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Abstract 

 

När jag grundade på mitt koncept om kökets trädgård expanderades mitt projekt till att bli två. 

Det har inneburit att mitt examensarbete har gått ut på att arbeta med två skilda företag och 

utveckla två olika produkter i glas. Företagen Skrufs glasbruk och Artilleriet har varit mina 

uppdragsgivare. Projektet har varit en utmaning i form av olika utgångspunkter och 

avgränsningar vilket har gjort att jag utforskat två olika riktningar på formspråk. Själva 

uttrycket i produkterna har varit prioritet då företagen strävat åt olika mål vilket inte alla gången 

har varit det enklaste.  

Konceptet vardagsglas för kökets trädgård baseras på betydelsen av inomhusodling och 

närodling, som ger en vetskap om hur grönsaker blivit odlade och vart de kommer ifrån samt 

betydelsen om andra typer av växtlighet i köket. 

 En stor del i mitt projekt har varit att undersöka olika metoder på att lyfta fram glasets 

egenskaper för att framhäva det transparenta glaset i sig själv. Transparent glas får chans till att 

färgsätta sig själv beroende på dess kontext och användningsområde vilket ger en variation för 

användaren att själv kontrollera.   

 

 

When I founded my concept about the kitchen's garden, my project expanded to become two. 

This meant that my graduation project has been about working with two different companies 

and developing two different glass products. The companies Skrufs glasbruk and Artilleriet 

have been my outsoursers. The project has been a challenge in the form of different starting 

points and delimitations, which has meant that I have explored two different directions in design 

aesthetics. The expression in the products has been my priority as I recall the companies strive 

for different aims, which has not always been the easiest task. 

 My concept of functional glassware in The Kitchen’s Garden is based on the 

importance of indoor cultivation and gardening, which secures the knowledge of the origin and 

care of the vegetables as well as the importance of emphasizing other types of vegetation in the 

kitchen.  

A great part of my project has been to explore different methods of highlighting the 

glass properties to emphasize the transparent glass itself. Transparent glass has the ability to 

color itself depending on its context and how it is used, which gives a personal variation which 

contributes with options for the user to decide. 
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1 Inledning 

 

1.1 Uppdrag och problemformulering 

Från första början beskrevs uppdraget från företaget som relativt allmänt hållet och 

under arbetets gång blev det genom diskussioner mer tydligt. Artilleriet är ute efter en 

glasprodukt designad speciellt till dem som bär formspråk inspirerat av deras företags 

profil. Vilken ska innehålla funktion, visa på hög kvalité och uppskattas av dess 

karaktäristiska identitet som då överensstämmer med deras nuvarande sortiment. 

 Uppdraget expanderades senare i processen, då ytterligare en efterfrågan från 

producenten adderades. Detta innebar således att projektet delades upp i två delar men 

har trots det varit fokus på huvuduppdraget, av Artilleriet.   

 

Hur designar jag en inredningsprodukt i glas, till köksmiljö, med ett koncept som kan 

tydliggöra hantverk och kvalité? Samt att den tilltalas av Artilleriet som uppdragsgivare 

och återförsäljare och produceras av Skrufs Glasbruk? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla en produkt i glas för köksmiljö, uteslutande för 

Artilleriets sortiment som skall passa in i produktionsmetoderna de använder sig av på 

Skrufs Glasbruk.   

 

1.3 Bakgrund  

Idén med att arbeta tillsammans med Skrufs Glasbruk, som producent i ärendet, var 

nästan oundvikligt efter vårt samarbete under mitt glasprojekt, hösten 2016. Projektet 

handlar om en kollaboration med Kent Elm, ägare av Skrufs Glasbruk samt Christian 

Duivenoorden och Sofie Hellsing, ägarna av Artilleriet. Där uppdraget går ut på att 

utveckla en produkt i glas till köksmiljö med fokus om att bli en personligt utvecklad 

produkt för Artilleriets sortiment. Produkten ska fungera i produktionen hos Skrufs 

Glasbruk, dock är det viktigaste att den passar in i Artilleriets sortiment.   

Under mina studier på glasterminen 2016 och dess introduktion till materialet, 

gav ett nytt intresse om att den här branschen är något alldeles unikt och för mig 

personligen – outforskad. Därför var valet om att arbeta med glas även under 

examensarbetet självklart.  
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1.3 Avgränsningar och mål 

Från början var mina avgränsningar få och jag hade inga direkta direktiv från 

uppdragsgivaren, Artilleriet. Vilket gjorde att början av projektet gick ut på att utforska 

kontext och vad för typ av produkter som jag var ute efter. 

Formspråket var från början riktat mot Skrufs eftersom att det var viktigt att de 

skulle producera produkten. Projektet är utformat genom research av dagens mattrender 

som riktar sig mot just den medvetenhet när det kommer till ekologiska och närodlade 

produkter. Mina produkter som jag utvecklat har sin kontext i köket i kombination med 

växter, snittblommor samt inomhusodling.  

 Artilleriet är huvuduppdrag i projektet där konceptet innefattade deras 

efterfrågan av en vas. När konceptet senare tog form, var en potentiell produktserie 

given då Skrufs glasbruk också efterfrågade en produkt inom konceptet, dock mer riktad 

mot deras sortiment. Dock fick jag under tid insikt av att produktfamiljen behövdes 

delas upp i två projekt med tanke på mina uppdragsgivares olika formspråk, efterfrågan 

och önskemål. Detta var en stark vändning för mig då mycket klarnade upp, vilket jag 

förklarar med i processen.    

 Produkterna kommer skapas med samma bakgrundskoncept, dock med olika 

formspråk för att nå målet av att få ut dem på marknaden hos mina två uppdragsgivare.   

 

1.5 Personligt mål 

Jag kommer att arbeta med research av glasbruken i glasriket och trender inom 

alternativ kost och inomhusodling. Detta kommer prägla formgivningen av produkterna 

och avgöra om detta tilltalar mina uppdragsgivare. Samarbetet med handledare och 

uppdragsgivare kommer stärka och utveckla både produktutveckling och 

processhantering. Dock kommer det viktigaste målet för mig vara att ta hand om min 

egen hälsa och använda nervositet som en tillgång. Att inte påverkas negativt av stress 

utan att bruka den som bränsle. Jag vill integrera mitt formspråk och mina 

föreställningar för att förmedla historien av konceptet samt hantverket. Självklart vill 

jag känna mig stolt över min prestation av process likväl slutprodukter och få ut dem på 

marknaden. 
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2. Research  

 

2.1 Glasriket 

För att få en bredare inblick i den svenska glasproduktionen som görs i de stora samt 

mindre hyttorna i glasriket tog jag reda på vad de största bruken omsätter i regionala 

Småland. Historien visar kampen mellan industrialiseringen och hantverket, vilken 

försvårade glasrikets popularitet och uppmärksamhet från konsumenterna. Det har under 

en tid gått övergripande sämre för glasbranschen, som också har kallats för krisen i 

glasriket. Emellertid har glasbruk under de svåra åren startat på nytt och kämpat sig 

igenom konkurser och andra nedgångar. På Alla bolag1 finns övergripande om 

vinstmarginal, omsättning och antal anställda på bruken som är aktiva idag och jag 

diskuterar några glasbruk vidare. (Se bilaga 1 Omvärldsanalys – glasbruken i glasriket.)   

Samarbeten mellan massproduktion och den mindre produktionen i hyttorna 

runtom i Småland och Sverige blir allt med märkbart och det beror på den ökade 

efterfrågan av hantverk med etiskt framställda produkter av kvalité.  

Jag har kommit fram till är att samarbeten gynnar båda parter, där glasbruken 

får en bredare kundgrupp för ett tag samt att de stora företagen får exklusiva 

kollektioner som deras kunder uppskattar just för dess hantverksmässiga värde. 

Plasten som länge tog över många delar från det som glaset och keramiken 

tidigare varit till för är inte lika efterfrågat eller exklusivt som det har varit, mycket på 

grund av just sanitet. Sedan har det kommit fram att plast inte ska vara speciellt 

hälsosamt när det kommer till livsmedel, då det kan innehålla ämnen som kan vara 

giftiga vid exempelvis uppvärmning.2 Plast håller inte samma status som det en gång 

gjorde och glas får ta mer plats i köket igen, produkter så som av matlådor, tallrikar, 

behållare etc.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.allabolag.se hämtad 2017-03-07 
2 http://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/sa-ser-du-om-din-matlada-ar-giftig-6570487  hämtad 2017-
03-07 

http://www.allabolag.se/
http://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/sa-ser-du-om-din-matlada-ar-giftig-6570487
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2.2 Glasbruket   

Producenten i mitt arbete är Skrufs glasbruk, vilket grundades 1897 och har en lång 

historia som går upp och ned i ekonomi, med olika ägare och konkurser3. Det drivs 

stadigt idag av Kent Elm, som köpte upp glasbruket och säljer sina produkter i deras 

egna butik samt via återförsäljare, däribland Svenskt tenn, Norrgavel och Artilleriet. 

Ingegerd Råman var länge formgivare på Skruf, hon arbetade aktivt med att designa 

glas för Skruf. Råmans tid på Skruf har stor betydelse för deras formuttryck och 

riktning, vilken sympatiserar med enkelhet och tydlighet. Hon är en utav Sveriges mest 

framgångsrika och aktiva formgivare idag. Hon har varit verksam i branschen i över 40 

år, varav 18 av dem spenderade hon på Skruf. Med detta har hon satt sin egen prägel på 

denna typ av design samt på Skruf. Elm nämner deras idag främsta formgivare, Carina 

Seth Andersson, som arbetar med liknande formspråk och uttryck som Råman. Seth 

Andersson står till exempel bakom designen av den kända daggvasen som säljs 

uteslutande på Svenskt tenn. 

Figur 1. Skrufs glasbruk i Skruv, Småland.  

 

Artilleriet har tidigare efterfrågat en specifikt designad produkt i glas från 

Skruf. Jag fick möjlighet att göra detta uppdrag för Artilleriet och designa denna 

glasprodukt med ambition om att produkten kommer att fungera i produktion och 

försäljning. Detta uppdaget är alltså grunden till hela projektet. 

                                                 
3 https://www.glasriket.se/sv/skrufs-glasbruks-historia  hämtad 2017-02-22 
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Skruf har nyligen fyllt 120 år och är idag ett av Sveriges äldsta, mest aktiva 

glasbruk som verkar i glasriket och deras glas säljs med en klar styrka i deras 

traditionsenliga varumärke. De arbetar med smidig produktion och producerar 

funktionella produkter med hög kvalité och stilrent uttryck. Deras varumärke har 

anseendet om att alltid hålla just fokus på kvalité. De har en tydlig vision som är präglad 

av tradition, detta i symbios med nytänkande designers vilket ger dem en vidd på deras 

formuttryck som av många klassas som tidlös design.  

 

2.3 Uppdragsgivare 

När jag analyserade Artilleriet insåg jag att deras koncept står för likartade värderingar 

som Svenska Slöjdföreningen som verkade framgångsrikt i början på sekelskiftet. 

Vackrare vardagsvara var ett begrepp som uppkom, efter företrädande Deutscher 

Werkbund4, under början av 1900-talet av Svenska Slöjdföreningen inför 

Hemutställningen, som ville anmärka industrialiseringens massproduktion. Gregor 

Paulson, som var föreningens VD, sammanfattade ideologin som meningen att bevara 

hantverket bakom produkterna som då tillverkades industriellt. Skriften påpekade att 

konstnärer skulle aktivt arbeta tillsammans med fabrikerna och tillverkarna för att 

utveckla just mer inriktade produkter mot ett socialt samhälle - vackrare vardagsvara, 

produkter som håller måttet5. Där ornamentik och dekor skulle tas fram i produkterna 

igen för att återigen hålla hantverket som värde där bland annat massproduktionen gjort 

så att kvalité ifrågasattes6. Begreppet Vackrare vardagsvara kom till mig och det var där 

som en grundpelare stärktes i vad jag kan tyda att en del av Artilleriets 

varumärkesstrategi  verkar inom den kategorin.  

                                                 
4http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vackrare-vardagsvara hämtad 2017-02-22 
5http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan/L%C3%A4rarhandledningar/L%C3%A4rarhandled
ningar/Den%20moderna%20formen/pdf_skola_handledning_Moderna_formen_1910.pdf hämtad 
2017-02-22 
6http://bibliotek.orebro.se/101641/sv/articles/vacker-vardagsvara-glada-bruksforemal-som-halla-
mattet hämtad 2017-02-22 
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Figur 2. Produkter i kontext från Artilleriets hemsida.  

Visar på hur Artilleriet väljer att exponera sina produkter tillsammans i kontext, vilket  

inte bara ger en idé om produkten kunden är ute efter utan  inspirerar till en hel hemmamiljö. De blandar 

olika produkter, möbler och bruksföremål av olika material.  

 

Artilleriet säljer vardagliga saker, prydnader, bruksföremål, tvålar, 

kontorstillbehör samt möbler och armaturer. De har inte många limiteringar när det 

kommer till deras sortiment förutom vad de vill att deras produkter själva står för. Jag 

har kommit fram till att Artilleriet står för värderingar så som praktfulla material och 

sammansättningar, hantverk och kvalité. Vilket också syns tydligt på deras sätt att 

exponera sig på sociala medier, deras hemsida samt in deras butiker och annan 

marknadsföring. Mycket i deras framgång tror jag ligger i deras förmåga att sälja ett 

koncept, där de inte bara fokuserar på de individuella produkterna utan hur dessa 

samverkar i en symbios. En bakomliggande mening är deras tryck på merförsäljning 

vilket också kan synas på de  olika prisklasserna på produkterna, som varierar extremt. 

Allt är väldigt noga genomtänkt från minsta penna till den ståtligaste taklampa.  
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Figur 3. Niofältaren från design management.  

Förklarar hur jag analyserat Artilleriet. Skruf står för liknande delar, dock ligger de mycket vid 

traditionsrutan.. Mitt koncept kommer in i det modemedvetna som också förhåller sig till Artilleriet. 

Landet - gör det själv ingår i mitt koncept om miniväxthus och det ekologiska/hälsosamma visar på det 

som jag vill lyfta fram. Alla ord som är inringade är menade för de två projekten, Artilleriet – lyx, design, 

trend och Skruf – design, trend, tradition, gör det själv.  

 

Båda mina uppdragsgivare, Artilleriet och Skrufs glasbruk arbetar hårt med 

kvalité. Kvalité av bra hållbara produkter, rättvist och etiskt framställda, är också ett 

nyttigt val när det kommer till miljö. Kvantitet innebär slit och släng medan 

kvalitetsprodukter tas bättre om hand och kan till och med överföras i generationer. 

Kvalité stärks av berättelserna bakom, materialets sort, hantverkarnas kunnande och det 

försiktiga användandet av produkterna syftar på dyrbarhet.   

Jag har förstått dagens trender så som att hantverket är något som folk kan 

tänka sig att betala mer för, då man vet att det är handen som tillverkat produkten och en 

människas manuella kunskap ligger bakom produktionen. Detta varierar försått mellan 

olika kundgrupper, men målgruppen som Artilleriet och Skrufs glasbruk arbetar mot 

innefattas i den grupp som värderar just hantverket och kvalité. Detta fortsätter in i 

glasindustrin där glasbruken som under många år legat i kris på grund av 

massproduktionen som konkurrerat ut dem med kvantitet, samt att andra material med 

samma funktioner uppkommit och tagit plats på marknaden. Det handgjorda glaset blir 

dyrare, mer exklusivt och ses mer som en lyxvara hos användaren. Där har Skrufs 

glasbruks avskalade design en värdig plats där deras glas passar lika mycket till för 

vardag så som till fest. Det exklusiva munblåsta glaset ger mer valuta för pengarna med 

dess få tillägg, enligt mig är det i det enkla som det exklusiva finns. Skrufs koncept tror 
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jag har att göra med deras värdesättande och grundläggande arbete av det vackra och 

användbara bruksglaset. 

 

2.4 Material och miljöspekt 

Glas tillverkas med hjälp av olika råvaror i olika mängder beroende på vad för sorts glas 

som man vill framställa. Förståelsen för glaset som ett material är att det är oorganiskt 

och framställs med kemiska beräkningar av olika råvaror. Det glas som är vanligast och 

används mest på glasbruken idag är sodaglas vilket framställs med beräknade delar 

soda(natriumkarbonat), kalk och kvartssand7. Soda glas är billigt att framställa och 

används mestadels för olika typer av bruksglas, fönster och flaskor8. Den gestaltande 

egenskapen av att glaset är genomskinligt är huvudsakligen varför glas framställs 

specifikt för vissa områden. Glaset har ett karaktärsdrag som väldigt få andra material 

har, så som att leda och bryta ljus om man använder det på olika sätt9. Det är också 

viktigt att påpeka klarglasets återvinningsbara möjlighet då det bara är till att smältas 

om och om igen. Detta gör så att spill-glaset blir väldigt begränsat om degeln hålls ren, 

samt att det glas som blivit fel sorteras rätt och hålls bort från eller missfärgat glas vilket 

gör att det på så vis kan smältas om, (se bilaga 2 - Glasets bearbetning). 

 Skruf arbetar med att förnya sig och tänker mycket på miljöaspekten. De har 

därför bytt ut sina ugnar till eldrivna, som till stor får sin energi från vind och vatten. De 

har då lämnat gasugnarna bakom sig, vilket gynnar miljön. Allt glaset produceras på 

plats och transporteras enbart inom Sverige, de verkar alltså inte inom en internationell 

marknad. De återanvänder det mesta av sitt spill-glas, eller säljer det vidare till andra 

glasbruk samt att formarna är återvinningsbara. De paketerar sitt glas i ofärgade och 

obehandlade kartonglådor för enkel källsortering. Jag frågar Elm om hur Skruf förhåller 

sig till miljön i deras produktion10. När jag frågar om hållbarheten inom glasindustrin 

överlag säger Elm att han brukar jämföra den med livsmedelindustrin:  

 

                                                 
7 Lang, Maria 2011. Boken om glas, hantverket, tekniken och konsten. Flygt, Elisabeth. (red.), Glastyper. 
ss. 115. 
8 Johansson, Lars Gunnar 2011. Boken om glas, hantverket, tekniken och konsten. Flygt, Elisabeth. (red.), 
Råvaror. ss. 34, 38. 
9 Johansson, Lars Gunnar., Lang, Maria 2011 Boken om glas, hantverket, tekniken och konsten. Flygt, 
Elisabeth. (red.), Vad är glas? ss. 13. 
10 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and a science for deisgn. 
ss. 223 
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Om man ser till hur mycket utsläpp det blir om man importerar glas, som till exempel  

Ikea, Kosta  Boda, Nybro glasbruk m.fl. så skulle nog alla handla svenskt glas och det  

är ju det som vi strävar efter. Jag brukar ställa frågan ibland: varför köper man  

importerat glas men inte importerat  kött? Många väljer det billiga alternativet i detta 

och tänker inte på miljön. 

 

Jag anser att de svar som Elm hade var väldigt relevanta. Jag kände mig trygg med att  

gjort rätt val att arbeta med just Skrufs glasbruk, eftersom att de har bra värderingar när 

det kommer till återvinning och hållbarhet. Jag håller med Elm när det kommer till 

miljöaspekten, jag tycker att vi borde tänka ett steg längre och verkligen ta reda på 

varifrån våra produkter är tillverkade och hur. Det är viktigt att allt som tillverkas så 

som möbler och bruksföremål blir tillverkat och fraktat på rättvisa villkor och inte bara 

livsmedel.  

 

2.6 Sammanfattning 

Det är allt detta och lite till som har gett mig ett personligt intresse för just det här 

materialet och är den långa versionen av bakgrunden till varför jag valt denna 

inriktningen. Processen i sig är, i sitt utförande, väldigt intensivt. Jag som designer 

måste jag arbeta med noggrannhet och prioritera rätt i första skedet, då små detaljer ger 

extrema påverkningar på det formbara glaset. Glas som hantverk har en historia om 

tradition som förs vidare genom generationer och som fortfarande påverkar arbetet i 

hyttorna. Skruf har som tidigare nämnt varit ett aktivt glasbruk i 120 år och arbetar 

fortfarande med sin vision om just tradition och igenkänning tillsammans med 

nyskapande samt modern inverkan11. Intresset har fått mig att vilja lära mig mer om 

processen av utvecklingen av en glasprodukt. Jag har insett att kunskap inom själva 

området är essentiellt för att nå ett starkt mervärde ifrån berättelsen av dess bakgrund, i 

form av hantverket12. 

 

 

 

 

                                                 
11 https://www.glasriket.se/sv/skrufs-glasbruk  hämtad 2017-03-15 
12 Krippendorff , Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in language. ss. 169-170. 

https://www.glasriket.se/sv/skrufs-glasbruk
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3 Designmetoder  

 

3.1 Trendanalys 

Artilleriet efterfrågade en specifikt designad produkt i glas, i form av en vas, full av 

originalitet och personlighet. Skrufs Glasbruk efterfrågade ett miniväxthus vilket jag, 

till en början, band till ett och samma concept tillsammans med vasen. Med den 

ingången kunde jag knyta samman mitt koncept och förstärka vikten av mervärdet av en 

produktfamilj. Detta använde jag i samspel med hantverket i hyttan men också inom 

inomhusodling och ekologiska grönsaker och frukt samt med att ha köket som en 

samlingspunkt. Det blir allt vanligare med alternativ kost, både med olika dieter, 

allergier och av aktiva etiska skäl. Närodlad och ekologisk mat är väldigt uppskattat och 

blir allt viktigare för många samt vikten av att veta vad det är man äter, vart det kommer 

ifrån och hur det är tillverkat. Jag vill i min roll som designer applicera ett koncept 

bakom mina produkter som bringar ett mervärde för mig. Detta hjälper mig att utveckla, 

argumentera för och forma projektet åt en riktning som jag kan stå för.  

Via min research kom jag in på inomhusodling och med köket som kontext blev 

ämnet aktuellt. Konceptet började i att jag ville utforma en produktserie för just kökets 

trädgård - där egenodlad mat var given. Med köket som kontext och växter i fokus blev 

senare Artilleriets önskan om en vas lämplig som product. De pratade mycket om den 

perfekta vasen och att de skulle vilja se att jag arbetade med detta och utforskade form. 

Jag har utgått från ett företag som framhäver en trend om hemmaodling, i synnerhet i 

stadsmiljöer13, IKEA. De konstaterar det exalterande med just inomhusodling och 

möjligheterna med att ge skafferiet och rester nytt liv igen14. På det här sättet kan 

miljöaspekten och relevansen stärkas i mitt projekt med tanke på trenden inom ätbara 

växter. 

Rotfrukter, kärnor, frön eller grönsaker etc. kan allt odlas på nytt är det som 

trenden trycker på medan vi idag slänger bort allt användbart som sopor. Men om vi i 

själva verket tar tag i det hemma, direkt efter användningen kan grönsaken, kärnan eller 

frukten få nytt liv igen. Odling påvisar interaktion och omhändertagande, samt 

umgänge. Jag tror att man mår bättre när man känner att man har gjort någonting bra för 

miljön, varför inte då använda sig av det man redan har för att minska på konsumtionen 

                                                 
13  http://www.ikea.com/dk/da/ideas/201643_idip12a/ hämtad 2017-03-28 
14 http://www.ikea.com/dk/da/ideas/201611_idki14a/  hämtad 2017-03-27 
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som ett första steg? Där en annan vinkel inom odling är från frö till tallrik som jag 

hittade på IKEAs hemsida15. Vilket visar på vikten av att själv odla sin mat hemma, är 

enkelt och smidigt om man har tillgång till rätt verktyg.  

Figur 4, bilder från IKEA Inspiration. 

Här ser man olika typer av hemma odling med kökets rester, visade på relevans inom området vilket 

inspirerade mig till att fortsätta med mitt koncept om kökets trädgård.  

 

Kontexten bidrar till att reducera antalet möjligheter som finns hos de produkter som jag 

ska arbeta med och eftersom att köket tar mer och mer plats i hemmet var den här 

kontexten klar för mig.16 Köket har blivit mer av en samlingsplats under de senare 

decennierna där öppen planlösning och gemenskap i hemmet är uppskattar, jag tror 

därför att inomhusodling kan bli en större del av den gemenskapen. IKEA är ett stort 

multimiljard värt företag och har stor påverkan av trender. Det förefaller mig att detta 

må vara bra marknadsföring när det kommer till dessa artiklar, trots detta blev dem en 

stor inspiration speciellt när mitt koncept verkar inom området.17 Det kunde också 

stärka mitt koncept med att det ligger i tiden och samverkar med idéerna på IKEA. 

När jag, som designer, gjort min tolkning med mina föreställningar är det upp 

till användaren att förstå produkterna, med återanvändning av sina rester, plantera om 

skott eller exponera snittblommor på sitt personliga sätt. Eftersom att 

användningsområdena kan varieras beroende på användare och passion finner sig min 

mening som endast som en bas och inte som definitiv. Det är mitt hantverk som jag 

lägger som grund för produkternas form och funktion, sedan är det upp till användaren 

huruvida den väljer att applicera sin tolkning.18 Det är också det som är det sköna med 

                                                 
15 http://www.ikea.com/dk/da/ideas/201643_idip18a/ hämtad 2017-03-27 
16 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered design.. ss. 59 
17 http://livethemma.ikea.se/kategori/miljosmart/ hämtad 2017-03-28 
18 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered design. ss. 56. 



  
 

- 13 - 

bruksföremål tycker jag, där designern själv inte kan kontrollera hur de används i 

kontexten i det verkliga livet. Det är enligt mig dessa olikheter som fastställer den sista 

personliga detaljen och bidrar till produkternas identitet.  
 

3.2 Brainstorm 

Ett sätt som jag brukar använda mig av när jag påbörjar ett nytt projekt är att sätta mig i 

en grupp av designstudenter och tillsammans brainstormar vi kring varandras projekt. 

Detta är en slags idésprutare som handlar om att överdriva och underdriva, ifrågasätta 

och tillåta.19 Här växer ofta många galna idéer fram, vilket är en stor inspirationskälla, 

som kan användas under hela projektet. 

Först definierar man ämnet så att alla är med på vad det ska brainstormas kring. I 

början av projektet gjorde jag några stycken olika brainstorm, en som handlade om 

kontext, en som handlade om produkter som kan vara gjorda av glas, en som allmänt 

abstrakt handlade om vad glas kan ge. Jag fann att växtlighet av olika typer uppkom i 

diskussionerna, men också mycket som handlade om mat, tillagning och middagar samt 

umgänge. Jag har på ett vis arbetat runt detta under hela projektet ända tills det 

slutgiltiga konceptet och produktvalen gjordes. 

 

3.3 Inspiration 

En annan typ av inspiration är förebilder eller idoler. Jag har sedan jag började läsa 

design varit intresserad av enkelheten i design. Ingegerd Råman har under projektet 

varit en tillflykt för mig när stunder av oro och okunskap har nått mig. Hennes 

formgivning, för mig, är väldigt tilltalande rent estetiskt och tolkas av många som 

tidlöst enkel. Hon arbetar med så minimala element som möjligt där hon lägger vikt på 

finjusteringarna, som sedan lyfter hela formgivningen. Simpelt och rent, precis som hon 

själv beskriver den.20 Råman är en stor förebild, som jag kommer att ha i baktanken när 

jag arbetar mot Skruf och jag tror att dessa influenser också kommer att påverka mig i 

min formgivning av det organiska till Artilleriet. Mitt formspråk kommer alltid att vara 

min grund oavsett vad jag kommer fram till och hur det utvecklas till. Jag personligen 

dras till former som är geometriskt tydliga med nätta detaljer och sinnliga formmöten. 

                                                 
19 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and science for design . 
ss. 213-215. 
20  Madestrand, Bo. 2015. Det är ingenting, men det är ändå något. 
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Dock skulle jag påstå att det finns en enkelhet i organiska former och asymmetri också, 

vilket jag vill försöka att utforska.  

 

3.4 Moodboard  

Jag har också tagit mycket inspiration runt omkring den research jag gjort. Mattrender, 

växtlighet och min inspirationsresa till Milano har påverkat mig och mitt formagerande. 

Moodboards är inspirationsbilder som man sätter samman som kollage, detta används 

som motivation och riktlinjer i processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Moodboard – vas för tulpaner 

Denna moodboard har varierats men dessa former är de som jag uteslutande haft som inspiration under 

den senare delen av projektet. De har inspirerat mig i form av ytstrukturer, grundformer och uttryck. 

Bilderna är tagna från Artilleriets hemsida, pinterest och även från min resa till Milano. 
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Figur 6. Moodboard – miniväxthus/drivhus 

Typiska former som jag har låtit mig influerats av under mitt formarbete med miniväxthuset. Formmöten, 

avskalade former, riktningar och geometriska volymer.  

 

Figur 7. Strukturinspiration, strukturimitation i glas 

Dessa inspirationsbilder har varit en grund till att jag velat undersöka glasets egenskaper i dess yta i 

form av olika typer av optik som kan imitera andra materialegenskaper. Från vänster: plåt, träplank, 

blomblad, betong och vispad grädde.  

 

Moodboard är ett bra verktyg som kan sätta igång idégenereringen i början eller under 

pågående projekt. Det är till för att tänja och lossa blockeringar, leta inspirerande färger, 

mönster och former. Jag använder moodboard för att sätta riktlinjer i gestalt och uttryck. 

När jag fastnar i en tanke eller idé, kan jag gå tillbaka till mina moodboards och se om 

jag håller mig till min målsättning.  

 En moodboard visar vad som finns och jag har förstått att det är viktigt att 

utforska vad som finns för att ta reda på mer om vad som inte finns. Det är just 

inspiration som kan ge idéer om hur man kan gestalta sina föreställningar och tankar 

visuellt. Det är svårt att utveckla någonting eget om man inte har sett något annat.  
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3.5 Identity tool kit 

Jag gjorde en ITK21 för att ge mig själv en riktning med alla förväntningar, mina och 

mina uppdragsgivares. Mina ledord uppkom här: tydlig, funktionell och meningsfull. 

Det är viktigt att karaktären i produkten fångar ett intresse, är funktionell och hållbar 

över tid. Materialet är tydligt, transparent klart glas som får färgsättas av sin omgivning 

eller användningsområde i samarbete med strukturer som också visar på originalitet.  

 Denna har till min egen förvåning kunnats användas på båda mina riktningar, 

trots skillnader i formspråket. Det handlar om hur man tolkar mina ledord och riktlinjer, 

jag tror att det har fungerat så bra eftersom jag har varit tydlig med mig själv och vad 

jag har strävat efter i de båda riktningarna.  

Figur 8. Identity tool kit - ITK 

Stukturell och visuell lista för riktlinjer och vägledning under processens gång. Används kontinuerligt för 

att hålla sig inom ramarna som man satt tidigt i projektet. Den kan komma att förändras över tid.  

 

ITK är ett verktyg som tydligt strukturerar upp vad produkten ska innehålla, påvisa och 

uttrycka. Man applicerar material, form, fuktion i en lista som också används som 

inspiration och riktlinjer i processens gång. Med ramar som dessa blir det enklare att 

hålla sig till sin ursprungstanke.  

 Identity tool kit är ett sammanslaget verktyg som innefattar olika delar inom 

produktutveckling. Metoden är utformad av Henriette Koblanck och jag blev 

                                                 
21 http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588319/FULLTEXT01.pdf 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588319/FULLTEXT01.pdf
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introducerad till detta verktyg under våra föreläsningar under kursen designmetoder I. 

De delar som jag brukar från Identity tool kit i det här projektet: 

 State board: visar visuellt vilken känsla man vill framföra i produkten och vilka 

dimensioner man vill tillföra.22 

 Future board: visar målet med produkten, dess funktioner – meningen med 

produkten23, uttryck och vilka affekter den ska medföra. 

 Shape and color: visar vilka färger, former och val av material samt inom vilken 

kategori som produkten kommer att medverka24.  

 Stake board: visar vem som kommer sälja produkten, vem som kommer tillverka 

den samt vem/vilka som kommer att köpa den, (målgrupp/kundgrupp).25  

 

Jag arbetade med att uttrycka en gemenskap och genomgående formspråk inom 

konceptet samt hålla en ordning i formmöten och linjer. Applicera mervärde i form av 

en metaforisk avgrund som kan hänvisa till funktion och syfte. När mitt projekt senare 

delades upp till två blev det tydligare hur jag kunde använda mig av dessa tankar. Jag 

kunde fortfarande förhålla mig till min ITK men på två olika avseenden. Jag valde att gå 

en väg med miniväxthuset där symmetri och gemenskapen får förhålla sig till varandra 

medan vasen fick en metaforisk betydelse26, (se sida 31).  

 

3.6 Pluppmetod och love and hate 

Två metoder som jag använder kontinuerligt under designprocessen är 

idégenereringsmetoder där andra får ge kommentarer på mina skisser och vara en del av 

vilka idéer som jag borde arbeta vidare med. Pluppmetoden27 innbär kortfattade svar om 

vilka skisser de gillar och det är de skisserna som får flest pluppar som jag utvecklar 

vidare. Denna metoden går lite hand i hand med en annan metod som heter love and 

hate där deltagarna först ska förklara vad de gillar med en specifik skiss och sedan ska 

de förklara vad de inte gillar, med samma skiss. Här kan man hitta brister i en skiss som 

fått många pluppar och på så sätt arbeta igenom dessa fel och då få chansen att utveckla 

den till något bättre. Deltagarna varierar och även erfarenhet när det kommer till olika 

                                                 
22 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered desing. ss. 95 
23 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered desing. ss. 56 
24 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use.  ss. 95 
25 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered desing. ss. 63-64 
26 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 103-104 
27 https://www.yumpu.com/sv/document/view/19453948/haggberg-l-2001-kreativitet-och-olika-
tekniker 
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områden, men där diskussioner kan bidra till nya tankar.28 

 

3.7 Reframing 

Reframing29 är en variant på en designmetod som jag använder mycket under 

skissprocessen, även kallad Osborns frågor. Dessa metoder innebär att man jobbar med 

idégenerering i skissandet i form av ifrågasättande formelement. Jag brukar arbeta med 

olika storlekar, proportioner, tillägg och bortfall av segment. Metoden är till för att 

tänka utanför boxen och skissa på motsatsen av vad man är ute efter och på så sätt 

komma fram till extrema lösningar som man senare kan skala av etc. Denna metod är 

mycket effektiv i snabba skisser där första tanken om motsatsord eller synonymer kan ta 

form på pappret. Man kan också arbeta in perspektivskisser för att få upp volym och då 

kunna arbeta sig in i skissen för en djupare förståelse. På så vis kan andra aspekter 

undersökas, på en mer tredimensionell nivå.30 En annan liknande metod är wild and 

mild, där man kraftigt arbetar med att extremt trycka på vissa detaljer och överdriva till 

det yttersta och även motsatsen, där det blir så enkelt och milt som möjligt. 

 

3.8 Egenskaper 

Några list-metoder som jag använder mig av för att sortera upp vad jag vill åstadkomma 

och vad jag vill bortgå ifrån. Detta är efter mina föreställningar, hur jag som designer 

vill framföra form visuellt och det funktionella i produkterna, (se sida 28). Dock måste 

man som designer ha ett öppet sinne för hur användaren kommer att interagera med 

produkten då alla produkter har flera möjligheter trots restriktioner i design och mening, 

som hela tiden kan förändras. Samtidigt måste en design hållas av begränsningar i 

förhållande till möjligheter som användaren upptäcker efter hand, exempelvis flera 

separata delar som kan användas på olika sätt beroende på användarens behov.31 

Följande listor är riktlinjer som jag själv sätter ut. Dessa använder jag mig av som 

vägledning när jag senare utvecklar mina produkter. Det är riktlinjer som jag hela tiden 

kan återkomma till när jag känner mig vilse.  

                                                 
28 https://www.yumpu.com/sv/document/view/19453948/haggberg-l-2001-kreativitet-och-olika-tekniker 
29 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and sciense for design. 
ss. 214-217 
30 Birgerstam, Pirjo 2000. Skapande handling, om idéernas födelse. Kap. Hur kommer skisser till och hur 
går skissandet till? ss 86-87 
31 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 141-143 

https://www.yumpu.com/sv/document/view/19453948/haggberg-l-2001-kreativitet-och-olika-tekniker
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 Journalistens frågor är en metod som hjälper till att sätta riktlinjer och struktur 

tidigt i projekt. Man ställer naturligt frågor om vem, vad, var, varför, hur och när. Jag 

har valt att arbeta med både män och kvinnor, som båda delar ska vara design och 

hantverksintresserade och medvetna om trender, 35 år och uppåt. Produkterna kommer 

att vara tillverkade i glas för både interaktion och användning i köket. Produkterna ska 

vara till för att öka det själsliga välbefinnandet genom dess interaktivitet och personligt 

väljas ut för specifik inredning. Vasen kommer att vara handtillverkade i hyttan och 

framhäva ett orginellt karaktärsdrag och användas vid tillställningar men främst för att 

framhäva estetik i vardagsbruk. Miniväxthuset/drivhuset kommer att arbetas 

rotationssymetriskt och framhäva en minimalism i samverkan av traditionella 

grundformer. 

 

3.9 Enkätundersökning 

För att få mer inblick i hur folk ser på Artilleriet som företag och glas som material 

gjorde jag en enkät där jag frågade allmänt om glasprodukter, om Artilleriet och så 

vidare. Denna enkät var ett verktyg för mig att komma igång och övergripande se vad 

glaset har för status hos en begränsad grupp människor i olika åldrar och genus.  

Det väsentliga som uppkom här var att många anser att glas främsta egenskap 

är att det är vackert och dyrbart, vilket inte är speciellt objektiva svar. De flesta 

glasprodukter som folk har i sina hem är framför allt dricksglas, vardags och fest, men 

också vasen. Många nämnde att vaser var en speciellt värdefull produkt som de hade 

eller också gåvor som de fått.  

 

3.10 Prototyper och modeller 

När skisserna tagit mig så långt att 2D inte längre ger någonting nytt är det viktigt att få 

upp idéerna i 3D för att kunna visualisera dem på ett enklare sätt. Jag skissar i Solid 

works, (se sida 30-31), som är ett 3D program, där man enkelt kan applicera mönster, 

material och färger.  

 Annars är den traditionella varianten 3D skisser i form av pappersmodeller, 

grönskumsmodeller och prototyper i rätt material bra metoder för att få en 

helhetsupplevelse om hur uttrycket förändras i 3D, (se sida 28). 
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4. Designprocess I 

4.1 Företagsanalys och målgrupp 

Christian Duivenoorden och Sofie Hellsing grundade Artilleriet 2011 med en stark 

vision om en eklektisk variation av just heminredning. De beskriver sig själva och sin 

butik som rörig. Detta bekräftas av det första intrycket man får när man går in i entrén 

på Magasinsgatan 19 i centrala Göteborg. Stämningen är omfamnande och 

välkomnande, precis så som de vill ha det där varje produkt ska få ta för sig. Jag förstod 

det som att de är ute efter att inte bara sälja individuella detaljer eller möbler, utan de 

säljer ett koncept som kan följas genomgående av deras produkter. De förklarar att de 

ständigt arbetar med att lyfta fram nyheter i butiken. De väljer att kombinera sina 

produkter och på så sätt framhäva de olikas individuella karaktärer. De menar på att det 

är helheten som säljer och att det är viktigt att få med den omhändertagande känslan och 

visa möjligheter i inredning.  

Jag får en privat visning runt om i deras två butiker, Artilleriet och Artilleriet 

the kitchen, som ligger nästan intill varandra. På deras sätt de förklarade sina produkter 

och deras vision kändes det som att jag fick en rundtur i deras egna hem. Det var 

spännande att få uppleva butiken genom deras ord och beröring.  

 

 

Figur 8, bild från Artilleriet The Kitchen, belägen i centrala Göteborg.  

Här visar den organiserade stökigheten upp sig där kontexten är grundläggande för hur produkterna 

exponeras och i sin tur tilltalas av kunden. En typisk uppsättning i en av Artilleriets butiker. 

 

Deras koncept visar kunden hur ett hem skulle kunna se ut, hur man kan placera detaljer 

i förhållande till varandra och inte hur de skulle verka individuellt. Det ställer upp 

stilleben av typer av produkter, material och växtlighet som ger helheten samt att de vill 

framhäva historien bakom produkterna bidrar till en värdeökning och värdeöverföring. 
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Den produkt som har fått mest uppmärksamhet och såldes från början endast på 

Artilleriet, är Linnékaraffen, (se sida 14). Det var i själva verket Duivenoorden och 

Hellsing själva som namngav karaffen när de först började sälja den som nu är en 

designikon i Sverige och säljs nu på många ställen med just det namnet.  

Artilleriet anser själva att de inte utgår ifrån en specifik målgrupp när de väljer ut 

sitt sortiment. Jag fick själv analysera deras sortiment och vad de själva sagt om 

företaget för att komma fram till en typ av persona som är kund hos dem. När de 

startade arbetade de utefter ett specificerat koncept som grundade sin målgrupp mot 

kvinnor på 35+ samt deras mödrar. Dem gick senare över till att arbeta med 

magkänslan. Jag har förstått det som att deras magkänsla i själva verket är det deras 

inlärda intuition som grundar sig i deras första tankar om Artilleriets målgrupp. De 

anser dock själva att de inte längre utgår ifrån den. Med Duivenoorden och Hellsing, 

som själva befinner sig i 35 års åldern, köper in till butiken ger mig intrycket att de är i 

själva verket är sin egen målgrupp och riktar sig till personer i samma position i livet. 

Jag designar alltså mina produkter till målgruppen som de utgår efter, vilket innebär att 

jag riktar mig mot mina uppdragsgivare. Användaren kan ses som en myt i ett 

designarbete som kanske också visar att många verkligen verkar sina företag via inlärd 

intuition, men som uppkommit ur utbildning och upplevelser av världen32.Vilket kan 

vara svårt att förmedla, när man i själva verket tror sig ”gå på magkänslan”.  

 

4.2 Kommunikation 

4.2.1 Första mötet 

Det första mötet med Artilleriet var det mycket fokus på deras företagsprofil, 

värderingar, avgränsningar och möjligheter kring deras koncept. Jag hade förberett 

frågor som jag kunde luta mig tillbaka på om samtalet inte flöt på. I ett ganska 

avslappnat samtal diskuterade vi om vad för typ av produkt som de var ute efter där de 

var ganska allmänt hållna och öppna för förslag. Min strukturerade intervju som jag 

planerat övergick istället till en ostrukturerad konversation33, som gav mig mycket bra 

information om företaget. Jag har i efterhand insett att man inte bara kan gå på det första 

mötet och vad uppdagsgivarna säger utan det är viktigt för designern att göra research 

inom området för att kunna få en djupare förståelse för kontext. Dock anser jag att ett 

                                                 
32 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered design. ss. 63-64 
33 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and a science for deisgn. 
ss. 223-224 
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personligt möte kan ge intressanta sidospår och information som man egentligen inte 

var förberedd på. Vilket också visade sig under rundturen med dem i deras butiker som 

jag fick efter mötet. 

Det som var ett krav från Artilleriet att produkten ska, på någon nivå, kunna 

identifieras som en produkt specialdesignat åt deras företagsprofil och eklektiska 

formspråk. Redan här nämndes vasen som en möjlig produkt i ärendet men de ville ge 

mig tid och utrymme att undersöka produktvalet samt koncept. 

När det kommer till kommunikationen under processens gång har det inte varit 

enkelt att kunna hålla diskussioner öppna och effektiva. Jag har fått ett stort eget ansvar, 

tilit och utrymme i projektet men trots det har jag velat delat med mig om tankar om vad 

jag har gjort, vill göra och varför jag gör det. Då har jag fått komentarer och förslag 

samt indikationer på hur de vill ha det inom den delen med förustättningarna jag 

förklarat.   

Mellan första och andra mötet arbetade jag med tre koncept och hade en 

utspridd men dock pågående diskussion med Artilleriet, vilka var: tillbringaren för olika 

typer av drycker, behållare för kökets förvaring och kruka eller vas för växter, (se tidiga 

skisser sida 26-27). 

 

4.2.2 Andra mötet 

Tillsammans med skisser av koncepten hade jag även gjort strukturtester i hyttan för att 

få fram olika egenskaper i glasytan. Med strukturerna visualiserade i rätt material kunde 

jag enkelt presentera mina tankar och visa resultatet i fysisk form, samt själv analysera 

och reflektera.  

 

1. Kanna 
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2. Behållare 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skål/kruka 

 

 

 

 

 

Figur 9. Mina tre koncept, till köket som kontext.   

Det simpla skisserna är tydligt ofärdiga, vilket var min avsikt eftersom att jag ville uppmana till 

diskussion och möjligheter när jag presenterade dem för Artilleriet. Redan här arbetade jag med 

strukturer i baktanke.  

 

 Det stod väldigt klart att det som ganska oklart sades på första mötet angående 

produktvalet var att det i själva verket fanns en stark efterfrågan, av just vasen. De 

gillade konceptet med växtligheten tillsammans med krukan och jag bestämde där och 

då tillsammans med dem, att det är just det spåret som jag kommer att fortsätta att 

utveckla. Jag insåg hur mycket tid som gått åt till annat under de tidiga veckorna som 

hade kunnat användas till mer exakt research av den specifika inriktningen. Med detta 

förstod jag det tidiga misslyckandet i vår kommunikation. Jag kunde nu konstatera att 

jag måste arbeta effektivt, i synnerhet för att få fram fakta och stärka konceptet men 

också i gestaltandet av produktval. Efter det andra mötet insåg jag att det är väldigt 

viktigt att vara tydlig och uppmärksam. Jag skulle också påstå att redan i tidigt skede är 

viktigt att vara konkret med vad man vill framhäva och vart strävar efter. Måhända att 

Artilleriet inte var säkra på vad de själva ville ha till en början, men detta lyftes kanske 

fram då jag satt i en osäker och ny situation. Nästa gång vet jag att alla kort konkret 

borde läggas på bordet med en tydlighet och väl förklarade förväntningar.  

 För att vara tydlig med producenten föreslog jag det som jag och Artilleriet 

hade diskuterat och fick bra respons därifrån. Växter och odling inomhus är funktionella 
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produkter och med enkel formgivning kan detta passa väldigt bra in i 

produktsortimentet hos både Artilleriet och Skruf. Artilleriet valde att verka inom 

växtkategorin och ville tydligt att jag skulle arbeta fram en vas. Med klartecken från 

Skruf, samt en tillkommen efterfrågan från dem i form av ett miniväxthus, kunde jag nu 

fastställa dessa två produkter som sedan blev mitt resultat av det här arbetet. Med klara 

begränsningar i kategorier av produkterna blev arbetet klarare inriktat mot just växter 

som vi har i köket. Genom att reducera till en mer specifik kategori generaliseras 

projektet in sig mot ett snävare mål, vilket förenklade följande utveckling.34  

 

4.2.3 Reflektion  

Svårigheterna under utvecklingen av produkter i ett samarbete av tre parter kan vara just 

kontakten mellan just designern, producenten och kunden. Försenade svar, 

komplicerade, obegripliga svar eller inga svar alls, kan förhindra det kreativa förloppet 

att utvecklas i designprocessen. Jag som designer känner att jag behöver kontinuerlig 

feedback för att oavbrutet kunna utveckla en produkt, både med gestaltning och 

funktionalitet. Om tiden rinner iväg vid besluttaganden då egentliga konkreta val måste 

göras vid specifika val och utgångspunkter, där kunden inte ger någon input kan 

utvecklingen bli svår att upprätthållas.  

Jag har under perioder varit tvungen till att agera ensam och göra val som jag 

ansett vara aktuella. Detta har skett när konversationerna över mail tagit lång tid. Jag har 

svårt för att invänta svar i sådana lägen och väljer ofta att utforska under tiden. Det är 

extremt viktigt att fortsätta med arbetet och inte stanna upp tills möjligheten av en 

dialog ges. Jag har också förstått att det är under dialog som mycket klarnar upp, trots 

misstolkningar i konversation blir dessa möten väldigt betydelsefulla för min 

utveckling. 

 

4.3 Konceptbeskrivning 

Trots misstolkningar i kommunikationen där förväntningarna varit otydligt förmedlade 

hade jag från första början inriktningen mot köket och måltiden. Vardagsglas för kökets 

trädgård inkluderar det mesta av de områden som min research berört där det väsentliga 

är att jag stannat i köket.  

                                                 
34 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 93 
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Grunden till mitt projekt rotar sig i en tidig tanke som jag hade från den första 

brainstormen i arbetet. Ämnet som vi brainstormade35 kring var – vad kan glas ge? 

Växtlighet kom på tal, vilket jag känner stort intresse för, samtidigt som att jag drogs 

mot måltiden och mattrender inom den hälsosamma aspekten, kost och medvetenhet 

inom ekologisk odling. Där några stora mattrender verkar starkt, så som under år 2015 

då de mest trendiga livsmedel var: avokado, grönkål, mandel, blåbär, kokosnöt etc.36 

Här började min tanke växa om köket och vad för växter man väljer att placera där. Inte 

minst under våren då inspirationen flödar i sociala medier i ändlösa variationer av 

intryck av olika sätt att odla ätbara växter, frukter och bär inomhus. Detta är inte bara 

för smakens goda skull utan även för synen, dofter och taktila tillägg i inredningen. Mat 

som vi själva odlar får ett mervärde och status, vilket jag har märkt när jag själv har 

försökt mig på inomhusodling under våren. Känslan när de små fröna blir till gröna små 

knoppar eller när det gamla salladshuvudet växer nya salladsblad eller när ingefäran får 

skott. Det är den känslan jag vill uppmuntra och trycka på att självodling är, enligt mig, 

det mest ekologiska och hållbara man kan tänka sig. Allra mest ger det möjlighet till en 

minskning av konsumtionen av dessa typer av livsmedel.  

Oavsett vilka sidospår jag varit inne på har jag haft stor användning av mycket 

av detta i processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and a science for design. 
ss. 213-214 
36 http://www.nyttigt.eu/mattrender-2015/ hämtad 2017-01-25 
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5. Designprocess II 

 

5.1 Skissprocess 

Jag skissar mycket med känslorna i bakgrunden men under det här projektet har jag 

arbetat mycket med att tänka efter på produktionsmetoderna i hyttan som en parameter i 

mina begränsningar. Jag har hela tiden dessa tekniker med mig i bakhuvudet, ”ska det 

var fastblåst eller rotationssymetriskt och om strukturen ska framhävas under själva 

blåsningen eller om den vara kontrollerad redan från början?” Således tänker jag 

mycket på hur efterbearbetningen skall tillämpas eller om produkterna helt enkelt skall 

vara klara efter avspänning. Detta har varit ett ramverk för mina idéer samtidigt som att 

denna begränsning har hindrat mig från att leva ut i det känslosamma som jag annars 

brukar skissa utefter. Det är viktigt för mig att framhäva min personlighet i dessa 

produkter, oansett föreställningar från två olika uppdragsgivare.  

Jag har, som alla andra, ett personligt sätt att skissa på. Jag använder mig av 

streck, linjer och kurvor, avskalat och snabbt. Jag lägger sällan ned tid på mina tidiga 

skisser utan jag arbetar mer med att utforska snabbt och mycket. Det kan ofta leda till 

att jag inte anser att mina skisser är bra nog, eller färdiga, men det är också bara min 

tolkning av mig själv. Det kan göra att jag känner mina skisser som triviala, men 

samtidigt kan jag i efterhand se en konstnärlig personlighet när jag objektivt reflekterar 

över dem i grupp. Som ett mönster. Dock är det inte meningen att en skiss ska vara 

färdig. En skiss är en del av en serie skisser som utvecklas och undersöks med nya 

streck och kurvor, precis som att en singulär serieruta i en serietidning – det är helheten 

som förklarar allt. Skissandet är en metod som hjälper mig att utforska form och från 

varje skiss finns det möjlighet att en ny tanke uppkommer. Om det har att göra med att 

skissen visade en lösning eller om den verkligen visade motsatsen spelar egentligen 

ingen roll utan jag har då en skiss att utgå ifrån i den nästa. Pirjo Birgerstam beskriver 

skissen som:”ett moment i ett handlingsförlopp”37 vilket jag objektivt kan relatera till.  

 

5.1.1 Tidiga skisser 

Jag börjar min skissprocess med att snabbt skissa ned tankar och former. Jag försöker 

att tänka abstrakt och addera aspekter av verklighet samt möjligheter. Detta kan ge 

                                                 
37 Birgerstam, Pirjo 2000. Skapande handling, om idéernas födelse. Kap. Vad är en skiss och vad är inte en 
skiss? ss 164 
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väldigt spännande resultat. Under min skissprocess använder jag refraiming38, som ett 

utvecklingsredskap, (se sida 17-18). Den hjälper mig att inte låsa mig vid favoriter och 

utmana mig själv i mitt tankesätt, som ibland kan hamna i samma mönster. Den hjälper 

mig att jobba utanför min comfort zone och på så vis hittar man nya idéer och små 

detaljer som man kan använda sig av.  

Efter att jag tillsammans med några i klassen gjorde ett antal brainstorms i små 

grupper, fick jag idéer om olika inriktningar, kontexter, koncept och vinklar jag skulle 

kunna använda mig av i projektet, (se sida 13). Här började min resa med olika typer av 

exponering av växer inomhus och köket som kontext. Jag skissade mycket och smått för 

att sedan definiera och skissa förslag som jag kunde ta med mig på mitt andra möte med 

Artilleriet. Birgerstam säger: ”att skissa är att kunskapa”39 och att skissa är en metod på 

hur man söker svar åt sina frågor. Visualisering är ett starkt verktyg som gör att man 

kan förmedla idéer och genom detta få svar. Jag skissar väldigt personligt och skämdes 

tidigare ofta för mina skisser, men skisser är personliga. Det är inte frågan om bra eller 

dåliga skisser utan det är vad skisserna visar och hur de tar en framåt i en process som är 

det viktiga. Det är något jag har lärt mig under mina år som designstudent, att alltid 

våga skissa oavsett om de inte blir så estetiskt tilltalande, så är det vad jag vill visa och 

utforska som är det viktiga.  

Skisserna på miniväxthuset åt Skruf har varit avskalade, snabba och 

utforskande. Jag vill att produkten ska uppmana hur den skall användas, i utformningen 

av dess funktion. Uppmanandet ger användaren en förståelse, affordance40, för 

produkten. Affordance beskrivs mycket tydligt i The semantic turn, och citerar Gibsons 

definition: ”the affordances of the enviorment are what it offers the animal, what it 

provides it furnishes, either for good or ill…”41. Mitt växthus/drivhus skall visa på en 

enkelhet och ge ett vänligt intryck med dess formspråk. Den skall också påvisa 

användningsområdet och vara tillmötesgående i dess utformning samt vara pålitlig. 

Detta har vart utgångspunkter när jag skissat på miniväxthuset som hållt mig inom vissa 

ramar.  

                                                 
38 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Design methods, research, and sciense for design. 
ss. 214-217 
39 Birgerstam, Pirjo 2000. Skapande handling, om idéernas födelse. Kap. Något om syftet – i smått och 
stort. ss 13 
40  Lindgren, Bengt, Nordström Z, Gert 2009. Det kreativa ögat – om perception, semiotik och bildspråk. 
Kap. Perception och visuellt meningsskapande – Affordancebegreppet. ss 94 
41 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 111-114 
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Figur 10. Mina första skisser på vasen. 

Här var jag fortfarande inriktad mot formspråket på Skruf, därav det enkla och avskalade uttrycket samt 

tydligt påvisande av funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. En av mina första skisser på miniväxthus/drivhus/behållare. 

Denna formen influerade mina skisser av vasens utformning till en början. När de senare delades upp i 

två olika formspråk drog vasen åt organiska och dramatiska former medan jag behöll denna grundtanke 

för miniväxthuset.  

 

 5.1.2 Skisser med idégenerering 

För att utveckla mina skisser, utan att begränsa mig med mina egna tankar och tycken, 

använder jag mig av pluppmetoden och love and hate, (se sida 16). Dessa metoder har 

jag använt kontinuerlingt under projektets gång för att inte fastna i mina egna favoriter. 

I sådana fällor kan man eventuellt missa utvecklingsmöjligheter hos de mindre populära 

delarna.  

 Idégenegering har använts under hela projektet i loopar. Jag har använt mig av 

mina klasskamrater som stöd och research inom konceptet som inspiration till 

formgivningen. Utvecklingsstadierna har varvats med pluppmetoden för att i omgångar 

hitta spännande detaljer vilka jag använder under hela projektet, från början till slut.  

 För att byta fokus gick jag in mer på att göra modeller för att arbeta fram vasens 

egenskaper för bukettens utformning.  
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Figur 12. Modeller för produktens egenskaper.  

Här kunde jag visuellt påvisa hur buketten beter sig i olika modeller. Dessa var några av förslagen jag 

kom med till Artilleriet. Vi diskuterade om modellerna och kom fram till att egenskapen så som att vasen 

ska vara bredare i botten och ha en snävare öppning skulle ge buketten ett fint sammanhållet uttryck med 

estetiskt tilltalande intryck ner mot de spridda stjälkarna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Karaktärsskisser 

När jag senare ville applicera en metafor på vasens utformning arbetade jag med att skissa fram just 

tulpanknoppar som inspiration till min slutgiltliga prototyp. 



  
 

- 30 - 

 5.1.3 Detaljskisser och 3D-skisser 

Med många små odefinierade skisser fick jag i omgångar gå över till tredimensionella 

skisser som kunde ge volym och förtydliga. Här kan jag applicera materialet på 

produkterna och lättare förstå hur reflektioner beter sig och hur formen kan se ut. Det är 

själva reflekterandet över skisserna som ger möjlighet till utveckling och inte kvaniteten 

av idéer i början. Man kan genom sina skisser jämföra dem med varandra samt andra 

föremål och former som man träffat på tidigare.42 Detta har varit ett viktigt verktyg när 

det kommer till utforskandet i min skissprocess.  

Nedan ser man i ringa mängd några av formerna jag fick fram genom denna 

skissmetod. Här undersökte jag tredimensionellt för att få fram rätt grundform på vasen 

som jag sedan ska applicera hantverket över. Jag kände själv att det skulle vara 

passande att försöka sträva efter den metaforiska meningen bakom formen och att 

vasen. Själva tanken om att visualisera en tulpanknopp i formen av vasen uppkom när 

jag skissade upp mina volymer i 3D, (se sida 31). 

 

 

Figur 14. 3D skisser i Solid works.  

Mina sista skisser i Solid works, här utvecklade jag grundformer utefter vilka produktegenskaper som 

skulle uttryckas. Under utvecklingen av grundformen till vasen uppkom idén av metaforen till vasen – 

tulpanknoppen som kom att bli basen på formen.  

 

                                                 
42 Birgerstam, Pirjo 2000. Skapande handling, om idéernas födelse. Kap. Hur kommer skisser till och hur 
går skissandet till? ss 65 
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I delprojektet mot Skrufs glasbruk, miniväxthuset/drivhuset, har tredimensionella 

skisser nästan vart uteslutande för mina beslutsfattanden. Medan i projektet med 

Artilleriet, vasen, har dessa skisser mest fungerat som en grund mot vad jag ska 

applicera hantverket över. 

 Jag har arbetat med att få fram intressanta formmöten mellan överdel och 

underdel. Jag vill att de ska kunna användas separat men verka som en enhet när locket 

sitter på botten. Det ska finnas en balans mellan de två formerna som ska kännas 

självklar. Funktionaliteten är en viktig komponent för förståelsen av produkten, där jag 

vill att produkten enkelt ska hänvisa hur användaren ska använda den.  

 

 

Figur 15. 3D skisser i Solid works – miniväxthus/drivhus.  

Min skissprocess med miniväxthuset har gett mest resultat i just tredimensionella skisser varav de har 

varit lättast att förmedla till uppdragsgivaren. Rätt volym och visuella preferenser.  

 

5.1.4 Känsloskisser 

När jag hade satt grundformen och tanken om att applicera metaforen och 

igenkännighetsfaktorn i vasens utformning började jag arbeta med känsloskisser. 

Eftersom att strukturen på glaset har varit viktigt för mig blev känsloskisserna en 

vändning för mig i projektet för vasen. Jag har jag arbetat med dessa för att på något sätt 

få fram det som fastnat i huvudet. Äntligen kunde jag få fram djup, nivåer och en visuell 

upplevelse av vad jag strävar efter att, speciellt vasen, skulle framhäva för 

karaktärsdrag. Det kan vara väldigt svårt att skissa just glas eftersom att den inte bara är 

tre dimensionell, men också transparent. Då kan känsloskisserna jag gör i lera, papper 

eller silkespapper visa mer hur jag tänker med ytstrukturen.  
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Figur 16. Känsloskisser i silkespapper.  

Här kunde jag få fram volym, skuggningar och lager, samt en övergripande struktur, som jag sedan 

kunde överföra i glas i nya tester.  

 

5.2 Strukturskisser i glas I 

Jag har som tidigare nämnt arbetat mycket med att lyfta fram egenskaper i glasets yta, 

som en karaktärsförhöjare. För att komma in i tänket av glasets egenskaper, 

formtillverkning och hantering i hyttan är det viktigt att se processen med det egna ögat. 

Att göra verkliga tester är för mig ett sätt att få kontakt med glaset. Dialogen mellan 

studenter och lärare, i glashyttan, tillsammans med mig som designer ger otroligt 

mycket inspiration och delning av kunskap. Det är en viktig erfarenhet där jag kan 

analysera hantverket bakom varje detalj i förloppet. Jag värderar möjligheten att få göra 

dessa tester tillsammans med studenterna på Riksglasskolan då båda parterna kan lära 

sig av varandra. Jag får ta del av information om vad som fungerar eller inte, samt att 

jag enklare kan urskilja det relevanta mot de icke relevanta som jag finner grund i hos 

målgrupp, företagsidentitet och tillverkningsmetoder.  

När det kommer till vasen var jag inte speciellt säker på vad jag ska använda mig 

av för produktionstekniker. Redan i början när det det stod klart att Artilleriet ville 

framhäva hantverket och handens arbete har jag arbetat hårt med attt synliggöra detta. 

Senare i processen förstod jag att formspråket som Artilleriet ville framhäva verkligen 

innebar oregelbundenhet, formspråk mot asymmetri och organiska element.  

 Produkten till Skruf var mer avskalat och smidigare, både form- och 

produktionsmässigt. Skruf arbetar mycket med rotationssymmetri och det blanka 

transparenta, reflekterande och släta glaset. Jag besitter tillräcklig kunskap inom dessa 

produktionstekniker och känner mig säker i min position. Detta har jag använt mig av 

när jag formgivit produkten mot Skruf, (se val av produkter sida 28-29). 
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1.Färg, slät, symetrisk        2. Klar, slät, s.                3. Klar, optikform, s.    4. Klar, glaskross, s.    

 

4. Klar, tunna slingor, s.    5. Klar, tjock slinga, s.     7. Klar, krackelering, s.     8. Klar, struktur, fastblåst 

 

 

Figur 17. Första strukturskisserna i glas.  

Här kunde jag testa mig fram med olika metoder i hyttan. Jag hade tillverkat formar som vi kunde blåsa i, 

en rotationssymetrisk samt en fastblåst med integrerad struktur, nr 8. Dessa tog jag med mig på mitt 

andra möte med Artilleriet och det testet som de gillade mest var nr 5 och nr 8. Metoden av nr 8 var 

senare den metod jag valde att använda på slutprodukten till Artilleriet. Skruf ställde sig på deras sida av 

det klara släta och transparenta glaset, nr 2.  

 

5.3 Val av produkter  

Efter mitt andra möte med Artilleriet börjar mitt konkreta koncept formas och jag riktar 

mig åt deras efterfrågan av en vas. Eftersom att Skrufs glasbruk är producent i ärendet 

uppkom en tillfråga från dem senare i projektet. Skrufs efterfrågan om att jag ska 

tillägna ett miniväxthus åt dem inom konceptet, som de gärna vill se i produktion. I och 

med det bildas mitt koncept: vardagsglaset för kökets trädgård. Det har varit viktigt för 

mig att följa mina uppdragsgivares önskemål och ett av mina personliga mål har varit 

att få produkterna i produktion. Det var självklart att acceptera detta önskemål och 

fullfölja det hela vägen. 

Från början jobbade jag med att alla produkter kommer att hållas inom en 

produktfamilj. Komplexitetsnivån höjdes då förväntningarna, från både Artilleriet och 

Skruf, förändrats under tid. Med uppdragsgivarnas separata karaktärsdrag när det 

kommer till formspråk, blev uppgiften att försöka sammanfoga deras olika visioner 

svårthanterlig och komplex. Allt detta tillsammans med mina egna föreställningar av 

vad jag vill framhäva i mina produkter och vad jag står för. Jag har arbetat hårt för att 
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inte förlora mig själv, samtidigt som att mitt mål med projektet har varit att få ta del av 

uppdragsgivarnas kunskap och nå mitt mål.   

Jag kom till en insikt av att projektet behövde delas upp i två projekt. Jag 

bestämde mig för att behålla konceptet medan produkterna innebar två separata 

formspråk som följer deras individuella bana. Artilleriet med sina organiska och 

karaktäristiska drag får ge hör i vasens uttryck medan Skrufs enkelhet, traditionella och 

produktionsenliga tydlighet får sätta prägel i miniväxthuset.  

 

 Vas menad för tulpaner till Artilleriet  

Huvuddelen i projektet fortsätter att vara vasen som projektet handlade om från början 

vilket också har varit den del som jag arbetat mest utefter och haft mest fokus. 

Artilleriet pratar mycket om den perfekta vasen och hänvisar mig åt just tulpanvaser där 

Savoy av Alvar Aalto varit en stor inspiration. När detta blev tydligt för mig fick jag 

arbeta hårt för att sträcka mig utanför min comfort-zone när det kommer till levande och 

dramatiska former.  

 

 Drivhus/miniväxthus till Skrufs glasbruk  

Den andra inriktningen riktas mot Skrufs efterfrågan och eftersom att jag varit inne 

mycket på ätbara växter samt återplantering av gamla rester från köket passade ett 

drivhus/miniväxthus väl in i mitt koncept. Det som krävs är ordentligt med ljusinsläpp, 

fukt och syre för att en sådan produkt skall fungera. 

 Inom detta delprojekt har jag arbetat efter tidigare kunskap jag har inom 

formmöten, riktningar och volymer från vår studentlitteratur under formprojektet, 

Elements of design43. Här ligger detaljer och finjusteringar som stadig grund till en 

tydlig design och kommer att hålla sig inom formspråket som Skruf verkar inom, så 

som symmetri, balans och proportioner.44  

 

5.4 Funktionsmodeller 

Efter Artilleriets kommentar om den perfekta vasen, har jag arbetat med 

tredimensionella modeller för att få fram volym. Här kunde jag visuellt kunna reflektera 

över hur egenskaperna av de olika formerna påverkar blommorna i buketten. Det var när 

                                                 
43 Greet Hanna, Gail 2002. Elements of design – Rowena Reed Kostellow and the structure of visual 
relationships. 
44 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 103-104 
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jag senare visade dessa för Artilleriet som jag fick kommentarer om att formerna var för 

enkla och strama. Jag förstod då att jag förklarat fel. Dessa modeller var menade som 

funktionsmodeller och grundformer, inte som någonting slutgiltligt, (se sida 28).  

Jag fick här ytterligare information om vad Artilleriet egentligen var ute efter, 

organiska former med asymetri och dramatik. Jag gick vidare med de former som 

Artilleriet såg potential i. Jag utvecklade dessa till, deras förväntningar, mer organiska 

former och influenser samt slumpmässiga ytstrukturer. Jag hade en idé om att kanske 

lägga mer tid på att bearbeta glaset i hyttan och även att arbeta mer med formen som ett 

avtryck. Återigen inspirerades jag av dialoger mellan glasblåsare, designer tillsammans 

med min kunskap och utforskandet mellan oss, samt önskemål från uppdragsgivare.  

 

5.5 Strukturskisser i glas II 

Jag kände att jag behövde utforska fler strukturskisser i hyttan och fick hjälp av Else 

Drejo. Här testade jag hur glaset påverkas av metall och trä. Detta gav mig en insikt i 

hur dessa material påverkar glasets yta. Slutidén arbetades fram genom att jag ville 

arbeta med strukturimitationer av ett annat material eller känsla och applicera detta på 

glasets yta. Grundformen, som jag tidigare arbetat fram, gav mig en idé om att applicera 

en visuell metafor av vad vasen ska vara menad för. Igenkänningen av en tulpanknopp 

får påvisa detta i både grundform och struktur. Metaforeni formuttrycket ger mig 

möjlighet att få arbeta fram hantverket i glasets yta45.  

 Dessa strukturtester gav mig resultat och jag bestämde mig för att försöka få 

fram strukturer i lera och sedan blåsa glaset ned i leran för att se vad det gav för avtryck. 

 

5.6 Strukturskisser i glas III  

 

Jag fick möjlighet att få göra ytterligare tester med Drejo i hyttan. Dessa var avgörande 

för min slutgiltliga form och struktur. Jag gjorde, som tidigare nämnt, strukturer i lera, 

rullade ihop dem till cylindrar med strukturen inåt och förde ned dem i en träform i 

samma storlek. Detta gjorde att leran inte blåses sönder av trycket utan pressades 

tillbaka av träet.  

 

 

                                                 
45 Krippendorff, Klaus 2006. The Semantic Turn. Kap. Meaning of artifacts in use. ss. 95 
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Figur 18. Strukturtester med lera.  

Här jobbade jag med att arbeta fram olika strukturer i leran och dessa gav mig starka resultat som jag 

kunde utgå efter när jag senare karvade fram min slutgiltliga struktur på slutprodukten – vasen, nr 5 var 

inspiration till denna struktur.  

 

5.7 Slutgiltliga skisser  

Det är verkligen ansträngande att skissa men en nyttig idé har för mig varit att försöka 

byta fokus, byta teknik och avlasta sig med reflekterande ögonblick. Att ta ett steg 

tillbaka och analysera det man skissat kan vara avgörande. Men i slutskedet är det bra 

om man blivit medveten om förhållandet mellan skissen och slutresultatet, tekniker, 
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material och funktioner. Skisserna behöver bli mer konkreta och visa på rationella 

beslut, till skillnad från de tidiga skisserna som mest handlar om det intuitiva.46  

 

Det har varit en berg och dalbana inte minst med min skissprocess. Slutligen kom jag 

fram till hur vasen ska se ut, men då i huvudet. Detta var för mig extremt svårt att få ned 

på papper med en enkel penna och det var då som känsloskisserna fick liv. De 

slutgiltliga skisserna av vasen var en kombination av element, en av känsloskisserna var 

avgörande och slutgiltlig för volym och uttryck, en 3D skiss från Solid works blev 

grunden till konstruktionen och nr 5 av de sista strukturtesterna – utgjorde tillsammans 

resultatet av min slutgiltliga produkt.   

 

 

  

Figur 19. Slutgiltlig ”skiss” av vasen.  

Jag fick göra en moodboard av de delar som jag använt mig av i min slutprodukt, som får hänvisa 

strukturen, grundformen samt metaforen.  

 

Miniväxthusets utveckling har varit en smidigare väg då formuttrycket från Skruf är 

tydligt för mig, vilket även Elms efterfrågan var. Min slutgiltliga skiss på denna produkt 

fick det uttryck som jag strävat efter, en igenkänning av ett lock och en botten, vänliga 

avrundade hörn med geometriska grundformer. Rena riktningar med ett jämnt och 

tydligt formmöte mellan de två parterna gör att den blir till en enhet, men kan också 

delas upp och användas separat. 

 Slutligen adderades den sista detaljen på miniväxthuset, i efterbearbetningen. 

Under varmpoleringen av den avsprängda kanten dras en liten pip ned på locket vilket 

bidrar till en syretillförsel samt kan användas som en vattenkanna när plantan behöver 

vatten.  

                                                 
46 Birgerstam, Pirjo 2000. Skapande handling, om idéernas födelse. Kap. Hur kommer skisser till och hur 
går skissandet till? Ss. 72-77 
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Figur 20. Slutgiltliga skisser av miniväxthuset/drivhuset.  

Jag arbetade fram formen i Solid works och tack vare det kunde jag snabbt och enkelt visualisera hur 

formen skulle bete sig i verkligheten, i sitt rätta material.  

 

5.8 Val av produktionsmetoder   

 Vas för tulpaner 

Vasen krävde hantverk för att sticka ut. Jag framhäver det genom att arbeta in optiska 

effekter redan i formtillverkningen. Att för hand karva ut det originella mönstret som 

sedan ger avtryck i formen när jag gjuter över den. Min prototyp kommer att vara blåst i 

just gips och förhoppningsvis kunna användas 3-5 gånger.  

Genom massor av strukturskisser i det rätta materialet vet jag hur djupt och 

extremt jag måste gå i leran för att få fram den effekt som jag är ute efter. Hantverket 

kommer fram vid ett tidigt stadie och via formen som jag arbetat ut med mina händer 

blir får den sin originalitet. Senare i större produktion kommer formen att vara gjort i trä 

eller grafit och detta beror på hur stora antal som kommer att produceras. Det kommer 

ge ett resultat av en jämnare yta samt att formen kan användas oändligt många gånger. 

Grafit är ett hårt och tåligt material som klarar av hårda och skarpa strukturer vilket är 

nödvändigt då en fastblåst produkt ger mer tryck formen.  

I produktion skulle vasen ungefär kosta runt 350 kr vilket innebär att produkten 

i butik hade kostat runt 1000 kr, som är ett förmånligt pris på en produkt som denna.  
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Figur 21. Tilllverkning av prototyp – vas. 

Jag gjorde en grundform, applicerade strukturen på denna och sedan gjorde jag min gipsform över 

denna. Jag fick tid på Skrufs glasbruk att få blåsa i mina formar. Resultatet blev över förväntan och trots 

att båda formarna sprack fick jag ut fyra stycken prototyper som slutresultat av vasen. 

 

 Drivhus/miniväxthus 

Mina prototyper av miniväxthusets delar görs i två separata former i gips och här kan 

antalet varieras men fungera upp till 20-30 blåsningar. Eftersom att formen är så enkel, 

symetrisk och utan dekor ska glaset roteras i formen.  

 I produktion skulle även dessa delar, kostnadseffektivt, blåsas i grafitformar. 

Detta beroende på hur stor produktionen kommer att vara, men formen har som sagt en 

extremt lång livslängd och kan tas fram och användas när som helst det behövs.  

 Miniväxthuset skulle kosta ungefär 110-120 kr i produktionskosnader och säljas 

runt 270-300 kr i butik. Efter en diskussion med Elm kunde vi fastställa priserna, både 

för vasen och miniväxthuset och jag anser att det är väldigt bra priser för dessa 

produkterna.  

 

 

Figur 22. Tilllverkning av prototyp – miniväxthus/drivhus. 

Jag byggde former i gips till prototypen av miniväxthuset. Denna fick jag också blåst på Skrufs glasbruk, 

de hjälpte mig även med att spränga, slipa och varmpolera kanterna samt adderingen av pipen. De blev 

väldigt bra och efter några justeringar blev slutresultatet perfekt även i passformen.  
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6. Resultat 

 

6.1 Vas för tulpaner - Tulipe 

Vasen visar på hantverkets kraft i att karaktärisera där formgivningen karvas ut för 

hand. Individualiteten i vasens yta visar på kvalité och hantverk samt att funktionen 

tydligt exponeras i vasens kärnkonstruktion. Vasen går inte att efterlikna på ett 

maskinellt sett utan hela uttrycket, metaforen och grundformen är inspirerad och 

utformad av hantverket. Meningen med en sådan produkt är att framhäva tillverkningen 

och metaforen. Den har ytor som tilltalar interaktion då dess yta är ojämn och full av 

struktur. Det ger en inbjudande effekt att ta på den och känna sig fram och hitta 

överraskningar i formens utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasen hade fokus på formgestaltandet och organiska samt asymetriska segment.  fick 

namnet Tulipe, en funktionell, dramatisk och konstnärlig produkt.  
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6.2 Drivhus/miniväxthus - Petit 

Miniväxthuset följer Skrufs enkelhet och traditionalitet i kombination med modern 

minimalism och visar också tydligt på funktionen. Här påvisas ett omhändertagande av 

produkten där interaktionen är viktig för att odlingen skall kunna gå som önskas. 

Inomhusodling för kökets rester kan enkelt hanteras med denna produkt. Det som gör 

dessa produkter meningsfulla är dess uppmuntrande till interaktion och 

omhändertagande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniväxthuset fick namnet Petit för dess rara storlek och är till för att odla någonting 

hemma. Där interaktionen i variation ger användaren vad den själv anser behövas, där 

kommer nedanstående citat in:   

One always acts according to the meaning of whatever one faces.47 

                                                 
47 Klaus Krippendorff 2006. The Semantic Turn. Kap. Basic concepts of human-centered design  ss. 58 
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7. Sammanfattning 

 

7.1 Reflektion  

 

Jag har en stor kärlek för materialet glas och kommer absolut arbeta med det i 

framtiden. Det som är så gynsamt med glas i sig är att vi i Sverige har ett väldigt bra 

återvinnings system för. Transparent glas kan också på ett smidigt sätt återvinnas direkt 

i hyttan vilket ger en väldigt låg spill-glas-volym för glasbruken, vilket är något som 

Skrufs glasbruk arbetar efter. De använder också sig av eldrivna ugnar istället för gas, 

vilket gynnar miljön. Glas är också ett hållbart material, det är för visso ömtåligt och 

skört, men blir på så vis ofta exklusivt klassat vilket bingar mervärde hos just 

glasprodukter. Många väljer att vara försiktiga och omhändertagandet av särskilda 

produkter i glas är stort som i sin tur ger produkter i glas en längre livslängd. Både 

Artilleriet och Skrufs glasbruk arbetar med produkter av hög kvalitét, vilket stärks av 

berättelserna bakom. Detta till skillnad från många plastprodukter, som vi använder oss 

av i hemmet idag som ofta klassas som slit och släng produkter. En positiv sak med 

mina produkter är att de kommer att vara nationellt producerade. Det innebär kortare 

transporter, då de endast kommer säljas inom Sverige, som innefattas av närtillverkade 

produkter under rättvisa förhållanden. Miljöaspekten kommer även in på konceptet av 

produkten till Skrufs glasbruk, miniväxthuset. Där produkten handlar om just nära 

tillverkning/odling av ens livsmedel så som grönsaker.  

 

Det har varit en intensiv period där jag från början hade tankar om att det skulle 

bli för låg komplexitetsnivå, när det senare visade sig att jag tagit på mig alldeles för 

mycket. Att av tre parter, med två separata uppdragsgivare och med mig, som designer, 

i mitten med en vision om att alla ska bli nöjda. Jag insåg närmre slutet att jag förlorat 

mitt intresse för projektet och behövde göra någonting för att kunna orka fortsätta. Jag 

var tvungen att utgå från mig själv och i min roll som designer i ärendet lösa denna 

konflikten jag kampades med. Jag fick använda mig av mina preferenser och kunskap 

för att arbeta mig ur den situationen och det var just då uppdelningen av 

produktfamiljen bröts som jag insåg att det var exakt vad jag behövde, vad projektet 

behövde. Artilleriet skulle få vasen som de efterfrågade och Skruf skulle få 

miniväxthuset och jag kunde separera produkternas identiteter så att de passade in i 

diverse formspråk. Detta gav mig också en utmaning att arbeta med de två skilda 
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önskemålen från företagen och sätta min egen prägel på dessa olika typer av 

formgivning. Via det kunde jag behålla produkterna inom mitt koncept, vardagsglas för 

kökets trädgård, och fortsätta att designa produkterna ur min egna utgångspunkt. Det 

har varit en viktig del för mig att hålla mig till företagens efterfrågan men ännu 

viktigare att vara sann mot mig själv och mina värderingar eftersom att jag tror på min 

personliga formgivning. 

 Formgivningen har påverkats av många faktorer, där mitt eget skissarbete har 

varit en stark grund men speciellt av mitt återkommande undersökande i hyttan. 

Strukturtesterna har varit hjärtat som pumpat runt mina tankar, idéer och gett mig 

insikter som varit essentiella. Det har också varit det hjärtat som fått mig på banan igen 

efter mina motgångar och nederlag. En tydlig del i min process är att kommunikationen 

där jag utbytit kunskap, tankar och idéer med andra personer inom ämnet, så som 

glasblåsare, vänner, lärare och designsstudenter. Vilket har varit ovärderligt i min 

utveckling av form samt processhantering. Jag värderar mina kontakter extremt mycket 

och genom dem har jag utvecklats som formgivare under våren.  

   

 Jag är väldigt nöjd med mitt koncept om inomhusodling och kökets trädgård. 

Jag tror att växter påverkar oss människor positivt när det kommer till många aspekter, 

både genom syn, lukt och smak. Inte nog med att de renar luften omkring oss, de 

påverkar oss med det nödvändiga omhändertagandet, som ger ökad empati för dem. Jag 

tycker att inredning med mycket växter ger en varmare, levande och mer ompysslad 

känsla, vilket välkomnar och främjar trivseln i ett hem.  

Jag är också nöjd med mina produkter för deras funktioner, deras formspråk 

och deras individualitet som de ändå besitter. Det har dock, från första början, funnits en 

personlig önskan om att jag hade lyckats binda dem samman i en produktfamilj, med 

likheter i form, proportioner och produktionsteknik.  

Inte minst är jag nöjd med min insats i projektet. Jag har lyckats med att hålla 

mig till uppdragen med mina företag med dem arbetat i symbios med mina personliga 

åsikter, preferenser och mål.  
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7.2 Slutsats 

Ett samarbete av den här sorten inkluderas naturligt av missuppfattningar och 

misstolkningar, det innebär att det är extremt viktigt att vara konkret och tydlig i 

kommunikationen. Det är svårt att tolka en text eller ett samtal på egen hand utan det är 

bättre för båda parter att åsikter och visioner uttrycks tydligt. Trots att jag har haft svårt 

med kommunikationen mellan mig och uppdragsgivare har jag lyckats med att ta fram 

dessa produkter. Jag har arbetat under press av skilda föreställningar och önskningar av 

hur resultaten skulle bli, detta var påtagligt under hela processen. Det är i sig en stor 

erfarenhet, att få ha haft denna möjlighet att få arbeta mot företag, uppdragsgivare och 

producent. Dessa erfarenheter och kunskap har jag tagit till mig med beundran eftersom 

att jag vet att det kommer gynna mitt framtida arbetsliv.  

Projektet har inneburit ett individuellt arbete där jag har fått bolla mina tankar 

och idéer med uppdragsgivare, glasstudenter, lärare och klasskamrater. Jag har haft 

möjlighet att dela min kunskap med andra och fått ta del av andras kunskap, vilket jag 

värderar högt.   

  

Min frågeställning har varit:  

Hur designar jag en inredningsprodukt i glas, till köksmiljö, med ett koncept som kan 

tydliggöra hantverk och kvalité? Samt att den tilltalas av Artilleriet som uppdragsgivare och 

återförsäljare och produceras av Skrufs Glasbruk? 

Jag anser att jag har lyckats med att göra båda mina uppdragsgivare nöjda och 

följt deras önskemål till den punkt att deras efterfrågan besvarats men samtidigt behållt 

mig själv. Artilleriet har fått en produkt som inte går att efterlikna på ett maskinellt sätt, 

där hantverket, metaforen och funktionen är grunden till hela konstruktionen. Skrufs 

glasbruk har fått en produkt som ligger i tiden, när det kommer till miljön, hemmaodlad 

och närodlad mat. Dessutom håller den det enkla och stilrena formspråket som Skruf 

önskar i sina produkter.  

En av mina stora utmaningar har varit att balansera mina uppdragsgivares olika 

föreställningar i förhållande till mina egna värderingar, jag har förstått att det inte alltid 

är så enkelt. Jag har parallellt fått arbeta med två skilda formspråk, konstnärlig och 

organisk i kontrast till avskalad och enkel design.  

Mina produkter är utvecklade som bruksföremål för vardagen och genom att 

komplettera sitt hem med sådana produkter kan man höja karaktär. Vasen för Artilleriet 

fyller funktionen om att exponera snittblommor och kan tillföra en personlighet till 
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hemmet med sin konstnärliga karaktär och ger möjlighet till en variation. Vasen 

kommer att platsa i Artilleriets röriga butik och i deras eklektiska koncept kunna lyftas 

fram samt stärkas av sin egen identitet som produkt genom att kombineras med andra 

produkter. Miniväxthuset är just till för att odla ett frö, salladsstump eller vad som helst 

som användaren vill plantera. Här finns oändliga möjligheter då användaren själv får 

bestämma användningsområdet med produkten. Den går även att använda som 

odlingskärl för kärnor och grönsaker som man ska plantera i vatten, det är upp till 

användaren att sätta sin prägel. Om man sätter den i ett stort perspektiv så kommer den 

inte att påtagligt förändra konsumtionen av dessa typer av livsmedel. Dock verkar den 

inom konceptet som vill påvisa möjligheten till hemmaodling samt inomhusodling och i 

ett mindre perspektiv skulle den kunna bidra till att förändra människors levnadsvanor 

när det kommer till konsumtion av frukt och grönt.  

Miniväxthuset kommer att produceras på Skruf sommaren/hösten 2017 vilket 

innebär att jag verkligen lyckats med en viktig del av mina mål. Jag ska presentera 

vasen för Artilleriet efter examen men de visar redan stort intresse. Det är mer än vad 

jag vågat drömma om.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Omvärldsanalys – glasbruk i glasriket 

 

 Kosta Glasbruk är en sammansättning som kallas Orrefors Kosta Boda och är 

aktiva i Kosta glasbruk. Det är idag det största glasbruket och det äldsta 

verksamma i Sverige48. De arbetar med massproduktion av serviser, exklusiva 

arbeten som exempelvis växelspakar i glas till den nya Volvo XC90. De arbetar 

med nykomna designers tillsammans med de mer erfarna och etablerade, vilket 

ger dem en bredd i deras målgrupp. Kosta glasbruk hade en vinstmarginal på 

15,65% 2015 och med 80 anställda omsatte de 70160 tkr samma år. 

 

 Boda har öppnat hyttan igen tillsammans med ett glasmuseum, The Glass 

Factory, i det gamla bruket som är beläget i Boda. Emmaboda kommun gjorde 

detta möjligt 2009 när de köpte upp gamla glassamlingar från Kosta glasbruk, 

Boda glasbruk och Åfors glasbruk49. De följer tiden och har utvecklat ett 

koncept så att det hela tiden vidgar sig mot marknaden. De anordnar 

utställningar, nationella samt internationella möten och vill hela tiden se framåt 

mot det framtida glasriket. Efter krisen i glasriket har de hyttor som öppnat upp 

igen, eller de som klarade sig igenom den varit tvungna att släppa på de gamla 

traditionerna och utforska vad som marknaden efterfrågar idag och vad jag kan 

se visar mycket på att konstglaset har en stor del i det.  

 

 Micke Johansson arbetar mycket med konstglas i sin egna studiohytta i Örsjö 

där han som ensamstående glasblåsare med endast assistent verkar 

framgångsrikt. Micke Johansson med sitt konstglas och väldigt begränsade 

produktion hade en vinstmarginal på 26,86% år 2015 och omsatte 2781 tkr med 

sina två anställda.  

 

 Målerås glasbruk hade en vinstmarginal på 0,14% där omsättningen låg på 

40506 tkr. De hade då 54 anställda under samma år och påvisar därmed att det 

                                                 
48 http://kostaboda.se/om-kosta-boda/glasbruket 2017-03-20 
49 http://www.theglassfactory.se/besok-oss.html 2017-03-20 

http://kostaboda.se/om-kosta-boda/glasbruket
http://www.theglassfactory.se/besok-oss.html
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inte alltid är storleken som har betydelse för framgångarna i glasriket, i alla fall 

procentuellt. 

 

 Skrufs glasbruk hade en vinstmarginal på 22,34% och hade därmed en 

procentuellt högre vinst än Orrefors Kosta Boda år 2015, med en omsättning på 

11826 tkr och 8 anställda. Jag betraktar att skillnaden är att Skruf har etablerat 

sig som ett glasbruk som grundar sig i djup tradition tillsammans med ett 

uppskattat nytänkande och enkelhet som inte bara syns i deras formgivning, men 

även i hur de väljer att exponera sina produkter.  

 

 

Bilaga 2: Glasets bearbetning 

 

Från själva smältningsstadiet i degeln, till hantering av den varma massan som görs för 

hand och med verktyg där både nedkylning och uppvärmning om vartannat är av noga 

eftertanke hos glasblåsaren. För att glaset inte skall spricka i avspänningsugnen måste 

den läggas in på rätt temperatur och långsamt under många timmar kylas ned. Detta för 

att kunna hantera, det nu kalla, glaset i kallverkstaden där man kan spränga, slipa, polera 

eller varm-polera, gravera och så vidare. Efterbearbetning varierar beroende på hur 

glasets skall exponeras eller användas. 

En specifik egenskap är dess transparenta yta som både är självreflekterande 

samt färgsätter sig själv genom dess omgivning. Det finns oändliga variationer av den 

visuella effekten av glasets yta beroende på dess tjocklek, optiska tillägg i form av 

nivåskillnader eller skarpa strukturer. Möjligheterna i sina begränsningar blir väldigt 

varierande genom att processen görs varierande stegvis, vilket också är det som också 

gör materialet så spännande. Men det är inte bara den varma massan som gör allting 

möjligt utan också dess hantverkare – glasblåsare, assistenter, material och verktyg. 

Formar av olika slag påverkar i sin tur också glasets resultat. Dessa kan tillverkas i ett 

antal material som exempelvis av gips, trä, betong, stål eller grafit, vilka alla ger sitt 

personliga avtryck på ytan.  

Jag själv har arbetat mycket med just gipsformar och de är en utmärkt variant 

till mindre produktioner då de klarar av mellan 10-20 stycken blåsningar per styck. Om 
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man behöver blåsa flera är det bättre att man använder sig utav exempelvis en träform 

eller, ännu tåligare, en grafitform50. 

                                                 
50 V.Carbol 1981, Gammal och ny teknik för handgjort glas, del 1 formgivning och dekorering i hyttan. ss 
11-17 


