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Abstract

Examensarbetets mål har varit att formge ett karaffset åt Skrufs Glasbruk 
som skiljer sig från nuvarande sortiment utan att företagets identitet går för-
lorad. 

Observationer, handledningar samt egen research har legat till grund för ar-
betet. 

Designprocessen har gått ut på att ta fram ett karaffset. ITK (Identity Tool 
Kit) har satt ramarna för projektarbetet.

Projektet resulterade i ett förslag som efter konsultation med mina handle-
dare samt Skrufs Glasbruks ägare Kent Elm godtogs varpå detaljerna finsli-
pades till ett färdigt resultat. 

Nyckelord

Klarglas, design, samverkan, helhet
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1. Förord

Jag vill börja med att passa på att tacka alla de personer som har gjort det 
här examensarbetet till vad det är. Kent Elm för att han har tillåtit mig att 
jobba i stort sett fritt med min design, Göran Wärff för att han tog sig tid att 
säga några visdomsord, Markus Åkesson för ditt stöd och estetiska skarpsin-
ne, Micke Johansson1för din expertis inom glasblåsarkonsten, Jöran Axels-
son för att utan dina mästerliga grafitformar hade det inte gått, glasblåsarna 
på skruf och då främst Cecilia ”Cissi” Knudsen för att ni förverkligar min 
vision på ett nästan magiskt sätt samt skolans handledare och klasskamrater 
för att ni har uppmuntrat mig under hela projektet. 

2. Inledning

Hade någon sagt till mig för ett år sedan att jag skulle läsa skolans glaster-
min2 under hösten 2008 samt att mitt examensarbete skulle röra sig kring 
glas så hade jag inte trott dem. Av olika skäl så var det trots allt exakt så det 
blev och jag kan ärligt säga att jag inte har haft tråkigt en endaste sekund se-
dan jag började jobba med detta fullständigt magiska material. Att dessutom 
få chansen att arbeta med yrkesfolk vars kunnande inte står att återfinna på 
speciellt många platser på vår jord har varit oerhört utvecklande och samti-
digt väldigt hedrande. Det är få förunnat att befinna sig i min situation och 
för det är jag skolan och Skrufs Glasbruk evigt tacksam och jag hoppas att 
mitt arbete ska göra både utbildningen och Skruf rättvisa. 

1  www.mickejohankonstglas.se
2  För mer information om glasterminen och designprogrammet i se www.hik.se/design
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3. Bakgrund

Under examensprojekten så kan eleverna välja att samarbeta med ett företag  
för att på så sätt få en bättre insikt i vad som krävs av oss som yrkesverksam-
ma. Då jag strävar efter att bli en glasformgivare så var det min avsikt att få 
jobba med något av de lokala glasbruken och tillsist så blev det ett samarbete 
med Skrufs Glasbruk. 

3.1 Presentation av Skrufs glasbruk

Skrufs glasbruk är ett litet glasbruk beläget i Skruv som ligger i Lessebo kom-
mun. Här i hjärtat av glasriket har de blåst glas sedan 1897 och Skruf har un-
der årens lopp kommit att främst bli känt för sitt vackra tunnblåsta klarglas. 
Deras stora namn har under många år varit Ingegerd Råman3 vars eleganta 
glas med väl avvägda proportioner har kommit att bli närmast synonymt 
med varumärket Skrufs Glasbruk. 

Sedan 2006 drivs företaget av Kent Elm som efter 20 års anställning förverk-
ligade en dröm och köpte glasbruket då det gick i konkurs under dåvarande 
ledning.  Hans vision är att tillverka kvalitetsglas till konkurrenskraftigt pris 
utan att för den sakens skull flytta något av produktionen utomlands. Vidare 
så vill han förnya företagets utbud genom att samarbeta med nya unga form-
givare vilket är anledningen till hans samarbete med Designhögskolan i Pu-
keberg. För mer information om glasbrukets historia se bilaga 1.

Matilda Sundén Ringnérs examensarbete från förra året (2008) karaffen “Rainman” fotogra-
ferad i glasshopen på Skruf. 

3  Se bilaga 2
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3.1.1 Produktion
Skrufs glasbruk bedriver idag en småskalig produktion av handblåst glas som 
till större delen blåses i form även om frihandsblåsta produkter förekommer. 
Man har även en kallverkstad där eventuellt efterarbete med glasen tas om 
hand. Detta kan vara allt ifrån sprängning av glasen till slipning, polering, 
blästring och gravyr4. Skruf har även tillgång till utrustning för att tillverka 
både centrifugerat och gjutet glas vilket kan vara av intresse för glasdesigners 
då hyttan även kan hyras för produktion av icke sortimentrelaterade föremål. 

3.1.2 Produkter
Skrufs produktutbud präglas till stor del av Ingegerd Råmans bruksglas med 
ett avskalat formspråk och väl avvägda proportioner. Användandet av färgat 
glas hålls till ett minimum och således så utgörs huvuddelen av produktio-
nen av klarglasprodukter. 

Ingegerd Råmans karaff med tillhörande glas/ lock för nattduksbordet. Fotad i glasshopen på 
Skruf.

3.2 Uppdragsformulering

Till detta uppdrag så har jag fått mer eller mindre fria händer vad det gäller 
framtagandet av en produkt/ produkter så länge som mitt resultat i viss mån 
speglar den företagsprofil som Skrufs övriga produkter håller. Med andra ord 
så har jag själv gett mig en uppdragsformulering som lyder: 

Att formge ett karaffset som utöver sin givna funktion ska tjäna som en es-
tetisk installation till det bord som det står uppställt på.

Då jag känner att jag har flera spännande idéer på olika typer av karaffset så 
har jag valt att jobba med just ett sådant som lämpar sig för konferensbord i 
synnerhet och övriga bord i allmänhet. Mitt arbete är till stora delar baserat 

4  Se mer om tillverkningsmetoder under stycke 5
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på mitt eget tyckande vilket naturligtvis kan ses som en svaghet men för-
hoppningsvis så kan mitt resultat i viss mån väga upp denna brist på mark-
nadsmässig förankring.

3.3 Syfte och vision

Syftet är att skapa ett karaffset som genom sin utformning har en given plats 
på konferensbordet där det även fyller ett dekorativt inslag. Min vision är att 
mina glas ska passa in i Skrufs nuvarande utbud samtidigt som de ska sär-
skilja sig tillräckligt mycket för att kännas nytt och spännande. 

3.4 Frågeställningar

1. Går det att skapa en konkurrenskraftig glasprodukt i Sverige idag? 

2. Är det miljömässigt försvarbart med glas?

3.5 Avgränsningar

3.5.1 Tillverkning
Kent Elm satte redan från början upp mina avgränsningar som utgjordes av 
att det skulle vara formblåsta föremål i klarglas som kräver minimalt med 
efterarbete. Dessa begränsningar sattes upp dels för att hålla prisnivån på 
glasen nere samtidigt som Skrufs glasbruk som uppdragsgivare i viss mån 
vill säkerhetsställa att mitt slutresultat ska passa in i företagets övriga pro-
duktsortiment.

Min egen agenda under projektet har varit att anpassa mig till Skruf utan att 
göra avkall på det formspråk som jag vill stå för. 

3.5.2 Användare
Då jag själv har valt att jobba med glas avsedda för ett konferensbord så blir 
målgruppen ganska omfattande och likaså de eventuella önskemål om hur 
sådana glas bör vara utformade. Jag har därför valt att till en stor utsträck-
ning följa mina egna idéer samtidigt som hänsyn kommer att tas till generell 
funktionalitet. 

3.5.3 Användning
Utöver sin givna funktion som funktionsdugliga dricksglas med tillhörande 
karaff så ska de olika delarna i setet möjliggöra olika uppställningskombina-
tioner. 

3.5.4 Delar i karaffsetet

I det karaffset som jag formger så har jag själv satt upp riktlinjerna att det 
ska innehålla en karaff samt sex tillhörande dricksglas. Anledningen till att 
jag har valt så många dricksglas är för att tillåta fler och mer spännande upp-
ställningar då setet ställs fram. 
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4. Designteoretiskt förhållningssätt

I det här examensarbetet har jag inte lagt fokus på att studera olika design-
teorier då jag har velat jobba mer fritt och konstnärligt. Jag hoppas att detta 
inte tolkas som ointresse från min sida då det kan vara en stor tillgång att 
ha dessa kunskaper med sig när man formger även om jag nu valde att inte 
jobba speciellt teoretiskt den här gången.

4.1 Mitt förhållningssätt till formgivarens roll

Jag har länge funderat över vilken typ av designer jag är samt vilken titel jag 
ska sätta på mig själv. Är jag en industridesigner, produktdesigner, formgiva-
re eller kanske rentav en kreatör? För att bringa lite klarhet kring begreppen  
använde jag mig av Kenneth Österlins bok Design i Fokus för produktut-
veckling där han skriver om vad han tycker det är som särskiljer begreppen. 
I boken står bland annat att läsa:

”Ordet ”design” kommer av det latinska ordet ”designo”, vilket betyder fram-
ställa, gestalta. Ofta används ordet formgivning, men det avser en mera este-
tiskt inriktad design där formen har varit det viktigaste.”

Detta citat ger en enkel förklaring på hur jag ser på min egen roll. Jag är en 
formgivare och inget annat då jag anser att god design inte alltid är praktisk 
eller ens särskilt funktionell. Det viktiga är bara att den tillför något till den 
som väljer att köpa eller använda sig av produkten. 

Nu är det här naturligtvis en förenkling då formgivaren/ designerns roll un-
der ett designprojekt kan anta många olika skepnader beroende på vilken typ 
av uppdrag man ställs inför. Uppdraget kan kräva att designen man kommer 
fram till saknar personliga influenser alternativt att det är väldigt tydligt 
vem som har formgett produkten. Det finns projekt som är av en sådan art 
att man tvingas åsidosätta rent personliga åsikter om hur man tycker att ett 
föremål bör se ut till förmån för rent praktiska begränsningar. Formger jag 
en möbel åt en blind människa till exempel är det oerhört viktigt att jag som 
formgivare är lyhörd för dennes åsikter då jag inte själv lever i den blindes 
verklighet. 

Jag tror att denna avvägning mellan personligt tycke och smak kontra mark-
nadens önskemål är det som i många fall avgör en designers framgångsnivå. 
De som lyckas hitta en god balans mellan användarvänlighet och personlig 
stil är ofta de vi ser i diverse branschtidningar och som därmed röner fram-
gångar. Inom glasindustrin ges formgivarna mycket utrymme att personifie-
ra produkterna och inom till exempel Kosta Boda koncernen marknadsförs 
designerna nästan mer än själva moderbolaget.

Här har vi alltså en bransch som åtminstone för en lekman som jag själv 
tycks lägga stor vikt vid den individuella designerns formgivningsuttryck 
med allt vad det innebär istället för att satsa på enbart praktiska glas. Det 
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ena utesluter förhoppningsvis inte det andra men det är det intryck som jag 
har fått av den svenska glasindustrin. Om folk ska lätta på plånboken och be-
tala det pris som svensktblåst glas faktiskt betingar när det säljs krävs det en-
ligt mig något mer utöver funktionalitet. Sverige kan inte inom en överskåd-
lig framtid konkurera med glas som blåses i låglöneländer och det är då som 
den individuella designern själv utgör ett varumärke inom ett varumärke. 
Mitt mål är att själv kunna vara yrkesverksam inom svensk glasformgivning 
och att en vacker dag även mitt namn blir ett marknadsföringsargument.

4.2 Användaren

Det är viktigt att det jag formger fungerar att servera dricka ur på en kon-
ferens dels för mig själv som designer men i ännu högre grad för Skrufs 
glasbruks del. De har gett mig tillstånd att använda sitt varumärke som har 
byggts upp under lång tid och därmed gett mig ett förtroende som jag inte 
tar lätt på. Därmed inte sagt att mitt fokus i första hand ligger på funktio-
nalitet då detta i viss mån får ge vika för ett originellt uttryck. Vad det gäller 
användarnas kön och ålder har ingen speciell hänsyn tagits till detta faktum 
mer än att glasen ska kunna användas av de flesta vuxna människor som inte 
lider av olika handgreppnedsättningar.

5. Research

Under det här projektet så har jag företagit mig både studiebesök, användar-
studier och möten med mycket kompetenta personer inom glasbranschen. 

5.1 Konferensrum

För att få en bättre uppfattning om hur företag som har konferenslokaler 
brukar gå till väga när de serverar dricka så företog jag mig några studiebe-
sök inne i Kalmar på Calmar Stadshotell, Brofästet Hotell och Konferens, 
Frimurarehotellet samt Slottshotellet. Vid alla besök blev jag mycket väl be-
mött och mina frågor kring lokalerna och hur de brukar göra då de används 
för konferenser besvarades efter bästa förmåga. Rummen som jag fick titta 
på skilde sig markant åt vad det gäller storlek och inredning men det som var 
genomgående vid samtliga besök var att drickan och glasen vanligtvis ställ-
des på ett bord vid sidan av själva konferensbordet.5 Alla de tillfrågade tyckte 
att det här var ett tillfredställande sätt att servera drickan på även om de inte 
ställde sig främmande att testa det eventuella alternativ som jag kunde tän-
kas komma fram till. 

Jag har även företagit mig att besöka Designarkivet6 för att studera andra 
glasformgivares skisser samt använt mig av två externa handledare7 som 

5   Se bilaga 3
6  Stora delar av deras arkiv finns att beskåda online på www.designarkivet.se
7  Se stycke 6.4
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båda har koppling till glasbranschen. Visserligen har skolan utsett högst 
kompetenta handledare men ingen av dem har någon större erfarenhet av att 
jobba med glas och därmed ingen större insikt om eventuella materialspeci-
fika problem som kan tänkas uppstå. 

5.2  Proportioner och mått

För att på ett tidigt stadium få en förståelse för hur dricksglas och karaffer 
brukar utformas och måttsättas så studerade jag dels de dricksglas som jag 
använder dagligen i mitt hem men även en del glaslitteratur. Vidare så an-
vände jag mig av boken The Measure of Man & Woman: Human Factors in 
Design, Revised Edition, 2002 av Alvin R. Tilley och Henry Dreyfuss associa-
tes för att bilda mig en uppfattning om vilka mått som kan anses lämpliga ur 
en greppsynpunkt. Stor vikt har lagts vid användandet av tredimensionella 
modeller för att få en taktil upplevelse samt att dessa har kunnat användas 
för tester.8

5.3 Greppbarhet

Jag valde att ganska tidigt svarva upp ett antal cylindrar med olika diame-
ter och höjd för att på ett taktilt sätt bilda mig en uppfattning om vilka mått 
som kändes bra. Att tidigt bygga upp en erfarenhetsbas av hur olika volymer 
känns rent taktilt är en metod som jag gärna använder mig av då det hjälper 
mig att skapa en inre bild av hur ett eventuellt slutresultat ska se ut och kän-
nas. 

Cylinder som några testpersoner av båda könen fick greppa och där deras grepp markerades 
med en penna. Dessa streck svarvade jag sedan för att tydligare se var de greppade.

8  Se bilaga 4
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5.4 Glas på marknaden

Jag har inte kunnat hitta några glas som specifikt är riktade till just konfe-
rensbord utan det är i regel vanliga dricksglas som används. För att bilda mig 
en uppfattning om vilka proportioner som används på dricksglas så behövde 
jag inte söka mig längre än till mina egna köksskåp. Där har jag ett antal 
dricksglas och karaffer för diverse tillfällen och dessa tjänade som riktmär-
ken gällande måttsättningen. 

Dricksglas med en varierande greppdiameter: 30-95 mm. Tändsticksasken på bilden har 
måtten 120*67 mm.

5.5 Tillverkningsmetoder

Vid samtal med Skrufs ägare Kent Elm så framkom önskemålet att mina 
produkter skulle vara formblåsta. Under höstterminen 2008 gick jag skolans 
glastermin och lärde mig där grunderna till de olika glasteknikerna som finns 
men jag fann det för lämpligt att ytterligare bygga på mina kunskaper inom 
området formblåst glas. Här följer en kort sammanfattning av några vanliga 
begrepp och tillverkningsmetoder som har hämtats ur boken Svenskt glas 
under sex sekler som är utgiven av Smålands museum i Växjö.

5.5.1 Fastblåst glas
Glas som blåses upp i järn- eller grafitform utan att pipan snurras runt.  
Detta på grund av att det färdiga glasets form tvingar fram en blåsform  
som omöjliggör att pipan snurras, exempelvis en sexkantig form eller en 
blomrelief.

5.5.2 Optikblåst glas
Före uppblåsning i ordinär blåsform används en s.k. förblåsform,  
eller räffelform, som påminner om en blåsform, men dess inre väggar består 
av ett antal lodräta dalar och åsar. Vid uppblåsning i förblåsformen/räffel-
formen uppstår linjer i glaset. Dessa linjer bryter optiskt ljuset genom det 
färdiga glaset efter uppblåsning.
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5.5.3 Rotationsblåst glas
Glas som roteras samtidigt som glasblåsaren blåser i formen9.

5.5.4 Sprängning
Glas blåst i form, som efter kylning placeras på en roterande metallplatta 
och ritsas i rätt höjd med en diamantnål. Sedan tillförs en gasollåga, varvid 
en vågrät spricka uppstår runt om glaset där ritsnålen skrängt och repat 
glaset. Slutligen kan överdelen (kappan) plockas bort. Det sprängda glaset 
får en skarp mynningskant, varför det efterbearbetas och färdigställs genom 
grovslipning och värmning.

5.6 Glastillverkning och dess miljöpåverkan

Det är ingen hemlighet att traditionell glastillverkning konsumerar enorma 
mängder energi oavsett hur man väljer att värma upp sina ugnar. De stora 
glasbruken använder gasol medan en del studiohyttor nöjer sig med att ha 
eluppvärmda ugnar då deras produktion är såpass småskalig. På vissa bruk 
så smälter man om misslyckade produkter förutsatt att dessa är av klarglas 
då detta spar både pengar och miljö vilket även är fallet på Skrufs glasbruk. 

Historiskt sett så har glasbruken varit ännu större miljöbovar än de är idag 
då de använde sig av bly och arsenik vid tillverkningen av glas. När lagstift-
ningen i många länder och då främst inom EU blev tuffare så har blyfria 
alternativ tagits fram som har en mindre miljöpåverkan. I rapporten Giftfri 
miljö i Kronobergs län10 står det att läsa på sidan 72: ”Utsläppet per år till 
luft från glasbruken utgör nu 1 % av årsutsläppet för 15-20 år sedan.” Tyvärr 
så ligger mycket av dessa utsläpp kvar i marken i hundratals år och enda 
sättet att komma tillrätta med problemet är genom omfattande sanering av 
dessa områden. Enligt länstyrelsen i Kalmars läns rapport Efterbehandling 
av förorenade områden11 så kan man på sidan 12 läsa att de uppskattar föro-
reningsmängden från glasdeponier till 340 ton arsenik, 24 ton kadmium och 
1500 ton bly. Vem som ska stå för notan för de saneringar som krävs utreds 
för närvarande. Personligen tror jag att det här är ett område där kostnader-
na blir för höga för att glasindustrin ska kunna betala på egen hand och det 
är snarare något som får lösas på kommunal nivå. 

Men det finns saker som glasbruken själva kan ta tag i men som de är motvil-
liga till att göra. Visserligen så genomförde Orrefors Kosta Boda koncernen 
ett projekt i samarbete med Glafo som är en förkortning för glasforsknings-
institutet.12 Där experimenterade man med att använda biobränsle och flam-
lös oxidation istället för gasol till att värma upp en degelugn. I Glafos årsrap-

9  Förklaringen av hur rotationsblåst glas går till är skriven av mig själv då jag inte kunde 
hitta någon lämplig sådan på annat håll

10  http://www.lst.se/NR/rdonlyres/BC5C8623-530C-43FC-8573-
E6587C902BFD/29594/05_giftfri_miljo.pdf

11  http://www.miljosamverkansydost.se/dokumentation/Lst080207/Efterbehandling.pdf
12  www.glafo.se
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port 200413 står följande slutsats att läsa på sidan 19: ” Tekniken fungerar vid 
framställning av högkvalitativt glas. Man får inte heller någon kvalitetsför-
sämring hos denna extremt känsliga produkt trots att man byter det ”rena” 
gasolbränslet mot biobränsle.” Även om resultaten har varit lovande så har 
denna metod inte avancerat förbi projektstadiet. 

Överlag så är de svenska glasbruken ganska dåliga på att miljöanpassa sig 
då de inte utsätts för påtryckningar (så som höjda skatter) för att energief-
fektivisera sin produktion. Till exempel så tas oftast inte den enorma värmen 
som bildas tillvara utan den leds direkt ut i kalluften utanför. Naturligtvis så 
skulle det krävas omfattande ombyggnationer för att möjliggöra att värmen 
användes till att exempelvis värma upp omkringliggande bostäder men det 
är rent tekniskt möjligt med en sådan lösning. 

Det finns naturligtvis undantag och ett av dessa är Bro Glasbruk14 utanför 
Stockholm som har gjort det till en marknadsidé att producera glasproduk-
ter av bland annat återvunna dataskärmar och teveapparater. De använder 
dessutom biogas från den närbeliggande deponin Högbytorp för att värma 
upp sina ugnar. Det finns alltså möjligheter att minska utsläppen vid glastill-
verkning men det saknas i många fall en vilja då bruken kan dra av gasolen 
på skatten vilket gör denna uppvärmningsform attraktiv. 

5.7 Researchreflektioner

Att försöka förstå dels marknaden men även glasindustrin har varit en ut-
maning. Det har inte varit lätt att greppa vare sig vad kunderna eller för den 
delen glasbranschen som helhet vill ha. Kent Elm talar gärna om hur han 
vill se nya spännande produkter i Skrufs utbud samtidigt som han vill att jag 
ska titta på det Ingegerd Råman redan har gjort. Denna dubbla natur verkar 
gälla även på kundsidan då jag under mina studiebesök fick höra hur tråkigt 
de tyckte det var att den svenska glasindustrin gick dåligt samtidigt som jag 
noterade att de inte använde sig av deras produkter i den dagliga driften av 
sina anläggningar. Mina reflektioner är inte menade som kritik utan jag vill 
endast understryka hur svårt det är att greppa vad uppdragsgivaren och kun-
derna verkligen vill ha när det gäller svenska glasprodukter. 

Då jag har valt att jobba med ett område som egentligen inte finns repre-
senterat på marknaden idag så har jag förlitat mig mycket till mina egna 
visioner. Detta kan naturligtvis ses som en svaghet då förankringen till da-
gens marknadsbehov blir minimal men det är en risk som jag är villig att 
ta. Förhoppningsvis så resulterar min envishet i ett karaffset som med sina 
egenheter skiljer sig så pass mycket att det skapar ett marknadsintresse som 
berättigar dess existens. 

Vad det gäller glasets miljöpåverkan så tycks intresset svalt och jag har inte 
hittat något material som tyder på att det är en faktor som påverkar folks 

13   http://www.glafo.se/pdf/2005/Glafo_2004_sv.pdf
14  För mer information om Bro Glasbruk se www.broglasbruk.se
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köpvanor. Det är i slutändan vi konsumenter som måste ställa krav på att 
glasbruken gör allt de kan för att minska den negativa miljöpåverkan som 
deras verksamhet faktiskt utgör. 

6. Designprocessen

Att på ett uniformt sätt kunna presentera hur man jobbar är något som sko-
lan lägger stor vikt vid och det med rätta. När man börjar i årskurs ett så kan 
dessa metoder kännas ganska jobbiga då åtminstone jag inte var van att job-
ba så strukturerat. Nu inser jag dock vilken tillgång det faktiskt är att jobba 
efter på förhand uppsatta ramar.

 6.1 Arbetsmetoder

Jag har jobbat utifrån ITK-metoden (Identity Tool Kit) som är framtagen av 
Henriette Koblanck, professor vid Designprogrammet som tillhör Högsko-
lan i Kalmar. Metoden är till för att förenkla och förtydliga designprocessen 
dels för designern själv men även för uppdragsgivaren. Genom att dela upp 
designprocessen i på förhand bestämda moment så tjänar den som en slags 
vägvisare vilket underlättar en hel del då man snabbt kan bilda sig en upp-
fattning om i vilken riktning man vill ta sitt projekt. 

Vidare så har jag använt mig av en workbook under projektets gång där jag 
har satt in mina skisser och plitat ner små kommentarer och tankar som 
mer eller mindre har rört det här arbetet. Att använda sig av en workbook är 
något som vi får lära oss redan i den första årskursen och den tjänar som en 
slags visuell dagbok som man kan återgå till när det blir dags att samman-
fatta sina tankar och idéer. 
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6.2 ITK

6.2.1 Stateboard
En stateboard används för att identifiera företagets identitet med hjälp av 
några ledord/ kärnvärden samt med bilder. Professor Henriette Koblanck 
skriver i sitt häfte ITK guide att det ska vara fem kärnvärden och fem bilder 
men jag har modifierat upplägget något och använder mig av tre då jag anser 
att detta antal räcker för att uppfylla syftet i det här sammanhanget.

Avskalat

Ett strikt minimalistiskt formspråk 

som appliceras på vardagsprodukter

                       Lokalt

                         Ett företag med en tydlig identitet

                         som värnar om sin hembyggd

                                             Traditionellt 

                                                Produktion med sina rötter i de traditionella

                                                tillverkningsmetoderna
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6.2.2 Positionboard
En positionboard är uppbyggd av två motsatspar som speglar marknaden 
där företagets nuvarande position samt produktens förväntade position kan 
sättas in.

                                         

6.2.3 Futureboard
Futureboarden används för att visa vilket mål jag har med mitt karaffset. 

Samspel 

Glas som genom sin form tillåter experimenterande förhållandet dem emellan. 

Strikt 

Exakta raka linjer används för att ge ett ordningsamt arkitektoniskt uttryck utan att för den 
sakens skull ge avkall på lekfullheten.

Karaktär 

Former som uttrycker självsäkerhet och som präglas av en stark karaktär/egenart 
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6.2.4 Shape and colour
Shape and colour används för att förtydliga futureboardens intentioner. Då 
färg inte var ett alternativ för detta projekt så lades tyngdpunkten på att hitta 
ett intressant formspråk.

Av ledorden på min futureboard så fokuserade jag lite extra på att glasen 
skulle kännas strikta och samspelta. För mig så är det ord som också kan 
sammanfatta min syn på hur en typisk konferens brukar se ut. 

6.3 Skissande

Jag tillhör den skara designers som skissar väldigt mycket under ett projekt 
för att på ett visuellt sätt föreviga mina idéer. Detta gör jag dels för min egen 
skull så att jag inte glömmer bort någon idé men jag gör det också för att 
andra, så som uppdragsgivaren, faktiskt kan se hur mycket jobb som ligger 
bakom en designprocess. Risken är annars också stor att man glömmer bort 
någon idé som i slutändan kanske var den design som hade varit bäst lämpad 
för det uppdrag som man är ställd inför.15 

Några skisser uppsatta på en vägg för att få en bättre bild av hur skissprocessen ser ut.

6.3.1 Skissfas 1
De första skisserna är endast löst knutna till uppgiften då jag inte ville be-
gränsa mitt formspråk på ett så tidigt stadium. Jag gjorde ett högst medvetet 
val att inte titta i glasböcker under den här fasen för att undvika att medvetet 
eller undermedvetet bli påverkad av redan existerande produkter. Självfallet 
så kan man inte eliminera denna faktor helt men jag har märkt att risken är 
stor att jag blir låst om jag studerar andras formgivning inom samma pro-
15  Se bilaga 5 för mer bilder från min skissprocess.
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duktområde i denna tidiga fas. Istället så söker jag inspiration i miljön som 
omger mig så som byggnader och naturen. Under denna fas blandar jag tek-
niker och skissandet sker såväl på papper som digitalt.

6.3.2 Skissfas 2
Efter att ha skissat två dimensionellt så testade jag de idéer som jag gillade 
bäst genom att tillverka tredimensionella modeller. Till det så jobbade jag i 
ett material som kallas för grönskum och som är ett mjukt plastmaterial som 
snabbt och enkelt kan formas till de former som man vill ha. För mig är det 
ett oerhört smidigt sätt att laborera med proportioner och dimensioner för 
att på så sätt se men även känna volymerna som man jobbar med. Parallellt 
med dessa volymlaborationer så skissade jag vidare i 2-D på eventuella för-
ändringar som jag ville göra på mina modeller. Det är viktigt att poängtera 
att även om jag har valt att för tydlighetens skull dela upp mitt skissande i 
flera faser så löpte de in i varandra.  

Grönskumsmodeller som har svarvats och sågats till olika format.

6.3.3 Skissfas 3
När jag så hade kommit fram till den form som jag efter moget övervägande 
kom fram till så började jag att rita upp den i SolidWorks CAD program. 
Det är ett program där man kan byggas upp digitala 3-D modeller som man 
sedan smidigt och snabbt kan ändra små radieskillnader.  Det finns även ett 
renderingsprogram inbyggt som kan simulera hur ett eventuellt resultat ser 
ut i klarglas. Det är väldigt användbart då skillnaden gentemot hur vi uppfat-
tar en solid icke transparent volym kontra en icke solid transparent dito inte 
är obetydlig enligt mig. 
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                    Ett exempel på ett datarenderat glas som jag har gjort.

6.4 Användartester och extern handledning

Jag har valt att inte förlita mig på användarstudier i någon högre utsträck-
ning då jag har en så diversifierad målgrupp. I den mån som jag har förlitat 
mig vid användarstudier så är det för att kontrollera de mått som jag efter 
överläggande med mina handledare samt studier av andra glas har valt att 
sätta på dricksglasen respektive karaffen. 

Tyngdpunkten för hur jag har fört min process framåt har legat på att råd-
fråga mina två externa handledare:

”Wärff, Göran, f. 1933, glaskonstnär och formgivare. W. var 1959-64 knuten 
till Pukebergs glasbruk och 1964-74 till Kosta. Under äktenskapet med Ann 
Wolff svarade makarna gemensamt för sin glasproduktion. Tillsammans ex-
perimenterade de och förnyade både konstglaset - bl.a. med de hyttarbetade 
Bravaskålarna (1966) - och servisglaset, t.ex. Prince (1969). W. var 1974-85 
verksam i Australien och i Storbritannien men är sedan 1986 åter knuten till 
Kosta Boda. Sedan mitten av 1980-talet har han med fin intuition för kris-
tallmassans möjligheter skapat objekt och skulpturer inspirerade av vattnets 
och luftens rörelser. Gift 1960-72 med Ann Wolff.”16

                                         

                  

16  Stycket om Göran Wärff är hämtat från www.ne.se/göran-wärff
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Göran Wärff ger tummen upp till ett skissförslag.

Markus Åkesson, f. 1975, konstnär. Markus Åkesson arbetar företrädelsevis 
med måleri och skulpturalt glas. Hans verk utgår från berättandet och tang-
erar ofta naturen och det andliga i en kontemporär kontext. Han initierade 
och drev uppbyggnaden av ateljéhuset NybroAteljéerna, Pukeberg. Markus 
Åkesson ställer frekvent ut i Sverige och internationellt och är sedan 2006 
verksam på Pukebergsområdet.17

Då dessa båda herrar innehar en ovärderlig mängd av erfarenheter inom två 
skilda delar av glasindustrin så utgjorde de en stor tillgång till mitt projekt. 
Jag är visserligen inte emot extensiva användarstudier men anser att de har 
ett begränsat värde för ett projekt där man strävar efter något som tänjer på 
gränserna för hur ett karaffset ska se ut. 

6.5 Skissfas 4

Under den sista skissfasen så tog jag hänsyn till rent produktionstekniska 
begränsningar så som avståndet mellan glasens upphöjda bottenplatta och 
dess yttre vägg. Det här var ett område som vållade mig bekymmer och det 
krävdes en hel del skisser med millimeterskillnader innan jag kom fram till 
en rimlig kompromiss. Det var även först nu som jag började fundera på rent 
praktiska saker så som om karaffen skulle ha en pip samt hur den i så fall 
skulle vara utformad. När jag höll på och finslipade det sista så var det en 
oerhörd tillgång för mig att mästerblåsaren Micke Johansson huserar uppe 
i Pukebergs glashytta då jag snabbt och enkelt kunde ta mig dit med mina 
skisser och ställa frågor. 

17   Texten är skriven av mig i samråd av Markus Åkesson. För mer information om Markus se 
www.markusakesson.com
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6.6 Prototyp

6.6.1 Tillverkning av grafitformar
Under den valbara glasterminen hösten 2008 så lärde jag känna grafitform-
makaren Jöran Axelsson som är knuten till Nybro Glasbruk men som även 
ibland tar uppdrag från utomstående designers. Han hjälpte mig då att göra 
ett par grafitformar eftersom jag jobbade med ett projekt som krävde att 
glaset fastblåstes. Detta gör man vanligtvis med antingen grafitformar alter-
nativt med järnformar då dessa material kan hettas upp till de nödvändiga 
temperaturerna om 500 grader Celsius eller mer som krävs för denna typ av 
formblåsning. Då jag jobbat med honom tidigare så kändes det naturligt att 
jag dels konsulterade honom om eventuella problemoråden med min valda 
design samt att jag även lät honom göra mina formar. 

                                Jöran Axelsson i full fart med att skruva ihop en grafitform.

6.6.2 Tillverkning av prototyper
Prototyperna blåstes vid tre tillfällen på Skrufs Glasbruk.18 Första gången 
provblåste både Cecilia Knudsen och Milton Grünwald och under de två föl-
jande gångerna jobbade jag uteslutande med Cecilia. Efterarbetet med att 
spränga glasen utförde jag själv medan Kent Elm stod för slipning, polering, 
invärmning av kanterna samt att han då även drog till pipen på karaffen. Det 
sistnämnda var ett orosmoment då en pip inte nödvändigtvis innebär bättre 
hällegenskaper utan att detta tillägg ibland faktiskt ökar risken för att det 
rinner längs utsidan när man ska hälla. Jag valde att ha en lite bredare pip 
dels för att jag tyckte det såg snyggare ut men även för att Göran Wärff tipsa-
de om att det förmodligen skulle gå bättre att hälla med en sådan. Lyckligtvis 

18  Se bilaga 6
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så stämde detta tips och karaffen har inte problem med att pipen droppar el-
ler rinner.

Bilden visar den färdiga karaffens pip.

6.7 Reflektion

Att påstå att min process har varit lika strukturerad som jag beskriver här i 
uppsatsen är naturligtvis inte helt sant. Mitt skapande präglas i mångt och 
mycket av det som ibland benämns för ett kreativt kaos. Jag måste däremot 
verkligen poängtera hur viktigt det har varit att jobba utifrån ITK-metoden 
då den har hjälpt mig att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt organisera 
mitt arbete. 

Användandet av externa handledare har i det här projektet verkligen känts 
som rätt väg att gå och deras kunnande har varit en tillgång för mig. Jag vill 
understryka att de inte har styrt min design utan bara fått mig att arbeta ige-
nom detaljerna samt att våga lita till min egen vision. 

Det som kanske var mest intressant för mig på ett personligt plan var att se 
hur olika resultat man kan få när de individuella blåsarna ska göra prototy-
perna. För den som tror att det bara är att blåsa lite ner i en form tar miste 
och när det kommer till fastblåst glas så höjs svårighetsgraden ytterligare. 
Nu hade jag turen att Cecilia är en talang på att just fastblåsa glas för an-
nars så hade jag inte haft några prototyper. Det här innebär naturligtvis inte 
att hon är en bättre glasblåsare överlag än hennes kollega Milton utan jag 
vill bara påvisa att blåsarna har individuella specialiseringsområden vilket 
understryker den hantverksskicklighet som faktiskt ligger bakom handblåst 
glas. 
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7. Resultat

7.1 Det färdiga resultatet

Glasen har en hexagonbotten med en bas på 10,5 mm och den cylinderfor-
made överdelens diameter är 72mm. Dricksglasens totala höjd är 65mm va-
rav 30mm av dessa utgörs av hexagonen. De håller med lätthet 20 cl vilket är 
en ganska normal vätskemängd för ett dricksglas. Karaffens hexagonbas är 
120mm hög och den totala höjden är 340mm och kan innehålla upp till 140 
cl vätska. Setet är utformat på ett sätt som möjliggör olika uppställningar och 
där de sex dricksglasen går att staplade på varandra så att de tillsammans 
blir lika höga som karaffen. Att glasen är stapelbara har även ett rent prak-
tiskt skäl då konferenslokaler inte har oändligt med skåpplats att ställa dem i 
då de inte ska stå framdukade.19 

Jag har valt att döpa setet till Conference då det dels är tänkt för konferens-
bord men namnet kan även ses som en symbol där glasen tillsammans kan 
bilda något som är större än de själva. 

7.2 Återkoppling till ITK

I min ITK satte jag i min futureboard upp ledorden att skapa ett strikt set 
som hade karaktär och som också hade ett visst samspel glasen emellan. 
Dessa riktmärken tycker jag personligen att jag lyckades uppfylla även om 
det i viss mån blev på bekostnad av funktionaliteten hos glasen. Inte ens jag 

19  Se bilaga 7 för fler bilder på slutresultatet.
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kan påstå att dricksglas som är 65mm höga är optimala ur en användarsyn-
punkt men däremot hävdar jag bestämt att de fyller sin funktion på ett fullt 
tillräckligt sätt. 

7.3 Återkoppling till designteoretiskt förhållningssätt

Under en workshop den 16/3-2009 med professor Håkan Edeholt redovi-
sade han en förklaringsmodell som på ett tydligt sätt visar var designern 
befinner sig i arbetskedjan. På ena sidan finns den rena konstnären som inte 
nödvändigtvis behöver ta hänsyn till marknaden och på den andra sidan har 
vi ingenjören som jobbar mer med tekniska lösningar. I mitten finns desig-
nern och han kan antingen vara mer konstnärlig alternativt mer lagd åt in-
genjörsrollen. Själv har jag under det här arbetet valt att jobba mer konstnär-
ligt i den mån att jag har designat något som jag själv ville göra och endast i 
viss mån låtit yttre faktorer styra min process. Ett tillvägagångssätt som vann 
stöd hos både Göran Wärff, Markus Åkesson och så småningom även från 
skolans handledare. 

7.4 Fortsatt arbete med glasen

Om dessa glas någonsin skulle produceras för marknaden så tror jag att 
dricksglasens mått eventuellt måste ändras så att de blir mer greppvänliga. 
Förmodligen så skulle det även vara värt att investera i en roterbar form där 
hela formen kan roteras då bottenplattan innehåller ett kullager. Detta skulle 
underlätta för blåsarna att få ut glasmassan ordentligt vid tillverkningen men 
av kostnadsskäl så valde jag att inte investera i sådana formar då det trots 
allt handlar om prototyper. 

8. Sammanfattande, slutsats, reflektion

Att få arbeta med ett företag inom glasindustrin känns oerhört privilegierat 
samtidigt som det innebär en helt annan press att prestera än vid tidigare 
designprojekt på skolan. Jag har verkligen försökt att just prestera genom 
att tänja på gränserna för hur en karaff med tillhörande glas ska eller sna-
rare brukar se ut. Förhoppningsvis gick jag inte för långt och personligen så 
tycker jag att resultatet är estetiskt tilltalande samt att det gör sig bra på både 
konferensbord och andra bord. 

För mig har det här projektet handlat mindre om designteorier och mer om 
mig och hur jag vill jobba i framtiden. Examensarbetet är det tillfälle man får 
som elev att verkligen känna på hur yrkesrollen ser ut för en designer. Att få 
vara den där länken som binder samman de olika hantverken till en färdig 
produkt är en mäktig känsla och kräver dels social kompetens men också en 
stor dos av övertygelse. En övertygelse som inte får bli dumdristig då man 
faktiskt ibland har fel men som inger de du talar med ett förtroende om att 



26

du faktiskt har kontroll över situationen. Åtminstone inom glasbranschen ser 
formgivarens roll ut såhär och just detta samspel mellan alla inblandade ak-
törer är något som jag kommer att bära med mig från det här projektet. 

Mitt resultat är kanske inte vad marknaden vill ha men det är åtminstone ett 
alternativ som skiljer sig från mängden och som förhoppningsvis kan visa en 
väg som modernt produktglas kan ta. Tyvärr så hann jag inte med ett återbe-
sök på de ställen som jag besökte under mina studiebesök vilket är en besvi-
kelse då jag gärna hade fotat setet i dess rätta miljö. Dessutom gick jag miste 
om deras åsikter vilket smärtar mig ännu mer. Nu var Stora Hotellet här i 
Nybro oerhört gästvänliga och lät mig fotografera mina glas i sina lokaler vil-
ket i viss mån räddade upp situationen. 

Går det då att skapa en konkurrenskraftig svensk glasprodukt idag och kan 
den försvaras ur miljösynpunkt?  Enligt mig så är svaret ja på båda dessa 
frågor förutsatt att konsumenterna är villiga att betala lite mer samtidigt 
som de ställer krav på att produktionen blir mer miljövänlig. Förmodligen så 
kommer inte marknaden för billiga bruksglas att klara sig då det inte finns 
någon möjlighet för de svenska glasbruken att konkurera med tillverkarna i 
låglöneländer men för det lite mer exklusiva glasen så ser jag en framtid. 

Skulle jag då göra något annorlunda om jag fick göra om mitt projekt? Egent-
ligen inte även om mitt projekt bitvis har varit väldigt kaotiskt rent mentalt. 
Ett kaos som tidvis kan kännas överväldigande men som jag tror är nödvän-
digt för mitt skapande och därför är det av godo i slutändan. 
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Bilaga 1. Skrufs Glasbruk

Här nedan följer ett stycke ur boken: The Design Encyclopedia, 1994, Mel 
Byars.

Swedish glass factory.

The glass factory was established in 1897 at Skruv, Småland, as a factory 
community; began production of simple household glasswares; in 1908, 
went bankrupt due to unsuccesful experimentation with new kiln types; 
in 1909, was reorganized as Skrufs Nya Glasbruk; in the 1920s and 1930s, 
specialized in glassfor restaurants; in1948, changed its name back to Skrufs 
Glasbruk; in 1953 , hired Bengt Edenfalk as its first full-time staff designer-
and focused production on decorative wares. In 1966 , Lars Hellsten was 
hired, and production expanded into cast, molded and spun glass. In 1973, 
the company collaborated with Gullaskruf and Björkshult; 1974-77, merged 
several times, resulting in the creation of Krona-Bruken. In 1977, Krona-Bru-
ken was bought by Kosta Boda and closed in 1980. It reopened in 1981 as a 
cooperative producing mouth-blown glass designed by Ingegerd Råman and 
Anette Krahner. 

Skål formgiven av Lars Hellsten för Skrufs Glasbruk.
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Bilaga 2. Ingegerd Råman

Texten är hämtat från Wikipedia och återfinns på http://sv.wikipedia.org/
wiki/Ingegerd_R%C3%A5man

Ingegerd Råman, född 1943 i Stockholm[1], är en svensk konsthantverkare.

Råman utbildades vid Konstfack, men har även studerat vid Instituto Statale 
d’Arte per la Ceramica i Faenza i Italien. Hon verkar som krukmakare och 
glasformgivare och har under åren arbetat för glasbruk som Johansfors glas-
bruk, Skrufs glasbruk och Orrefors glasbruk. Råman har vid ett flertal tillfäl-
len tilldelats utmärkelsen Utmärkt Svensk Form. Hon finns representerad 
på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Victoria & Albert Museum i 
London och Röhsska museet i Göteborg.[1]

Regeringen utnämnde 1995 Ingegerd Råman till professor.

Ingegerd Råman designade 2008 års Rosa bandet för Cancerfonden[2].
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Bilaga 3. Researchbilder
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Miljöerna var minst sagt skiftande i de konferenslokaler som jag besökte så 
det var svårt att hitta en ”röd tråd” för det fortsatta arbetet. 
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Vanliga massproducerade glas som inte var svenskproducerade var det som 
användes på alla ställena.

Den typ av dricksglas som jag använder dagligen i mitt hem. Jag mätte dessa 
och de har en bas på 48 mm, midja 75 mm samt topp på 78 mm i diameter. 
Höjden är 120 mm men det var mest greppbarheten som jag gillar med det 
här glaset. Enligt mig är det skönt att hålla i och överlag är det ett välbalan-
serat glas. Göran Wärff berättade att upp till 82 mm anses som en lämplig 
greppdiameter när det gäller en rund cylinder.
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Inspirationsbilder

Kaj Frank för Nuutajärvi glasbruk, 1956.

                                                 Helena Tynell  för Riihimäki Las, 1964-76

                                                               

                                                            Karaffset bestående av tre karaffer som dukas fram som en                    
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Bilaga 4. Användartester
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Bilaga 5. Ett projekt tar form

I början görs en stor mängd skisser med olika ideér. Här ses ett urval.
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Det här är ett karaffset jag har gjort som är baserat på Battersea power sta-
tion i London. Detta förslag med fyra karaffer gjordes aldrig med avsikten att 
vara ett seriöst förslag till Skruf utan det är med för att skildra hur jag kan bli 
inspirerad av miljön omkring mig.
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CAD-skisser
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Här är anledningen till att jag fastnade för att använda mig av hexagonfor-
made glas. Formen tillåter att man kan ställa upp setet på en rad olika set 
varav några finns representerade här ovanför. 
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Hälltester i hemmets lugna vrå med PET-flaskor som klipptes till för att se 
vilken typ av kanter som var benägna att rinna. Nu är jag medveten att gods-
tjockleken på det kärl man häller ur spelar in för hur hällegenskaperna blir. 
Men då jag redan från början tänkte formge ett tunnblåst set så spelade det 
inte in i det här projektet.
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Bilaga 6. Prototyptillverkning
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Ett problem som uppstod under tillverkningen var svårigheten att få upp 
ett tillräckligt högt tryck i formen för att pressa ut glasmassan ordentligt i 
botten. För att man ska förstå vilka krafter det handlar om så kan en titt på 
karafformen nedan. Den behövdes förstärkas i gångjärnen då den första upp-
sättning vred sig under trycket.

Grafitformarna till Conference.
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Bilaga 7. Den färdiga produkten

En uppställning som jag personligen tycker väldigt mycket om.
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Conference uppdukat på Stora Hotellet i Nybro. 


