019-03-10
Från: http://www.medicinhistoriskasyd.
se/smhs_bilder/displayimage.php?al-
bum=29&pid=990

2 - Synoptik
Hämtad: 2019-03-17
Från: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Jupiter_4_Sundsvall_34.JPG

3 - Marknadsanalys 
Hämtad: 2019-04-15
Från: https://sunglasses.kuehlam.com/eyeg-
lasses-interchangeable-frames/

http://opticnews.canalblog.com/archiv-
es/2012/08/22/24940504.html

https://www.specsavers.co.uk/loveglas-
ses/2017/05/interchangeable-style-new-red-
or-dead

https://www.decathlon.com.cn/en/p/
cycling-roadr-900-grey-pack-adult-
sunglasses-4-interchangeable-lenses/_/
R-p-172961
https://www.sunebay.com/?c=eyeglas-
ses%20changeable%20frames

http://www.zestyglass.com/izod-ey-
ewear-launches-interchangeable-temples.
html

https://itsallaboutthevertical.wordpress.
com/tag/tracker-sunglasses/
https://houseofchange.wordpress.
com/2012/09/27/etsy-is-a-treasure-trove-
1950s-goodies-for-me/’

https://www.cyclist.co.uk/reviews/133/oak-
ley-jawbreaker-review

https://www.etsy.com/se-en/lis-
ting/266253309/1950s-modular-ca-
teye-sunglasses?ref=user_profile

4 - Low Key Utality 
Hämtad: 2019-04-03
Från: https://wwd.com/fashion-news/
fashion-trends/top-spring-2019-fa-
shion-trends-fashion-week-bike-
shorts-1202887571/

5 - Hippie Modernism
Hämtad: 2019-04-03
Från: https://www.shutterstock.com/
sv/editorial/entertainment/chloe-
show%2C-runway%2C-paris-fashion-
week-2018-09-27

6 - Sweet Valley High
Hämtad: 2019-04-03
Från: https://ciinmagazine.com/fashion/
ciin28021904-tie-dye-trend-is-back/

7 - Wonky Coture
Hämtad: 2019-04-03
Från: http://sandranicole.se/viktor-rolf-fall-
2016-haute-couture-show

8 - Color Wheel tailoring
Hämtad: 2019-04-03 
Från: https://www.siesmarjan.com/collec-
tions/fall-winter-19

9 - Glasögon Trender 
Hämtad: 2019-04-05
Från: https://www.youtube.com/watch?v=-
L04iuER5emE

https://www.youtube.com/watch?v=Ud5nI-
4fQb58&t=324s

https://www.youtube.com/watch?v=Y-
EV4ar7T8p0&t=151s

https://www.youtube.com/watch?v=q9ylRK-
bA_LI&t=74s

10 - Moodboard Målgrupp
Hämtad: 2019-04-10
Från: https://www.instagram.com/mode-
mattan/

https://blog.freepeople.com/2014/11/charco-
al-alley-guest-post/

https://apairandasparediy.com/2017/05/sri-
lanka-trip-packing/

https://silver-blonde.tumblr.com

https://fantasticfrank.wordpress.
com/2012/12/29/limelight-pa-inredning-2/
https://i.pinimg.com/originals/bd/a6/c1/
bda6c1512e84b0a4db3f1ace5c7589c5.jpg

http://pikkukimalainen.blogspot.
com/2015/06/suomen-kesa-on-osa-2.html

11 - Persona Sasha 
Hämtad: 2019-04-10
Från: http://whensarasmiles.nl/fashion-in-
spiratie-20-winter-outfits/

https://www.style-files.com/2018/07/19/
an-elegant-apartment-for-sale-in-
sweden/?utm_source=bloglovin.
com&utm_medium=feed&utm_campaign=-
Feed:+style-files+(style-files.com)

https://i.pinimg.com/originals/a8/99/37/
a89937ae996810ed60193515185fa292.jpg



120 121

https://twitter.com/AnaDApuzzo/sta-
tus/528482587007012864/photo/1

http://www.parkandcube.com/karl-lager-
feld-watch-hut/

http://www.scandinaviastandard.com/how-
to-forage-in-the-swedish-forest/

https://weheartit.com/entry/94316136

https://www.instagram.com/p/BNaPaZ8B-
Buc/

https://twoseptember.com/
post/164820744836

https://silver-blonde.tumblr.com

12 - Persona Wilma 
Hämtad: 2019-04-10 
Från: https://www.instagram.com/mode-
mattan/

https://www.instagram.com/linneawidmark/

https://sandrabeijer.elle.se/page/2/
https://kleidersachen.tumblr.com/
post/56463655007/anticipatedstranger-ni-
na-leen

13 - Persona Sima
Hämtad: 2019-04-10
Från: https://www.pinterest.se/
pin/812688695237132363/

https://www.annaverlorenvanthemaat.com/
work#4

https://www.buzzfeed.com/br/ramosa-
line/17-coisas-que-as-mulheres-gostari-
am-de-falar-para-os-homens

https://www.catsincare.com/facts-about-
cats-probably-didnt-know/

https://www.pinterest.se/
pin/812688695237129313/

https://fantasticfrank.wordpress.
com/2012/12/29/limelight-pa-inredning-2/

https://heartmanclothes.com/collections/
art-prints/products/you-are-magical-art-
print?utm_medium=Social&utm_sour-
ce=Pinterest

14 - Moodboard Tjej
Hämtad: 2019-04-18
Från: https://polished-to-perfection.tumblr.
com/post/149889839734

15 - Moodboard
Hämtad: 2019-04-18
Från: https://anitaleocadia.tumblr.com/#2
https://pollieee.tumblr.com
https://bemethis.com/10-times-see-
through-plastic-fashion-trend-went-too-
far/?utm_content=buffer35307&utm_
medium=social&utm_source=pinterest.
com&utm_campaign=buffer

http://indulgy.com/;jsessionid=8BDBC9F-
9779336122C2E1A7B30B16FAB

https://i.pinimg.com/origi-
nals/30/5b/64/305b64738417df787ec0c-
024824d3e11.jpg

https://theinspirationgrid.com/crash-fine-
art-photography-by-bjorn-ewers/

https://imgur.com/dXxozfQ
https://www.google.co.uk/search?q=pa-
le+aesthetic&biw=1821&bih=857&sour-
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_
AUoAWoVChMI0u7Y5suOyQIVi-
G0UCh2LBAQZ&dpr=0.75#tbm=isch&-
q=orange+aesthetic&imgrc=tn8G45uQI-
qEIrM:

https://www.rookiemag.com/2013/06/se-
crets-of-the-sisterhood/

http://www.rodeo.net/styledevil

https://www.bilderhier.online/n-a-d-h-a-l-
i-a-d-i-n-i-z-✧-nathaliardiniz-•-instagram-
fotos-und-videos/

https://www.instagram.com/p/BKMQAS-
0Dva_/

https://golden-coast-collective.myshopify.
com/collections/retro/products/be-groovy-
or-leave-tee

https://www.instagram.com/p/BpN-
3c8ihJFQ/

https://birdasaurus.tumblr.com/
post/160427863834

https://freeasabee.tumblr.com/
post/134803523209/suedeskins-repeat-per-
formance-contributor

http://fashiongrunge.com/2019/01/30/
luna-by-alexan-sarikamichian-katja-stuck-
rath/

https://vk.com/kmiho/style?z=p-
hoto-32014334_456245954/wall-
32014334_72091

http://www.rodeo.net/arkiv/hanna-kol-
lar-in-diana-ross-20555

https://nouw.com/kjellander/page/2

16 - Red Curly hair
Hämtad: 2019-05-04
Från: https://www.pexels.com/photo/
portrait-of-woman-1964737/?utm_con-
tent=attributionCopyText&utm_medi-
um=referral&utm_source=pexels

17 - Girl with shaved head
Hämtad: 2019-05-04
Från: https://www.pexels.com/sv-se/
foto/allvarlig-fundersam-glamour-kvin-
na-1895160/

18 - Uppsträckta armar
Hämtad: 2019-05-05
Från: https://www.pexels.com/sv-se/@
ursula-madariaga-212978

19 - Tjej med orange tröja
Hämtad: 2019-05-05
Från: https://www.pexels.com/@marce-
lo-moreira-988124?utm_content=attri-
butionCopyText&utm_medium=refer-
ral&utm_source=pexels

20 - Tjej i ljusstrimma
Hämtad: 2019-05-05
Från: https://www.pexels.com/@daria?utm_
content=attributionCopyText&utm_medi-
um=referral&utm_source=pexels

21 - Rosa rum
Hämtad: 2019-05-05
Från: https://www.pexels.com/@ursula-ma-
dariaga-212978?utm_content=attribution-
CopyText&utm_medium=referral&utm_
source=pexels

22 - Tjej med afro
Hämtad: 2019-05-05
Från: https://www.twentysomethi-
nandblack.com/blog/2019/2/4/
coins-cant-buy-confidence

23 - Skog
Hämtad: 2019-05-08
https://www.pexels.com/photo/environme-
nt-forest-grass-leaves-142497/ 


