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Sammanfattning 
Marknaden för erotikprodukter håller på att förändras. Från att ha varit något undanskymt och 

skamfullt som ingen erkänner sig hålla på med tar det sig sakta ut i ljuset. Detta leder till en ny 

marknad med större målgrupper. I det här projektet är målgruppen kvinnor mellan 20 och 50 år. 

De har helt olika bakgrund och en stabil men nödvändigtvis inte hög inkomst. En del är gifta och 

har barn medan andra är singlar. Till att börja med är produkten tänkt för en svensk marknad och 

det gör målgruppen till i huvudsak svenskar. 

 Målet har varit att ta fram en högkvalitativ vibrerande stav till ett billigare pris än de som 

finns idag. Den skulle främst vara tyst, batterisnål och var helt gjord i material som är 

skonsamma för kroppen. Ett formspråk som gjorde produkten igenkännlig på marknaden var 

även önskvärt. 

 För att nå fram till resultatet har flera undersökningar gjorts där representanter från 

målgruppen har används. Idéer har hämtats från befintliga produkter, andra som tidigare jobbat 

inom området och olika typer av erotikproduktssäljare. Experter inom området elektromagnetism 

har tagits till hjälp vid utformningen av motorn. När formen togs fram gjordes fyra förslag med 

olika egenskaper som sedan utvärderades och ledde till det slutliga resultatet. 

 Resultatet blev en g-punktsstav men platt topp för större kontaktytor och bättre möjlighet 

till klitorisstimulation. För att ge produkten ett eget utseende har den försetts med en 

blomdekoration som även gör att man känner staven mer när den används. Vibratorn är av en ny 

typ där en stav av terfenol-D utsätts för ett växlande magnetfält och på så vis ger upphov till 

vibrationer. Vibrationerna från staven växlades sedan upp till 100 gånger sin ursprungliga 

storlek. En nyhet med den här typen av motor är att man som användare kommer att kunna välja 

amplituden på vibrationerna och inte bara frekvensen.  

 I diskussionen tas osäkerheter upp kring den nya typen av motorn. Det faktum att inga 

tester har kunnat utföras på det färdiga resultatet gör att osäkerheten kvarstår kring huruvida den 

verkligen är tystare och om verkningsgraden blir så hög som det hoppats även efter alla 

utväxlingar. Här tas även upp idéer man skulle kunna tänka över om man vill gå vidare med 

produkten som att låta kända formgivare utsmycka staven och på så sätt få publicitet eller göra 

en slät stav och sedan ha överdrag med olika egenskaper som blir en förbrukningsvara som ger 

merförsäljning. 
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Abstract 
The market for erotic toys and products is slowly changing. Originally being a subject of shame 

and sin, it is now gaining more public attention among consumers. With the attention follows 

business opportunities, and a widened target group. This project has specialized in satisfying the 

demands of women of age 20 to 50. The social setting of the audience is of varying origin, but 

they all have a sure, but not necessarily high, economic income. The product is mainly 

developed for distribution in Sweden, which means the target audience is Swedish. 

 While aiming to create a high quality stimulating vibrator, the goal was to achieve a 

lower price than that of existing rivals. Some of the main features of the product that were 

reached for are noise reduction, battery saving and a material harmless to the inside of the human 

body. An idiom distinguishing the product from that of existing ones was also desirable. 

 Several studies were made to gain feedback from representatives of the target audience. 

Ideas were gathered from the studying of existing products, expertise of business people in the 

area, and salesmen of companies retailing erotic products. Experts in the area of electro 

magnetism were also consulted in the developing of the vibrator. The final shape of the product 

was generated through the evaluation of three different shape suggestions. 

 The result was a g-point oriented toy, with a flat surface on the top for larger contact area 

and better opportunities for stimulating clitoris. It was also equipped with a floral pattern along 

the back, for both ornamental and excitatory purposes. The source of the vibrations is unique and 

ground breaking in the way that it uses a magnetostrictive rod of terfenol-D to power the 

trembling. Terfenol-D is a smart material that changes shape when subjected to a magnetic field, 

which in rapid iteration causes vibrations. Unfortunately, the amplitude of the movement is 

relatively small, which means a high gear ratio is required to achieve a sufficient vibrancy. Some 

of the advantages of this type of power source are energy-saving features, less noise and the 

ability to change both the amplitude and frequency of the oscillation. 

 As a part of the discussion, several contingencies regarding this new type of motor are 

brought up. Due to the fact that no testing has been feasible, the uncertainty of whether the 

power source really dampens the noise, or saves battery, remains. Suggestions for advancement 

in the developing of the product are also discussed, such as allowing famous designers to 

embellish the vibrator and in that way gaining publicity, or designing a clean, sleek rod with 

applicable sleeves with varying qualities. 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Marknaden för erotikprodukter håller på att förändras. Från att ha varit något undanskymt och 

skamfullt som ingen erkänner sig hålla på med tar det sig sakta ut i ljuset. Här finns företag som 

Lelo som säljer sina stavar och vibratorer på apoteket och Pom Pom Parlour som integrerar sina 

butiker med sexleksaker, erotisk litteratur och utmanande kläder i vanliga köpcentrum, mitt 

bland kläder, smink och accessoarer. Det blir också vanligare med så kallade erotiska hempartyn 

där en grupp på 7-20 personer, vanligtvis kvinnor, samlas hemma hos en av deltagarna. En 

säljare kommer sedan till partyt och visar ett urval av produkter som alla får klämma, känna, 

lukta och smaka på innan beställningarna tas upp i enrum. 

Gemensamt för alla dessa företag är att de jobbar för att göra sex mindre tabubelagt och 

ger erotikprodukter en ny betydligt bredare marknad. Detta leder till en annan efterfrågan där 

produkternas estetiska utformning skall passa in bland övrig teknik och även tilltala dem som är 

mer pryda. När användningen ökar ställs högre krav på produkterna. De skall hålla längre, 

vibrationerna skall vara kraftigare men produkten tyst och uppladdningsbar, batteritiden skall bli 

längre, priset lägre och helst ska produkten vara vattentät. Alla material skall dessutom ur 

hälsosynpunkt vara godkända av myndigheter och inte innehålla några ämnen som skulle kunna 

skada kroppen. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med det här projektet är att ta fram en produkt som följer den utveckling som beskrivs i 

problembakgrunden men även tillför någonting nytt. Från början var tanken att en stav i samma 

höga klass som Lelo skulle tas fram men till ett billigare pris. Detta för att även nå den grupp 

som inte vill lägga närmare 1000 kr på en leksak. Under projektets gång har detta dock 

modifierats om då okonventionell teknik baserad på magnetostriktion som istället bygger på 

funktionen och effektiviteten i produkten studerats. Syftet har i slutprodukten förändrats till att 

utveckla en vibrator som är tystare och energisnålare än de som finns idag. En annan viktig del 

har varit att hitta ett formspråk som är väl anpassat efter kroppen och samtidigt profilerar 

produkten så att den lätt kan urskiljas på marknaden. 

 

1.3 Problembeskrivning 
Efter att ha observerat kundkretsen för hempartyn och erotikaffärer har målgruppen för den här 

produkten bestämts till kvinnor mellan 20 och 50 år. De har helt olika bakgrund och en stabil 

men nödvändigtvis inte hög inkomst. Vissa är gifta och har barn medan andra är singlar. 

Produkten är tänkt för en svensk marknad och det gör målgruppen till i huvudsak svenskar. 

Som riktlinje för projektet och sammanfattning av problemet har en kravspecifikation 

ställts upp. 

 

Krav: 

 Produkten ska vara en vibrerande stav för kvinnor. 

 Formuttrycket ska vara av exklusiv karaktär och uppfattas som snyggt. 

 Materialet ska vara skonsamt för användaren. Inte innehålla ämnen som kan vara farliga om de 

tas upp av kroppen eller rubba pH-balansen. 

 Det är viktigt att produkten ska ge ifrån sig så lite ljud som möjligt under drift, maximalt 50 dB. 

 Staven ska vara uppladdningsbar, både av bekvämlighets- och miljöskäl. 

 Batteritiden ska vara lång, minst 3 timmars drift på 2 timmars laddning. 

Önskvärda mål: 

 Staven ska vara vattentät. 

 Materialet ska vara så hudlikt som möjligt. 

 Vibrationerna ska vara starka trots att strömkällan är uppladdningsbar. 
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 Produkten ska vara miljövänlig och tillverkad av helt nedbrytbara material.  

 Produkten ska vara okategoriserbar. Då man ser den ska tankarna inte direkt föras till porr. 

 Priset på produkten i butik skall ligga under 700 kr. 

 

1.4 Avgränsning 
Då plaster är ett stort och komplicerat område och expertkonsulter ofta hyrs in (om de inte finns 

anställda på företaget) när dessa områden skall utvecklas valdes att enbart studera material som 

används idag. Projektet har ej heller planerats att tas till stadiet då en färdig produkt utvecklas, 

utan håller sig främst till teori. Tanken var istället att utveckla en prototyp som i den mån 

ekonomin tillåter visar de funktioner staven besitter. 
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2 Referensram 
2.1 Befintliga produkter 
I många av de mer exklusiva produkter som finns idag används FDA-klassat (FDA, 2010) 

medicinskt silikon. FDA (Food and Drug Administration) är en myndighet i USA som bland 

annat utvärderar och klassar plaster, däribland silikon. Den stora fördelen med detta material är 

att det är skonsamt för kroppen och inte innehåller några misstänkt farliga ämnen. Silikon finns i 

olika hårdhet och i detta sammanhang används med fördel en mjukare variant som följer 

kroppens form då produkten används. I de partier som måste vara hårda finns olika 

kombinationer av PC/ABS plaster. Detta material används även i mobiltelefonskal och interiöra 

fordonsdelar. 

Vibrationsgivarna som används idag är utformade med liten motor där en obalanserad 

vikt är fäst i en rotationsaxel. Motorn styrs sedan så att önskad frekvens erhålls på vibrationerna i 

staven. I de dyrare produkterna finns även pulsfunktioner där vibrationerna sätts av och på i olika 

intervall. Beroende på om stavens huvudfunktion är att stimulera G-punkten, klitoris eller bara 

vibrera så placeras vibratorn olika. 

 

2.2 Fenomenet magnetstriktion 
Magnetostriktion är en egenskap hos ferromagnetiska material, som orsakar längdutvidgningar 

då materialet utsätts för ett magnetfält. Att ett material är ferromagnetiskt innebär att det finns en 

koppling mellan bärare av magnetiska moment i materialet (alltså atomer, elektroner, m.m) som 

verkar så att dessa moment riktas parallellt med varandra. Genom att lägga en elektrisk spole så 

att ett magnetfält bildas kring ett sådant material kan korta utvidgningar åstadkommas, vilket kan 

liknas vid mycket små vibrationer. Verkningsgraden i den här typen av material är hög, upp mot 

80 % i omvandlingen av magnetisk energi till mekanisk energi. 

Mekanismen som orsakar utvidgningen i magnetostriktiva material är komplex på atomär 

nivå, men ur ett makroskopiskt perspektiv kan den delas upp i huvudsakligen två distinkta 

processer. Båda behandlar de magnetiska domänerna i materialet. Dessa domäner kan ses som 

mikroskopiska, magnetiska områden i materialet som spontant uppstår i och med att alla 

magnetiska moment i domänen är parallella. Den första domineras av att de ferromagnetiska 

domänerna rör sig inuti materialet som ett svar på de utomstående magnetfälten. Den andra är 

rotation av domänerna. Dessa två mekanismer får de ferromagnetiska domänerna att ändra sin 

orientering vilket i sin tur orsakar en förändring i materialets dimensioner. Eftersom 

deformationen är isokorisk (volymen är konstant) sker en andra, motsatt, dimensionsförändring i 

ortogonal riktning mot den första (Engdahl, 2000). Grundidén är alltså att rotation och 

förflyttning av de ferromagnetiska domänerna orsakar en fysisk längdutvidgning i materialet, se 

Figur 1. 
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Figur 1 Schematisk bild av hur förlängningen i materialet, ur makroskopisk synvinkel, bildas. De ferromagnetiska domänerna 

vrider sig då ett magnetfält tillförs. H är den magnetiska fältstyrkan. 

Det finns olika typer av ämnen som orsakar denna effekt, där kobolt är det grundämne som ger 

den största utvidgningen. Inget naturligt ämne kan dock åstadkomma så höga volymförändringar 

som Terfenol-D (TbDyFe), som är en legering av Terbium, Dysprosium och Järn. 

 

2.3 Kvinnans orgasm 
Kvinnor kan få en mängd olika typer av orgasmer. De vanligaste och mest omtalade är 

klitorisorgasm, g-punktsorgasm och sprutorgasm men det finns även drömorgasm, 

vaginalorgasm, icke-genitalorgasm, anal orgasm, V-punktsorgasm, U-punktsorgasm, 

kombinationsorgasm, mellangårdsorgasm, bröstvårtsorgasm, totalorgasm, hjärnorgasm, 

oralorgasm, samlagsorgasm, smekorgasm och kedjebetonad orgasm. Olika orgasmer känns olika 

och kan vara allt från explosiva som en nyväckt vulkan till att kännas flytande som honung. 

Gemensamt för alla typer av orgasmer är att de består av en serie rytmiskt okontrollerbara 

sammandragningar av PC-muskeln som åtföljs av en känsla av njutning. Kvinnor har en förmåga 

att träna upp sina orgasmer så att de känns mer men kan även lära sig att få multipla orgasmer, 

som återkommer i olika långa intervall. 

 Den vanligaste och mest omtalade orsaken till kvinnors orgasm är stimulation av klitoris. 

Enligt en studie som gjorts av Alfred C Kinsey behöver 75 % av alla kvinnor någon form av 

klitorisstimulering för att uppnå orgasm. Det har observerats att klitoris är betydligt större än vad 

många tror. Organet är ca 10 centimeter stort och har sitt huvud under klitoriskåpan mellan de 

inre blygdläpparna och förgrenar sig sedan längs slidan och lårens insidor. Här finns 8 000 

känselceller vilket är dubbelt så många som i mannens penis och kroppens högsta koncentration. 

Klitoris sväller och flerdubblar sin storlek vid upphetsning. 

Forskaren Ernst von Gräfenberg upptäckte under 1950-talet att det fanns ett område inuti 

slidan som var extra känsligt för stimulation. Detta område har efter honom fått namnet g-

punkten. G-punkten är ett område som befinner sig cirka 5 centimeter in på slidans framvägg. Då 

detta område ligger väldigt nära urinblåsan är det vanligt att en känsla av kissnödighet uppstår 

vid stimulering av punkten. För att lättare lokalisera området och lätta trycket på urinblåsan bör 

denna typ av stimulation inte påbörjas förrän användaren är upphetsad. Området sväller vid 

upphetsning och stimuleras därefter genom tryck. 

PC-musklerna är de muskler som drar ihop sig under orgasm, en vältränad muskulatur 

leder till djupare orgasm. Denna muskelgrupp är några centimeter bred och sammanlänkar 

underlivet från blygdbenet via bäckenbotten till svanskotan. Den omger både 
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urinrörsmynningen, vaginan samt analöppningen och hittas därför lättast genom att strålen hålls 

tillbaka då man kissar. I PC-musklerna möts massor av nervändar som är känsliga för beröring 

och tryck. En vältränad muskulatur ökar blodtillförseln vilket gör området ännu känsligare och 

därmed subjekt för ytterligare sexuell njutning (Janouch, 2009). Alla dessa områden finns 

illustrerade i Figur 2. 

 

 
Figur 2 Bild av det kvinnliga könsorganet i genomskärning. De relevanta punkterna är utmärkta. 
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3 Genomförande 
3.1 Marknadsundersökning 
Projektet inleddes med ett besök på Pom Pom Parlour. Där studerades vilka typer av produkter 

som fanns och vad som verkade saknas. Butikspersonalen berättade om vad de tittade på då nya 

produkter beställs. Endast mjuka stavar fanns för återförsäljning då de ansågs vara mer 

anpassade efter kroppens utformning och företaget var även noga med vilka material som 

användes. I diskussionerna kring vad som var viktigt att tänka på vid utveckling av en ny produkt 

framgick att pH-värdet i underlivet helst inte ska rubbas samt att stora kontaktytor underlättar 

stimulation av både klitoris och G-punkt. Att få fram en produkt med samma vibrationskraft som 

en sladdriven vibrator med den skillnaden att den istället drivs av uppladdningsbara batterier 

vore eftertraktat. Då det ansågs vara problematiskt att göra sig av med förbrukade leksaker var 

en tanke även att det skulle vara eftertraktat med något helt gjort i nedbrytbara material där hela 

konstruktionen direkt kunde komposteras i samma behållare. Då det nyligen varit en stor mässa 

där alla nya produkter visades gavs en del tips på vad för typer av produkter som var på väg nu 

och vilka som troligtvis skulle försvinna. Här framgick att japanska företag har börjat ta sig in på 

marknaden med nyskapande idéer. Namn värda att kolla upp var Jimmi Jane (Jimmyjane) samt 

Lovely Planet. Tyvärr kunde inte Lovely Planets produkter visas då ett registrerat företag krävs 

för att få tillgång till deras produktkatalog. Några av de märken som Lovely Planet är 

distributörer för är Fun Factory, Lelo, B3, Jimmy Jane, We Vibe och Viamax. Två av dessa 

produkter finns representerade i Figur 3 och Figur 4. Slutligen gavs tips om en bok som 

behandlar orgasmer, vilka olika typer som finns och hur de nås. 

 
Figur 3 Delight från Fun factory. 

 
Figur 4 Gigi från Lelo. 

 Nästa steg i marknadsundersökningen var att utfärda en enkätundersökning som lades 

upp på forum för försäljare av erotikprodukter. Det företag vars forum som valdes var 

Himmelriket. Här ställdes dels frågor rörande vilka produkter som sålde bäst, om de hade några 
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personliga favoriter, hade problem med några produkter stöts på samt hur mycket de var beredda 

att betala för en sexleksak. Denna typ av frågor besvarades med fri text. Det fanns också en del 

snabbfrågor där man fick välja vilket av två alternativ man föredrog. Dessa har utvärderats med 

diagram och hela undersökningen har legat till grund för den kravspecifikation som senare 

ställdes upp. Några av de resultat som erhölls var att produkter med handkontroll går sönder ofta 

på grund av sladdbrott. Användare föredrog lyx framför budget, klitorisstimulation framför g-

punkten, batteriet skulle vara uppladdningsbart och formspråket skall vara mjukt och diskret. Då 

det snittades ut vad alla var beredda att betala för den här typen av produkter erhölls en siffra på 

710 kr och det maximala priset gruppen var beredda att betala var 1000 kr. En sammanställning 

av hela undersökningen finns i appendix A. 

I den sista delen av marknadsundersökningen har det befintliga produktsortimentet 

studerats främst genom olika nätbutiker och bloggar. 

 

3.2 Idégenerering 
I idégenereringen bestämdes det att 50 olika förslag skulle tas fram. Vissa var hela 

konceptförslag medan andra fokuserade på en viss detalj. För att inte hämma inspirationen tilläts 

bra såväl som absurda idéer utan kritik. Som minnesreferens skissades dessa upp på så kallade 

post-it-lappar tillsammans med en kort förklarande text. De förslag som direkt inte verkade 

genomförbara eller kommersiellt gångbara slopades redan i detta skede och de som verkade 

intressanta togs vidare för utvärdering. I utvärderingsmomentet kombinerades de olika 

delförslagen till mer eller mindre färdiga koncept, se appendix B. Några av idéerna var 

genomgående för alla förslag medan de andra blev till tre olika produkter som skissades upp och 

utvärderades enligt de krav som ställts i kravspecifikationen. Under skissfasen förkastades 

ytterligare idéer som ej ansågs tillfredsställande. 

 I denna fas kläcktes även idén om en ny, okonventionell typ av motor som med hjälp av 

teknik som vanligtvis inte används i dessa sammanhang erhåller en längre batteritid och lägre 

ljudnivå. Detta var grunden till det sidospår som utvecklades, och mer om detta finns att läsa i 

kapitel 3.4. 

 

3.3 Materialval 
På grund av projektets storlek har det beslutats att samma material som idag är vanliga i den här 

typen av produkter ska användas även i denna produkt. De mjukare delarna kommer därför att 

göras i silikon och de hårdare i en PC/ABS-plast. Alla material är medicinklassade enligt FDA 

och beskrivs närmare i kapitel 2.1. 

 

3.4 Teknik 

3.4.1 Inledning 
Grundtanken bakom en vibrationsgivare driven av magnetostriktion var att få ett 

magnetostriktivt material att vibrera, och sedan öka dess amplitud med hjälp av en utväxling. På 

så sätt skulle en svängande massa erhållas, vilken sedan sätter hela systemet i gungning. En del 

av fördelarna med en sådan motor skulle kunna vara lägre strömförsörjning vilket ger längre 

batteritid, mindre storlek samt förhoppningsvis mindre buller. 

 

3.4.2 Vibrationer med hjälp av magnetostriktion 
En elektromagnet skapas genom att föra ström genom en spole. Magnetfältets riktning (det vill 

säga var nord- och sydpol befinner sig) bestäms av vilket håll spolen är lindad, i vilken ände den 

började lindas, samt i vilken riktning strömmen färdas. Genom att lägga en spole kring en 

magnetostriktiv stav kan utvidgningar erhållas, som ses i Figur 5. Då strömmen kopplas på 

kommer ett magnetfält att lägga sig längs med staven, och en nord- och sydpol bildas. 

Domänerna i staven kommer då att räta upp sig efter det skapade fältet, vilket ger en 

längdutvidgning. Ändras därefter strömriktningen till det motsatta, kommer magnetfältet och 

därmed de ferromagnetiska domänerna att rikta om sig, och skapa en kort sammandragning i 
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stavens riktning. Kopplar man spolen till en oscillator kommer rörelsen att upprepa sig med 

samma frekvens som oscillatorn skickar ut. Ju högre frekvens oscillatorn har, desto högre 

frekvens kommer sammandragningarna att få, vilket slutligen uppfattas som vibrationer. 

 
Figur 5 Principskiss av en magnetiserad terfenolstav med spole kring sig. 

Att lägga spolen på det här sättet, då staven är luftburen, är emellertid slösaktigt ur 

energisynpunkt. För det första; eftersom det bildade magnetfältet enligt Figur 6 inte är linjärt 

skulle spolen behöva vara mycket större än själva staven för att erhålla ett tillräckligt rakt 

magnetfält genom staven. För det andra kommer en stor del av den tillförda energin att gå åt till 

att magnetisera luften kring staven. Det skulle krävas ett magnetiskt skal som omsluter spolen för 

att koncentrera fältet på ett sätt som gör att så mycket energi som möjligt går åt till att 

magnetisera terfenolet. 

 

 
 

Figur 6 Magnetfältet som bildas hos en elektromagnet. För att fältet ska vara så linjärt som möjligt genom själva staven skulle 

spolen behöva vara större, både till längd och diameter. 

Det spekulerades kring detta, och efter att tidigare lösningar av liknande problem 

studerats(Oscarsson, 2007) upptäcktes att ett annat ferromagnetiskt material, med hög 

permeabilitet, skulle kunna användas som elektromagnet. Genom att lägga detta material i form 

av ett C kring terfenol-staven likt Figur 7 skulle mycket större del av den elektriska, och 

magnetiska, energin nyttjas till att omvandlas till mekanisk energi. Det extra som krävs är dock 

det material som omsluter terfenolet. Det man förlorar i kostnad här sparar man emellertid in på 

spolens material, som i förhållande är betydligt dyrare. Förslagsvis skulle någon form av järn 

kunna användas. 
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Figur 7 Principskiss av hur magnetfältets styrka skulle kunna optimeras. Observera att storleken på det ferromagnetiska 

materialet kring terfenal-staven är överdriven till storleken. 

3.4.3 Utveckling av utväxlingen 
För att öka amplituden på svängningarna krävs en form av mekanisk utväxling. Grundtanken var 

att koppla en hävarm till änden på den magnetostriktiva staven, och sedan bygga en kedja av 

hävarmar ifrån denna för att erhålla så hög utväxling som möjligt. Eftersom terfenol-D har en 

töjning som vida överstiger den hos liknande material är detta det enda ämne som är realistiskt 

att använda i dessa sammanhang. Töjning av en magnetostriktiv stav av Terfenol-D är endast ca 

1 ‰ vilket betyder att en hög utväxling krävs. En rimlig amplitud på svängningarna skulle vara 

runt 3 mm, vilket skulle kräva en utväxlingsfaktor av 100 för en stav med längden 3 cm. Detta 

låg som grund för utvecklingen av utväxlingen. 

Det kontemplerades kring huruvida växeln skulle använda sig av hävarmar, kugghjul 

eller någon annan form utav utväxlingsmekanism. Det beslutades att hävarmar ansågs lämpligast 

då de ger en hög utväxling utan att ta för stor plats. Den första skissen av utväxlingen bestod av 

två hävarmar, liggandes längs med den magnetostriktiva staven, se Figur 8. 

 
Figur 8 Bild av den första skissen. Endast en hävarm kommer i detta fall i svägning. 

Efter diskussioner konstaterades att en symmetrisk konstruktion skulle fungera bättre, se Figur 9. 

Dels för att stabilisera konstruktionen ur hållfasthetsmässig synvinkel, men även för att 

koncentrera svängningarna i en riktning, ortogonal mot den ursprungliga. 
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Figur 9 Bild av den andra, symmetriska versionen av motor. Observera att rörelserna är överdrivna av illustrativa skäl. 

Då den symmetriska versionen ställts upp var det dags att se till de hållfasthetsmässiga 

aspekterna för hävarmarna. Då utväxlingen inte bara ökar amplituden utan även kraften som 

påverkar armen kommer den yttre hävarmens moment att verka högre mot den inre armen än på 

sig själv. Beräkningar utfördes på båda armarna. Tanken var att den enda kraften som hindrar 

hävarmen från att svänga är dess eget tröghetsmoment. Då terfenolet tvingar armen att rotera 

kommer tröghetsmomentet att skapa ett moment i motsatt riktning. Detta moment kommer i sin 

tur att hålla emot den inre staven, i form av en kraft. Rörelsen i övrigt betraktades som stel. Figur 

10 illustrerar de krafter och moment som ställdes upp. 

 
 

Figur 10 Schematisk bild av hur uppställningen av de hållfasthetsmässiga beräkningarna gick till. 

Momentet M2 är alltså det moment som kommer att hålla emot och på så sätt hindra rörelsen. 

Dimensioneringen skedde sedan efter höjden på stavarna, h. Utböjningen beräknades med hjälp 

av elementarfall för fast inspänd-fri balk (Sundström, 1998). Utförlig beräkning med matlab-kod 

finns i appendix C.1 och C.2. 

 I beräkningarna konstaterades att både momentet (därmed även kraften) och böjstyvheten 

beror på höjden av hävarmen vilket betyder att det i slutändan, av hållfasthetsmässiga skäl, inte 

spelar någon roll vad denna väljs till. Det ligger dock av intresse att erhålla en så stor massa som 

möjligt på den yttre armen, eftersom detta ger ett större tröghetsmoment och därmed kraftigare 

svängningar. Då beräkningarna utfördes erhölls den maximala vinkelutböjningen, m1 och m2, av 

hävarmarna som: 
 m1 =  0,0745° (1) 
   
 m2 =  0,372° (2) 

 

Detta ansågs tillräckligt litet. 
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 I och med denna nyvunna information kunde modellen av motorn med utväxling 

utvecklas vidare, där hävarmarna ändrade dimension för att utnyttja sin yta till fullo. Spolen som 

skapar magnetfältet uppdaterades även för att mer likna den C-formade modell som satts upp 

ovan. 

 
Figur 11 Bilder av den slutgiltiga motorn med utväxling ur två olika vinklar. 

Ett skal lades också till för att hålla i vridpunkterna för hävarmarna samt för att innesluta det 

magnetiska fältet. Dimensionerna på skalet och därmed den slutgiltiga motorn är 50x18x18 mm. 

 
Figur 12 Bild av motorn innesluten i sitt skal. Hålet på kanten är till för att leda ut sladd från spolen. 

 

3.5 Dimensionering av batteri och spole 
För att beräkna hur starkt batteri som krävs för att driva processen gjordes en del beräkningar, se 

appendix C.3. Från en kinesisk tillverkare (ZLXTech) hämtades materialdata för terfenol. 

Informationen gavs i form av en graf som visade töjningen i förhållande till magnetfältets styrka. 

Datan som grafen innehöll hade framställts i en process omvänd mot det som eftersträvades, det 

vill säga då staven utsatts för ett tryck istället för att ha skapat det. Här uppstod ett problem, då 

det var oerhört svårt att hitta empiriska data på hur stor kraft en stav av den här typen faktiskt 

kan återskapa. Tillverkaren kontaktades personligen, men inte ens de hade några svar på ifall 

processen i grafen var reversibel. Till slut antogs att så var fallet, då inga andra uppgifter hittats. 

Då spolen dimensionerades beslutades att ett batteri med spänningen 3,7 V skulle användas, 

eftersom detta är det vanligast förekommande spänningstalet hos uppladdningsbara batterier. Ett 

förhållande mellan spänningskälla och antal varv kring spolen ställdes upp. Varvtalet beräknades 

då till: 

 
 N = 32,8 (3) 

 

Således behöver koppartråden i spolen lindas 33 varv kring järnstaven. 
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3.6 Formgivning 
Formgivningen har utvecklats allteftersom krav på både funktion och utrymme förändrats. När 

de första formförslagen togs fram användes de olika idéerna från idégenereringen tillsammans 

med kravspecifikationen som underlag. Tre förslag som alla uppfyller kravspecifikationen men 

bygger på olika idéer och därför har fått olika utseenden skissades upp.  

Förslag A, som visas i Figur 13 är en g-punktsvibrator som är platt på toppen för att ge en 

större kontaktyta dels mot g-punkten men även om man vill stimulera klitoris med den. Ytan är 

strukturerad med utbuktande blommönster både för att öka känsligheten något men också för att 

ge den ett tilltalande utseende. En slumpknapp har lagts till för den som vill låta staven själv 

välja vibrationsgrad och pulseringsintervall.  

 

 
 

Figur 13 Formförslag A. 

 Förslag B, som visas i Figur 14 är en stav med vibrator både I toppen och vid klitoris. 

Staven kontrolleras genom att man roterar ett finger medurs på kontrollplattan om man vill öka 

vibrationerna och åt motsatt håll för att sänka dem. För att bläddra mellan de olika 

pulsprogrammen trycker man helt enkelt in hela plattan. Här kan vibrationerna sänkas och höjas 

även då man är i pulsläge. 
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Figur 14 Formförslag B. 

 Förslag C, som visas I Figur 15 är en triangulärcylindrisk stav som är vriden för att ge ett 

speciellt utseende och en annorlunda känsla. Här finns tre förslag på hur den skulle kunna 

kontrolleras. Den första tanken är att stavens vibrationer ökar ju mer man vrider staven (i 

avstängt läge kommer den vara helt rak). Andra tankar är applicera ett vred i botten, som 

existerar på nuvarande stavar, eller en spak som ställs i olika lägen beroende på hur vibrationerna 

önskas. 

 
 

Figur 15 Formförslag C. 

De tre formförslagen utvärderades genom ett formulär som lades upp på Himmelrikets 

forum likt marknadsundersökningen som gjordes i början av projektet. Här röstade 

referensgruppen på vilket förslag som ansågs bäst samt motiverade vad som gjorde att detta 

valdes. Även ett kommentarfält fanns tillgängligt. Olika detaljer utvärderades också och 

möjlighet att ange vilken färg som föredrogs gavs. Resultaten visade att förslag A var något 

populärare än förslag B, och då denna även är enklare att tillverka valdes denna som grund för 

slutkonceptet. Samtliga deltagare i utvärderingen föredrog kontrollen från förslag B, vilket talade 

för att denna skulle appliceras på slutprodukten. Både blommorna och slumpknappen ansågs 
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attraktiva och färgmässigt föredrogs svart och rosa. Flera av deltagarna föredrog dessutom en 

flerfärgad stav. 

Den slutliga formen är väldigt lik förslag A med den största skillnaden att den är 

betydligt grövre och kontrollerna har ändrats. Den böjda toppen som syns tydligt i Figur 16 gör 

det lättare att komma åt g-punkten som sitter på slidans framvägg, vilket åskådliggörs i kapitel 

2.3. I samma kapitel beskrivs att för att bästa resultat ska uppnås bör användaren vara upphetsad 

innan g-punkten börjar stimuleras. En lösning på detta är den platta toppen på staven som gör det 

möjligt att först stimulera klitoris olika delar för att senare gå vidare mot vaginan och g-punkten. 

För att stimulera PC-muskeln har stavens omfång gjorts grövre än i skissförslaget och den har 

även försetts med en strukturerad yta som nervändarna i PC-muskeln känner av då staven förs ut 

och in. 

 

 
Figur 16 Slutgiltig form sedd från sidan. 

Handtaget har gjorts större än vad som idag är standard för att ge ett skönare grepp. Av samma 

anledning har kontrollerna placerats långt ned på staven. De knappar som används mest sitter 

närmast tummen. Angående kontrollerna har de samma formspråk och enkelhet som eftersträvats 

i förslag B. Dock tillkom funktionen att förändra svängningarnas amplitud då tekniken 

utvecklades och därför behövdes ett extra reglage. I slutkonceptet är samtliga kontroller knappar 

som trycks på då vibrationerna önskas ändras. 
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Figur 17 Slutgiltig form sedd framifrån. 

Utgående ifrån Figur 17 så är den översta, ensamstående knappen en slumpknapp och aktiveras 

denna startar staven ett pulsprogram där både intervall och intensitet slumpas fram. Under denna 

knapp sitter fem knappar samlade i en cirkel. I den övre halvcirkeln justeras amplituden hos 

svängningarna och i den undre frekvensen. Utstående plus och minustecknen indikerar vilken 

sida som ökar eller minskar dessa. Mittknappen alternerar mellan de olika pulsprogramen. 

Genom att trycka på denna knapp aktiveras förprogrammerade pulsprogram. Det finns även 

möjlighet att ändra frekvens och amplitud utan att avbryta pulsprogrammet.  

 
Figur 18 Slutgiltig form sedd bakifrån. 

På baksidan, som visas i Figur 18, av staven finns en hold-knapp likt den man brukar se på MP3-

spelare som ska hindra produkten från att gå igång när den exempelvis ligger i väskan. I 

anslutning till laddningshålet sitter en diod som lyser i olika färger beroende på hur mycket av 

batteriet som återstår, på en skala från grönt (fullt uppladdad) till rött (laddning krävs). Slutligen 

har en dekoration i form av blommor markerats på stavens rygg. Denna är ingjuten i silikonet 
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som en upphöjning och har samma färg och material som resten av staven. Dekorationen i sin 

helhet visas i Figur 19. 

 
 

Figur 19 Dekoration som placeras på stavens baksida. 

 

3.7 Prototyputveckling 
Tanken var att prototypen skulle ha ett handtag gjort i lera där man via en genomskärning kunde 

beskåda hur tekniken rymdes på insidan. En vibrator som plockats från en befintlig produkt 

skulle sedan gjutas in i toppen på staven och styras av en utomstående kontroll. De mjuka 

delarna skulle gjutas i samma typ av silikon används till gjutningsformar. Gjutprocessen skulle 

ha kostat 1060 kr men då detta ansågs för mycket för ett sådant här projekt beslutades att endast 

göra en form i lera där det i genomskärning kunde beskådas hur tekniken var fäst på insidan. Till 

detta har proffslera av märket Pilen använts. Det är en lera som inte kan härdas men är relativt 

hård i rumstemperatur. Genom att värma leran i cirka 40℃ i ugnen mjuknar den och blir lätt att 

forma. Denna kostade 167 kr för ett kilo. 

 Samma proffslera går även att gjuta av vilket betyder att den skapade prototypen skulle 

kunna användas som gjutoriginal i en potentiell vidareutveckling då hela gjutprocessen utförts. 

Alla dekorationer och knappar markerades för att göra det möjligt att känna greppet och se om 

det fanns risk för att komma åt fler knappar än önskat under användning. Resultatet kan ses i 

Figur 20. Genomskärningen av handtaget gjordes separat. En stor fördel med detta var att det då 

även gick åskådliggöra hur de delar som annars var fastgjutna i silikonet såg ut. Teknikdelarna 

tillverkades sedan i cellplastkartong som skars till i storlek motsvarande den verkliga tekniken. 
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Figur 20 Den färdiga prototypen. 

 

3.8 Tillverkning 
Det första steget i tillverkningen av produkten är att köpa in de delar som kan köpas färdiga från 

externa leverantörer. Till dessa komponenter hör batteri, laddare, oscillator, kretskort, koppartråd 

och stav av terfenol-D. Nästa steg är att tillverka de komponenter som är specialframtagna. Hit 

hör framförallt vibrationsgivaren. 

Att tillverka den här typen av vibrationsgivare i liten skala skulle inte bara bli dyrt utan 

även svårt. Hanteringen av komponenterna är komplicerad eftersom de alla är oerhört små. 

Fördelen med detta är att kvalitén på materialet kan sättas hög eftersom så små mängder behövs. 

Materialet på hävarmar skulle vara någon form av härdat stål. Eftersom det handlar om så små 

dimensioner, av utrymmesskäl, är det viktigt att materialet är hållfast och styvt. För att ytterligare 

öka styrkan i materialet skulle det formpressas och slipas till sina slutgiltiga dimensioner. Det 

omslutande skalet bör därför också tillverkas i metall. Tanken var först att detta skulle tillverkas i 

plast, men då förslitningar i skarvarna uppstår då metall nöts mot plast ansågs att ett skal i metall 

var rimligare. Detta skulle kunna stansas ur plåt och sedan bockas till de rätta måtten. Den C-

formade staven som omsluter terfenolet har egentligen bara en egenskap av betydelse; den måste 

vara magnetisk. Den tillverkas därför förslagsvis i något billigt material, till exempel järn. 

Eftersom toleranser och dylikt inte är lika viktigt här kan denna tillverkas genom bockning av en 

järntråd/-stav för att återfå de rätta måtten. För att sammanfoga dessa var tanken sedan att 

delarna monteras ihop som en byggsats. En i taget placeras bitarna, med underdelen av skalet 

som första bit. Avslutningsvis sätts överdelen dit, och fästs i underredet med hjälp av 

snäppförband, se sprängskissen i Figur 21. Därefter är alla delarna låsta och på plats. 

 
Figur 21 Sprängskiss över hur vibratorn monteras. 

 När alla komponenterna som krävs för att tekniken i staven ska fungera finns tillgängliga 

ska allt monteras. Det som styr vibrationerna samt strömförsörjningen ska placeras i den hårda 
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delen av staven som blir handtag. Handtaget kommer att, för att göra monteringen enklare, 

formsprutas i två delar som sedan limmas ihop. Insidan av skalet till handtaget förbereds för 

montering genom olika snäppförband så att alla delar läggs och fästs på plats direkt. Det kommer 

även att göras en liten förlängning som sticker upp ca en centimeter för att handtaget ska kunna 

gjutas fast i silikonet. 

 

 
 

Figur 22 Placering av batteri, kretskort och vibrationsgivare 

 Den sista delen i tillverkningen är att gjuta det som är själva staven och som ger form åt 

produkten. Här krävs en negativ gjutform som förslagsvis tillverkas i en extern verkstad. Formen 

behandlas sedan med släppmedel och silikonet blandas med en härdare innan de förenas. När 

silikonet väl är i formen läggs alla delar på plats där de ska vara. Vibratorn i toppen och 

handtaget längst ned på staven. Härdaren gör att silikonet stelnar i rumstemperatur och när 

gjutformen avlägsnas sitter allt ihop och staven är klar för kvalitetskontroll och paketering.  

  



20 

 

  



21 

 

4 Analys 
I de empiriska undersökningarna som gjordes framgick att många föredrog grövre stavar med 

möjlighet till klitorisstimulation. Detta backas upp av teorin där Alfred C Kinseys studie visar att 

75 % av alla kvinnor behöver någon typ av klitorisstimulation för att nå orgasm. Att fler föredrar 

grövre stavar förklaras genom att de nervändar som samlas i PC-muskeln och utsätts för ett 

högre tryck när grövre produkter förs in. I produktutvecklingen har detta tagits hänsyn till genom 

att göra staven något grövre än vad som först tänkts, ge den en strukturerad yta och plana ut 

toppen så kontaktytan blir större och ökar möjligheterna att stimulera klitoris när staven inte förs 

in i vaginan. Att en diskret formgivning är viktigt visas först i marknadsundersökningens 

enkätundersökning och sedan i studien av de nya produkterna som kommer ut på marknaden 

vilka skiljer sig markant från de klassiska fallosliknande stavarna. I teorin visar sig denna 

utveckling i ljudnivån och kvalitén på de material som används.  
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5 Slutsats 
De formmässiga målen som sattes upp i början av projektet har uppfyllts. Formuttrycket är både 

exklusivt och ”oporrigt”, och ses enligt undersökningar som attraktivt. Istället för att skapa en 

komplett produkt har en grund för vidareutveckling lagts. Ny, okonventionell teknik har 

potentiellt skapats, och ur den aspekten har nya mål satts upp och uppfyllts. 

I jämförelse med den kravspecifikation som sattes upp i början av projektet kan slutsatsen 

dras att syftet på sätt och vis halkat ifrån vad det ursprungligen sattes upp för. Då tankar kring en 

ny typ av motor uppstod prioriterades punkter medvetet bort för att göra plats åt annat. Detta är 

anledningen till att vissa krav inte garanterat uppfyllts. Det går dock att konstatera att inga av 

kraven som satts upp är orimliga i nuläget. Det finns ingenting som talar för att staven inte 

uppfyller de mål som önskats. Dock råder viss osäkerhet kring vissa punkter. Det finns ännu 

ingen information om hur högt den bullrar, inte heller hur lång batteritid som erhållits. Att det 

fortfarande är oklart huruvida målen uppfyllts är förstås misströstande, men för samtliga punkter 

finns det en rimlig förklaring.  
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6 Diskussion/Rekommendation 
Mycket jobb återstår för att erhålla en rättvis hypotes angående om den magnetostriktiva motorn 

fungerar eller inte. De beräkningar som utförts är förenklade och högst teoretiska, och ett 

regelrätt test skulle krävas för att verkligen se ifall motorn vibrerar som den ska. Denna prototyp, 

eller idé om man så vill, ligger dock endast i konceptstadiet, vilket lämnar utrymme åt vidare 

testning. I en utförligare utveckling av konceptet bör en konventionell, existerande motor ha 

studerats noggrannare. Målet med denna nya motorvariant var att dra ned på buller orsakat av 

vibrationerna, men vad som inte nämns är att det buller som uppstår i en elmotor med 

obalanserat svänghjul kanske rent av härleds direkt ur vibrationerna. Skulle en ny motor med 

samma egenskaper som den gamla konstrueras, skulle i så fall ett likvärdigt buller uppstå även i 

det fallet. En grundlig undersökning som går till roten av bullret, och undersöker om det 

verkligen uppstår på grund av elmotorn, skulle fordras för att säkerställa att bullret faktiskt 

dämpats.  

Det nämns även tidigt i rapporten att en motor av den här nya typen förhoppningsvis 

skulle ge en markant skillnad i batteritid, då verkningsgraden i omvandlingen av energi är hög. 

Vad som inte räknats på än är huruvida förlusteffekter drar ner på den totala verkningsgraden, 

och om det som åstadkommits verkligen är bättre än en konventionell lösning ur denna 

synvinkel. Förlusteffekter uppstår även i omvandlingen av magnetisk till mekanisk energi, i form 

av hysteres. Även här bör en existerande motor studeras för att bedöma hur mycket högre 

verkningsgraden skulle bli. På ett liknande spår skulle även värmeutvecklingen i de båda 

motorerna kunna jämföras. 

De hållfasthetsmässiga beräkningarna på hävarmarna i utväxlingen är i denna rapport 

gravt förenklade. I en utförligare studie bör detta ha beaktats noggrannare, och även ha 

analyserats med avseende på vågutbredning genom balkarna. Eftersom syftet med motorn är att 

åstadkomma vibrationer löper hävarmarna risk att anslås sin egenfrekvens, vilket ej tagits hänsyn 

till i denna rapport. Det är viktigt att undersöka om det frekvensomfång som funktionsgeneratorn 

är kapabel till att ge upphov till någon gång slår an denna egenfrekvens. 

Undersökningarna som utförts i detta projekt är gjorda inom de kunskapsramar som 

projektet baseras på. Mycket ny kunskap har även tagits in angående bland annat 

elektromagnetism och magnetostriktion. Det går dock inte att förbise att vissa saker är för 

avancerade att beräkna på den här nivån. Exempelvis har inga samband ställts upp kring hur stor 

rörelse den vibrerande massan verkligen ger upphov till. Det är uppenbart att en svängande 

massas tröghetsmoment kommer att skapa krafter inom systemet som i sin tur får det att börja 

gunga, men exakt hur stor denna massa behöver vara har ej beräknats, till stor del på grund av 

både kunskaps- och tidsbrist. De luckor som återstår att fyllas kring denna motor ses inte som 

något som hindrar konceptet från att tas vidare. Att en grundlig undersökning ej gjorts i detta 

projekt beror till stor del på att detta inte var projektets egentliga syfte. Tankar kring detta 

bildades först halvvägs genom projekttiden, vilket är orsaken till att det hela setts lite som ett 

sidospår. Dock ett sidospår som växt i proportion, och blivit en hel väg. 

Då priset på leksaken försökts uppskattas har mycket hängt på priset av den 

magnetostriktiva motorn. Den dimensionerande faktorn där har förstås varit staven av terfenol-D. 

Regelbunden kontakt hölls med ett kinesiskt företag i Shen Zen (Helen, 2010) för frågor 

angående både funktion och pris. Det är dock ett mycket exklusivt material, och beställningar 

görs i princip uteslutande ifrån USA eller Kina. Då kundsupporten på företaget förfrågades om 

en uppskattning av pris var svaret $300 för en stav. Det nämndes dock att priset skulle minska 

markant om tusentals, eller till och med hundratals, beställdes. Vidare frågor angående hur 

mycket det skulle kosta ville de inte svara på, såvida inte en stor beställning faktiskt gjordes. 

Detta var givetvis inget som kunde utföras på den här nivån. 

 Utan några uppgifter på hur mycket en sådan stav kan tänkas kosta faller hela 

analysen. Som det ser ut verkar den dock ligga på en betydligt högre nivå än vad som först 

anades. Då tekniken började studeras fanns att nuvarande apparatur som anammat denna teknik 

finns att köpa relativt billigt. Ett exempel är högtalare av typen SoundBug som använder sig av 
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terfenol-d för att få en bord- eller fönsteryta att vibrera och därmed transmittera ljud. Sådana 

högtalare finns att köpa för runt 300 kr. Eftersom dessa är patenterade produkter finns förstås 

ingen information om hur stor magnetostriktiv stav som använts, men med tanke på det låga 

priset är kvantiteten förmodligen mycket mindre än vad som använts i detta projekt. 

Om man skulle gå vidare med det här projektet skulle nästa steg vara att hitta någon som 

är riktigt bra på plaster för att kunna göra en utvärdering över huruvida de material som idag 

används verkligen är optimala. Silikon har trots allt betydligt högre friktion än hud och man 

skulle kunna tänka sig att ett material som norbernen där olja absorberas för att få mycket låg 

friktion. En vidareutveckling på detta skulle kunna vara att man tillverkade olika överdrag som 

byttes, låt oss säga en gång i månaden och fanns i olika funktioner. Man skulle kunna tänka sig 

att det fanns knottriga, de med superlåg friktion och kanske sådana med mjölksyrabakterier som 

stabiliserar bakterieflora i underlivet likt tampongen ellen(ellen®). 

Nästa steg blir att hitta en finansiär så att alla material till en fullt fungerande prototyp skulle 

kunna köpas in. Idag saknas framförallt pengar till att kunna testa lösningen på vibrationerna 

skapade från terfenol-D staven. Även en försäljningskanal kommer att behövas så att en 

provförsäljning kan genomföras. Här är det extra bra om man kan hitta något som sticker ut, gör 

att man syns och når en större målgrupp. När Lelo började sälja sina produkter på apoteket fick 

de både uppmärksamhet i media samtidigt som de syntes någonstans där människor som tidigare 

kanske inte hade den här typen av produkter handlade regelbundet. En tanke skulle kunna vara 

att låta olika kända formgivare dekorera staven liknande de blommor som finns nu. Då skulle 

man kunna sälja dem på samma ställe som formgivarens andra produkter. Kanske en Filippa K 

stav bland alla kläder eller någon av Rörstrands formgivare i porslinsbutiken. 
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A Sammanställning av undersökningar 
A.1 Marknadsundersökning 
15 personer besvarade undersökningen. 

Vilken leksak säljer du mest av? 

 Velvet bullet 

 Meany 

 Klitorisretaren 

 Blossom Rabbit 

 Stretch Sleeves och G-spot rabbit 

 Rabbit av olika slag 

 Absolut mest av smartballs, men de kanske inte räknas. I så fall Blossom Rabbit och därefter 

delfinringen 

 Bävern eller earth shakern 

 Mr Rabbit 

 Perfekta Peter 

 Delfinringen 

 Dolfinger tror jag 

 Geisha kulor, bondagetejp, blossom rabbit 

Vilka frågor är vanligast att du får från kunder under partyn? 

 Vad kostar den här? 

 Hur fungerar knipkulor/skillnaden mellan knipkulor och geishakulor 

 Ljud kontra vibrationer är vanliga frågor. Många tycker att sakerna låter för mycket. 

 Hur det ska kunna bli en större och kraftigare orgasm 

 Ska man stoppa in båda?? (smartballs ) Är det inte äckligt med allt blod? (moon cup) 

 Brukar täcka de flesta frågor genom att informera bra från början, så jag kommer faktikst inte på 

någon just nu... 

 Funkar det? 

 Om vibrationsläge, pulseringslägen. 

 Varför inte bara rengöra med tvål och vatten?! 

 Om det finns någon som kan nyttjas av både tjejen och killen under ett samlag mer än 

delfinringen 

 Låter den mycket? 

 Om geishakulorna kommer ut av sig själva, allmäna frågor/diskutioner om mooncup 

 Om produkten är bra, och vilka funktioner den har. 

Vilken är din personliga favorit? 

 Funfactorys Delight. Den är snygg och fungerar super. Kommer åt alla punkter samtidigt. Skönt 

att slippa batterier. 

 Ankaret, den stimulerar både klitoris och analöppningen. 

 G-spot rabbit. Vibrerar, roterar. Den är grym och kommer åt precis rätt. 

 Ankaret. Blir snabb och säker orgasm 

 Silikonkotten!!  Den ger mig orgasm efter orgasm!! Inget annat har hittills kommit i närheten 

av den intensiteten! Lovely  

 Blossom rabbit helt klart!! Iaf när man är själv... Den gör allt, och man ligger bara och njuter. Det 

finns ju flashigare rabbit-varianter men enligt min smak så är det bara slöseri  med pengar! 
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Tillsammans med en partner så gillar jag silikonkotten bäst, jag gillar kraftiga vibrationer som 

ändå pirrar och det gör den! 

 Bävern. Gillar att det finns så många steg på klitorisvibratorn. 

 Glass Spin. Det är en stav som glider lätt, med lätt gpunkt och glasspiralen längst staven 

stimulerar hela slidväggen. 

 Earth Shaker! För att den har så underbart låg frekvens att man skulle kunna komma på två 

sekunder. Helt underbar alltså. 

 Min personliga favorit är Earth Shaker. Den är helt underbar i vibrationerna. Sen är den fin o 

titta på. 

 secret of love bra produkt som fungerar och som erbjuder bra garantier och inte innehåller 

massa kemikalier. 

 Blossom Rabbit.. Den är bara suverän att ha själv och tillsammans me sin kille.. :) 

 Står jämt mellan earthshaker och siliconkotten och rotating g-spot rabbit. De är helt olika och 

därför omöjliga att välja mellan. används vid olika tillfällen liksom.. Earthshaker för dessa 

otroliga enorma vibrationer. Siliconkotten för sin smidighet, storlek, vibrationerna. G-spot 

rabbit, den enda stav jag överhuvudtaget gillat förrutom FF Paul. Lagom stor, grymma vibbs med 

tanke på hur de är placerade. Den är döläcker, smidig att styra, härligt material, och framför allt, 

den sticker ut ur mängden. 

Har du stött på några problem med dina produkter? I så fall vad? 

 de går igång i väskan ibland och det vore bra om man kunde se hur mycket batteri som var kvar. 

 Ploblemet med den är att den inte är ställbar, och mjukare 

 De kräver ordentliga batterier, kanske inget prpblem, men iaf. Motorn i Blossom Rabbit har 

kraschat =( 

 Jellymatrialet har en tendens att smälta om de ligger tillsammans 

 Inte många, på vissa ägg så har sladden gått sönder, men inga större problem. 

 Ett problem är att sladden ofta blir glapp på ex mr Rabit och på äggen. Sen tycker jag att vissa 

billiga stavar har dålig kvalitét. ex onyx, som har ett löst lock.  

 Det är tyvärr ganska vanligt med sladdbrott eller nåt annat glapp som gör att produkten slutar 

fungera, men de flesta är ju rätt billiga så då är det ju inte hela världen att köpa en ny! De bättre 

märkena har jag inte själv, bara i väskan, och inga problem med dessa hittills. 

 Jukometern som inte har någon fungerande display 

 Svåra att rengöra. Många små "veck". 

 Att de alltid färgar av sig mot varandra vilket gör att man måste hålla isär de.  

 Den jag har mest "problem" med är nog Eclipsebävern. De tycker den ser för "teknisk" ut. 

Komplicerad helt enkelt. 

 Ja. Att dom har gått sönder i själva sladden. 

 flaskor som läcker, fjärrkontroll till minifjärilen som går av, kärleksgrottor som är svåra att 

rengöra,  

 vanligaste bekymret är måndagsexemplar. Att de helt utan förvarning bara slutar att fungera. 

Funkar första gången man testar, men inte andra. Även mycket vanligt med sladdbrott i de 

leksaker med sladd. 

Hur skulle din drömleksak se ut? 

 Svart, blommig med runda former. Mjuk känsla och stimulation för både G-punkt och klitoris. 

Lätt att hålla i handen och passa in även vid samlag. 
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 En mjukare, ställbar form av ankaret 

 Fantasifull, ska inte se ut som en dido/sexleksak. Gärna fin färg och ett skönt material. 

 vet ej tycker ankaret är perfekt 

 En som har en bra klitorisretare, dildo och som man slapp hålla på själv..som går av sig själv upp 

o ner. 

 Något med kraftig vibration och stor "träffyta", gärna sladdlös och tyst.  

 Vet faktiskt inte, är rätt nöjd som det är! 

 Ingen aning. 

 En större leksak i glas. Gärna ribbad.  

 En Rabbite som har riktigt låg frekvens i kaninen och bra kraftig rotation i staven. 

 Det skulle vara en multifunktionsstav fast som Blossom Rabbit, dock utan sladd. 

 Min drömleksak skulle nog vara en slags strap-on som är sladdlös. Den ska vibrera starkt på 

klitoris. Den ska ha en kontroll med olika vibration och pulsprogram som min partner kan ha så 

han kan bestämma över min när vi sitter på bussen, bion på festen eller något annat. Det ska gå 

att ta bort vibratorn från själva strap-on så att man kan rengöra den utan att riskera att förstöra 

leksaken.  

 som earth skakern fast mjukare! 

 Snygg design, olika lägen, uppladdningsbar och TYST 

 En g-punkts stav med ett ganska kraftigt löstagbart vibbägg, 2in1 grej. FF material utvändigt. 

Gärna med vibb allternativ så man kan välja mycket, allt från mygga till humla till jordbävning, 

för att passa alla dagar (ibland är man ju känsligare än annars, å olika humör olika dagar)  

Hur mycket är du berädd att betala för en sexleksak? 

 300-900kr 

 650 

 Beror ju på hur avancerad man runt 500 är kanske rimligt med en student-inkomst. 

 Beror på vad för proukt men en stav upp till 500 kr 

 500-1000kr 

 500-600 kr. 

 Max 1000kr, och då ska den vara riktigt bra! 

 300-600:- Beror ju på vad den kan. 

 Upp till 700 kr  

 Beror ju alltid på kvaliteten men runt 800:- känner jag är inga problem.  

 En leksak kan jag betala 900 som mest  

 Jag tycker att ett rimligt pris är under 500 kronor beroende på produkten och vad den kan göra. 

men kring eller under 500kr är bra. 

 Runt300 

 500-1000kr 

 Jag har iom himmelriket blivit bortskämd med att ha mycket och många och ger därför helst inte 

för mycket för en leksak, då jag snabbt tröttnar å vill ha något nytt.. Men för rätt produkt kan jag 

tänka mig att ge upp emot 6-700 kr. (ex FF tycker jag är oerhört prisvärda pga kvalite och 

funktionalitet, däremot lelo tycker jag bara är skryt och dyrt pga sitt märke) Allt är ju relativt 

beroende på vad man köper, ett ägg skulle jag inte ge mer än 250-300 för, en stav max 700, i 

stimulator max 300. 
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Brukar du använda 
produkten...

Själv

Tillsammans 
med en 
partner

Jag föredrar en leksak 
som är...

Gullig

Snygg

Jag föredrar en 
produkt som är...

Budget

Lyx

Leksakens material 
ska helst vara...

Hårt

Mjukt

Jag gillar när 
vibrationerna har...

Hög frekvens

Låg frekvens

Jag njuter mest när 
leksaken stimulerar...

Klitoris

G-punkt
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A.2 Utvärdering av formförslag 
11 personer besvarande undersökningen. 

Vilken stav skulle du köpa? 

Jag gillar design 
med...

Mjuka former

Kantiga 
former

Jag tycker om när 
vibratorn är...

Smal

Grov

Det mest praktiska är 
att produkten är...

Uppladdnings
bar

Driven av 
vanliga 
batterier

Jag prioriterar att 
produkten är...

Tyst, men 
svagt 
vibrerande

Stark 
vibrerande, 
men högljudd

Jag blir mest 
upphetsad om 

produktens design 
är...

Diskret

Vulgär

Rent allmänt föredrar 
jag...

Massage

Smek



A-6 

 

 

A 
 

6 55% 

B 
 

5 45% 

C 
 

0 0% 
 

 

Vad är det som tilltalar dig mest i det alternativet? 

De som valde alternativ A svarade: 

 Jag gillar slumpknappen  

 Bra grepp för att få ett rejält tryck mot g-punkten vilket oftast behövs för att få bra stimulans 

där! Det krävs dock då att staven är hård (sen kan den ju ha ett mjukt hölje, men ej böjbar). 

Blomsterslingorna är jätteläckra. Även formen är rund och snygg. 

 Stilren och enkel 

De som valde alternative B svarade: 

 Formen är tilltalande och även att få bort gulligheten som finns i många rabbitar som finns på 

dagens marknad med delfiner, kaniner, etc.. Att den är stilren och ser greppvänlig ut. Ett plus är 

klitorisvibratorn, sålänge den är tillräckligt töjbar? (Ev, att det borde vara ett böjbarare material 

just precis i böjen men inte i själva toppen och botten?) Plus för höjbar vibration i pulsläge, 

MYCKET plus på det! 

 Jag vill ha både klitorisstimulans och penitrationen, därför tycker jag om den mest. Men även för 

att den lät lite häftig med ”ipod” manövreringen. Sen så tycker jag om att det finns både 

pulserande och vibrator lägen. 

 Just att det är en multifunktionsstav + att den har pulsprogram (samt att den –inte- har g-

punktsstimulation då jag tycker att det är smått obehagligt). 

 Jag älskar klitorisstavar. Och staven såg ovanlig och snygg ut. 

Är det något i det alternativet du skulle vilja ta bort/ändra? 

De som valde alternativ A svarade: 

 Nej 

 Nej... 

De som valde alternativ B svarade: 

 Nej, men man måste nog marknadsföra produkten på ett klart sätt för att inte misstolkningar 

ska ske ang. Klitorisvibratorn. ;) Om man håller handen över plattan finns det risk att man ändrar 

program då? Samtidigt får det inte vara för ”hårdhänt” att byta program. 

 Kanske sätta på något som kittlar klitoris lite grann. Kanske? 

 Alla alternativ verkar extremt ”high-tech” och det kanske gör produkterna så pass dyra att de 

inte är säljbara? Annars verkar alternativ B bra, speciellt om den skulle ha lite diskret och 

tilltalande färg. 

 Nej 

Vilken typ av kontroll känns mest intuitive för dig? 
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Förslag B´s variant där en roterande rörelse höjer och sänker vibrationerna 

medan en tryckande styr pulsprogrammet 
10 91% 

Förslag C´s variant där hela staven vrids för att ändra vibrationerna och så 

samtidigt formen 
0 0% 

Förslag C´s variant där ett vridreglage i botten på staven reglerar 

vibrationerna 
0 0% 

Förslag C´s variant där en spak sätts i olika lägen för olika typer av 

vibrationer 
0 0% 

Knappar där ett plus anger att vibrationerna ökar och minus att de sänks 0 0% 

 

Gör slumpfunktionen (förslag A) att du blir mer sugen på att köpa produkten? 

 

 

Ja 
 

6 55% 

Nej 
 

4 36% 
 

 

Vilken färg/färger skulle du helst vilja ha på din produkt? 

 

Svart 
 

5 45% 

Vit 
 

3 27% 

Röd 
 

2 18% 

Grön 
 

3 27% 

Blå 
 

0 0% 

Rosa 
 

5 45% 

Orange 
 

2 18% 

Other 
 

4 36% 

Eftersom det går att välja 

fler än en kryssruta kan 

procentsatsen överstiga 

100 %. 

Under kategorin övrigt har hade det angivits som förslag: 

 Flerfärgad? 

 Blandade färger typ lila/svart 
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 Mörkare lila 

 Gul med svarta blommor 

Här kan du fylla i om du har några övriga kommentarer angående förslagen 

 C liknar en tampong :s B påminner en hel del om DeLight 

 Kanske lite blommor på förslag B? Som ni tänkte på förslag A 

 Med slumpfunktionen skulle jag vilja testa samtliga steg först innan jag köpte produkten för att 

vara säker på att det inte finns steg med vibratione som blir obehagliga (för starka etc.) Annars 

kan det nog bli en obehaglig historia. Men tanken var god och det hade varit roligt att kunna bli 

lite överraskad. Kanske ha slump bland pulseringarna om inget annat
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B Skisser från idégenerering 
 

 
Figur 23 Idéerna som togs fram för samtliga koncept. 

 
Figur 24 Idéerna som togs fram till koncept A. 
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Figur 25 Idéerna som togs fram till koncept B. 

 
Figur 26 Idéerna som togs fram till koncept C. 
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C Beräkningar 
C.1 Hållfasthetsberäkningar på utväxlingen 
 

Storleken på moment M2 erhålls som en produkt av stavens tröghetsmoment, J, och 

vinkelacceleration, α: 

 
 M2 =  J ∙ α (4) 

 

Därefter formulerades böjstyvheten I och massan m som funktioner av h, höjden på staven, 

eftersom detta är den dimensionerbara faktorn hos hävarmarna. Här är b bredden på samma arm: 

 
 

I =  
h∙b3

12
 

(5) 

   
 m =  b∙a1 ∙ h∙ρ , (6) 

 

där ρ är stavens densitet. 

Då armens tröghetsmoment beräknades antogs den bete sig som en stav, med 

masscentrum i mitten. Ett uttryck för stavens vinkelacceleration, α, ställdes även upp. 

Tröghetsmomentet berodde av massa, och därför även av stavens höjd: 

 
 

J = 
m∙a1

2

3
 

(7) 

   
 

α = 
𝑑

𝑑𝑡
v 𝑡  

(8) 

 

Eftersom bara den maximala vinkelaccelerationen var intressant deriverades vinkeländringen 

endast i denna punkt. Oscillatorn som driver staven arbetar helt harmoniskt, vilket betyder att 

vinkelförändringen kommer att ske enligt en sinusfunktion. Frekvensen antogs i beräkningarna 

vara 𝑓 = 120 Hz. Ett uttryck för det högsta vinkelutslaget, v, i rörelsen kunde även formuleras. 

Deriveringen ledde därför till följande: 

 
 

v = 
arcsin 

A
a1 + a2

 

2
 

(9) 

   
 α = v∙ 𝑓 ∙ 2𝜋 2 (10) 

 

Här är A amplituden på de slutgiltiga svängningarna, det vill säga runt 3 mm då utväxlingen 

ligger på en faktor 100. 

För att även beräkna utböjningen av den inre armen formulerades ett uttryck för kraften F2: 

 
 

F2 =  
M2

a2
 

(11) 

 

Med alla dessa förutsättningar kunde nu utböjningsvinkel in de två hävarmarna, med hjälp av 

elementarfall för balkböjning, beräknas: 

 
 

m1 =  
a1 ∙ M2

EI
 

(12) 
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m2 =  

c2 ∙ F2

2 ∙ EI
 

(13) 

 

Här är E elasticitetsmodulen för hävarmarna. Med insatta materialparametrar för stål (som 

hävarna antogs bestå av) kunde utböjningen av de två hävarmarna slutligen erhållas som: 

 
 m1 =  0,0745° (14) 
   
 m2 =  0,372° (15) 
 

 

C.2 Matlabkod till hållfasthetsberäkningar 
 
%hallf.m 

  
%stavens dimensioner 
a1 = 0.03; %yttre stavens långa del 
a2 = 0.003; %yttre stavens korta del 
c1 = 0.03; %inre stavens långa del 
c2 = 0.003; %inre stavens korta del 
b = 0.0015; %stavens bredd 
h = 0.001; %stavens höjd 
f = 120; %frekvensen på svängningarna 

  
%materialdata 
E = 221*10^9; %E-modul 
rho = 7710; %densitet 

  
v = asin(3/33)/2; %stavens maximala vinkel 
a = v*(f*2*pi)^2; %stavens högsta vinkelacceleration 

  
V = []; 
i = [0.001:0.001:0.005]; 

  
for h=i 
    I = h*b^3/12; %böjstyvheten för staven 

     
    m = b*a1*h*rho; %stavens massa 
    J = m*a1^2/3; %stavens tröghetsmoment 

     
    M2 = J*a; %momentet i stavens ändpunkt 
    m1 = a1*M2/(E*I); %utböjningen i den yttre staven 

     
    F2 = M2/a2; %kraften som verkar på den inre staven 
    m2 = c1^2*F2/(2*E*I); %utböjningen i den inre staven 

     
    V = [V;m1,m2]; 
end 

  
plot(i,V(:,1),'k',i,V(:,2),'r'); 
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C.3 Beräkningar för dimensionering av spole 

 
Figur 27 Töjning som funktion av magnetisk  fältstyrka då tre olika tryck angripit staven. 

Ur grafen avlästes att för att uppnå en töjning på minst 𝜆 = 1‰ skulle en magnetisk fältstyrka på 

H = 150 kA/m krävas. För dimensioneringen av batterier fordrades tre faktorer tas hänsyn till. 

Dels den magnetiska fältstyrkan, som erhölls ovan. Dels längden på den glipa, b, som bildats i 

den C-formade staven. Slutligen hur många varv, N, spolen lindats kring samma stav. Detta 

illustreras i Figur 28. 

 
Figur 28 Två av de faktorer som används i dimensioneringen av batteriet. 

Förhållandet som ger hur stark ström som krävs i spolen kan antas vara helt linjärt, och ges av 

ekvation (16): 
 b ∙ H = N ∙ I , (16) 

 

där I är strömmen och N antalet varv tråden lindats. Denna förenklade formel gäller dock endast 

under villkoret att den magnetiska flödestätheten B (som mäts i tesla, T) i kretsen inte överstiger 

2T. Denna beräknades enligt: 
 B = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟  ∙ H , (17) 

 

där 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 𝑁/𝐴2 är den magnetiska konstanten (även kallad tomrummets permeabilitet) 
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och 𝜇𝑟  är permeabiliteten för ämnet i mellanrummet, i det här fallet terfenol. Permeabilitet, eller 

genomträngningsförmåga, är ett mått som inom elektromagnetismen talar om hur magnetiserat 

ett ämne som linjärt svarar på ett magnetiskt fält blir i förhållande till fältstyrkan. Enligt tidigare 

undersökningar av ämnet (Oscarsson, 2007) är 𝜇𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 = 7 𝑁/𝐴2. Med insatta värden fås den 

magnetiska flödestätheten till: 

 
 B = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙  ∙ H = 4𝜋 ∙ 10−7 ∙ 7 ∙ 150 ∙ 103 = 1,32 𝑇 , (18) 

 

vilket uppfyller villkoret B < 2T. Den förenklade ekvation (16) ovan är således giltig. 

För att beräkna hur stark spänningskälla som behövs måste antalet varv, N, vara givet. 

Det går dock att vända på ekvationen, och anpassa antalet varv efter en lämplig källa. I ekvation 

(16) syns att antal varv är omvänt proportionellt mot strömmen genom spolen. Eftersom källan i 

detta fall är ett batteri, det vill säga en spänningskälla, måste ett uttryck för spänningen istället 

ställas upp. Det som söks är alltså ett uttryck för hur antal varv beror på spänningen. 

Ohms lag ger förhållandet mellan ström och spänning: 

 
 

I = 
U

R
 (19) 

 

Strömmen beror alltså på hur hög resistans som återfås i spolen. Uttrycket för resistansen, R, 

lyder: 
 

R = ρ ∙ 
L

A
 (20) 

 

Här är L längden, A tvärsnittsarean och ρ resistiviteten hos tråden. Både längden och arean 

formulerades som funktioner av spolens höjd, diameter och varvtal: 

 
 L = d ∙ π ∙ N (21) 
 

A =  
h

2N
 

2

∙ π  (22) 

 

Ekvation (19)-(22) tillsammans med ekvation (16) ger: 

 
 

b ∙ h = 
N ∙ U

ρ ∙ 
d ∙ 2πN
πh2

4N2

 
(23) 

   
 

⇒  N =  
h2 ∙ U

8dρbH
 (24) 

 

Det vill säga en formel där antal varv är proportionellt mot spänningen. Detta tycktes till en 

början verka orimligt, då Ohms lag säger att strömmen är spänningen är proportionell mot 

strömmen. Det verifierades dock med hjälp av spänningsomsättningslagen (Meyer, 2006). 

Antag att spolen har samma dimensioner som den magnetostriktiva staven. Antag också att ett 

litiumjonbatteri med styrkan 3,7 V väljs. Tråden är förslagsvis gjord av koppar, vilket har en 

resistivitet av ρ =  1,72 ∙ 10−8. Insatt i ekvation (24) fås då att: 

 
 

N =  
0,032 ∙ 3,7

8∙0,005∙1,72∙10−8∙0,03∙150∙103
= 32,8 (25) 
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