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Abstrakt. 

Mitt examensarbete har gjorts i samarbete med Skrufs Glasbruk som är ett 
familjeföretag beläget i Småland. Skrufs Glasbruk står för klarglas, enkelt 
formspråk som görs på traditionellt sätt och inriktar sig på vardagliga bruks-
föremål. 

Uppdraget gick ut på att formge en glasartefakt till hemmiljö, en värmeljus-
lykta eller lampa, som ska passa in i Skrufs sortiment. Syftet har varit att öka 
förståelsen för samarbetet mellan mig som designer och min uppdragsgivare. 
Målet var att utveckla min kompetens inom glastillverkning i kombination 
med ljuset.

Som utgångspunkt i mitt arbete har observationer och intervjuer gjorts samt 
ljustester löpande under hela projektet. I min designprocess har fokus legat 
på formarbetet och ITK (identity tool kit). Tillsammans med formkoncept 
och funktionsanalys har mitt projektarbete formulerats.   

Med nyckelord som enkel, tidlös, dekorativ samt funktionell har jag arbetat 
fram värmeljuslyktor och lampor i glas. Vackra Ting, stämningsljus som inb-
juder till gemenskap, värme och tid för reflektion.

Abstract

My final thesis has been made in cooperation with Skrufs Glasbruk, a family 
business located in Småland. Skrufs Glasbruk stands for clear, simple glass 
made in a traditional way and focus on everyday products. 

The assignment was to design a glass artifact to the home environment, a tea 
light or an electric lamp, which should fit into the assortment. The aim has 
been to increase the understanding between me as a designer and the pro-
ducer Skrufs Glasbruk. The goal was to develop my expertise in glass produc-
tion in combination with light.

As a starter point in my work I have observed and made interviews, but also 
throughout the project made several light experiment. In my design process, 
the focus had been finding a form together with ITK (identity tool kit). With 
different form concept and functional analysis have my project formulated. 

With keywords like timeless, decorative and functional I have developed 
candle holders for tea light and an electric lamp in glass. Beautiful Ting, light 
that invites you to comfort and time to reflect.  

Nyckelord

Design, glas, ljus, värmeljuslykta, Skrufs Glasbruk, funktionalism, minimal-
ism, examensarbete, designmetod, uppsats.



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Abstrakt        2
Nyckelord        2

1. FÖRORD        5

2. INLEDNING       5

3. BAKGRUND       5
3.1 Skrufs Glasbruk       5

3.1.1 Skrufs produktion      6
3.1.2 Skrufs sortiment      6
3.1.3 Formgivare       7

3.2 Uppdragsformulering      7
3.2.1 Syfte och vision      8

3.3 Frågeställningar       8
3.3.1 Inledande frågeställningar     8
3.3.2 Övriga frågeställningar     8

3.4 Begränsningar       8
3.4.1 Tillverkningstekniska avgränsningar   9
3.4.2 Målgruppsrelaterande avgränsningar   9

4. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT   9
4.1 Design – inledning      9

4.1.1 Design påverkar vår vardag     9
4.1.2 Trender i design      10

4.2 Inspiration - Erika Lagerbielke     10
4.3 Konstnär till ingenjör      11
4.4 Mitt förhållningssätt som designer    11

5. TEORI OCH RESEARCH      12
5.1 Ljuset – från eldstad till glödlampa    12
5.2 Glasbruksföremål och konstglas     13
5.3 Glas – research       13

5.3.1 Glas och ljus       13
5.3.2 Smålands Glasmuseum     14

5.4 Besök och intervjuer      14
5.4.1 Inledande intervjufrågor     14
5.4.2 Sammanfattning av formulär    15
5.4.3 Besök - Åhléns City, NK och Nordiska Kristall  15

5.5 Sammanfattning och reflektion     16

6. DESIGNPROCESSEN      16
6.1 Arbetsmetoder och vad de har gett    16
6.2 Workbookmetoden      16
6.3 ITK- Identity tool kit      16

6.3.1 Stateboard       17



4

6.3.2 Futureboard      17
6.3.3 Positionboard      18
6.3.4 Shape and Colour      19
6.3.5 Funktionsanalys      19

6.4 Inspiration – idégenerering     20
6.4.1 Tänkta miljöer och användare    20
6.4.2 Formkoncept      21

6.5 Formarbete       21
6.5.1 Skissfas 1 - sökande      21
6.5.2 Skissfas 2 – skissa tredimensionellt    21
6.5.3 Skissa i datorn      22

6.6 Sammanfattning och reflektion - skissande   23
6.7 Ljustester - värmeljus      23

6.7.1 Inledande ljustester – befintliga värmeljuslyktor  23
6.7.2 Eldslågan       24
6.7.3 Ljustester i den rumsliga kontexten    24
6.7.4 Artificiella ljustester med glas    24
6.7.5 Sammanfattning och reflektion    24

6.8 Prototyptillverkning      25
6.8.1 Tillverkning av formar     25
6.8.2 Provblåsning på Skrufs Glasbruk, 2009-04-29.  25
6.8.3 Prototypblåsning på Skruf, 2009-05-07 & 2009-05-13 26
6.8.4 Kallverkstad och experiment    27
6.8.5 Sammanfattning och reflektion    27

7. RESULTAT        27
7.1 Återkoppling till designprocessen     29

7.1.1 Återkoppling till frågeställningar    29
7.2 Reflektion       30

8. SAMMANFATTADE DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER 31

9. BILDREFERENSER      31

10. REFERENSLISTA      32
10.1 Tryckta källor       32
10.2 Internet        32
10.3 Intervjuer, samtal och besök     32
10.4 Föreläsningar       33

BILAGOR        34



5

___________________________________

  

1. FÖRORD

Jag vill rikta ett stort tack till Skrufs Glasbruk, speciellt Kent Elm, vd på Sk-
rufs Glasbruk, som har hjälpt mig med frågor och funderingar under projek-
tet. Tack till glasblåsare Milton, Cecilia och Johan som har experimenterat 
och hjälpt mig att skapa prototyper. Jag vill även tacka mina handledare för 
hjälp och bra vägledning i projekt och klasskamrater för bra stöd. Tack Anna 
för goda råd och för moraliskt stöd. Tack Micke och Jonas för all bärhjälp 
och för skratten under alla bilturer. Även ett stort tack till Fredrik som har 
stöttat och hjälpt mig!

2. INLEDNING 

Under mina år på Designhögskolan har jag aldrig tidigare intresserat mig 
för glas. Det var först under förra terminen, höstterminen 2008, jag kom i 
kontakt med materialet glas och minst sagt förälskade mig i det. Skolan som 
ligger mitt i glasriket i Småland har många glasbruk, bara i Nybro finns det 
två verksamma. Det har gett mig möjlighet att träffa olika glasdesigner/for-
mgivare och på nära håll studera glaset och dess egenskaper. 

Förra terminen avslutades med ett projektarbete i glas och resultatet blev 
en lampa i glas. Jag experimenterade med glaset och ljuset, vilket jag tyckte 
var spännande och roligt. Ljuset har jag alltid funnit inspirerande och fas-
cinerande och när möjligheten fanns att arbeta vidare med glas och ljus i 
mitt examensarbete så tvekade jag inte.

3. BAKGRUND

3.1 Skrufs Glasbruk 

Min uppdragsgivare är Skruf Glasbruk som är ett familjeföretag beläget 
i Skruv, Småland. Glasbruket har funnits sen år 1897 och startades av 
glasblåsare från andra närliggande glasbruk. Skrufs står för tunt klarglas 
med renodlade linjer i modernistisk  anda. Många förknippar Skrufs med 
deras framstående formgivare Ingegerd Råman som tillsammans med 
glasbruket producerade många och uppmärksammade bruksföremål. 

Bruket präglas av flertal konkurser och har producerat runt 500 serviser 
under sina 100 år i branschen. Andra framstående formgivare på Skrufs är 
Bengt Edenfalk och Lars Hellsten.(Telefonintervju, Birger Johansson, 2009-

1

1. Modernism; En strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och 
vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med öppenhet för förän-
dringar. (http://www.ne.se, 2009-05-08)
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03-23) Idag driver Kent Elm med familj bruket sedan 2006 och på Skrufs 
hemsida lyder ett citat som är en utgångspunkt i mitt arbete. 

”Hos oss görs allt glas för hand in i minsta detalj. Här förenas tradition och 
nytänkande med hög kvalitet och högt konstnärligt innehåll. Med andra ord – 
ett gediget Småländskt hantverk.”(www.skrufsglasbruk.se, 2009-04-15) 

3.1.1 Skrufs produktion
På glasbruket används olika tekniker för att framställa glas, det mesta form-
blåses för hand av glasblåsarna eller gjuts i grafitformar, allt enligt traditio-
nellt glasbruk. Väldigt lite görs på frihand. Det finns även en kallverkstad där 
allt efterarbete görs på glasen, som sprängning, slipning, polering och sand-
blästring. Se bilaga 2 för olika glastekniker.

3.1.2 Skrufs sortiment
I sortimentet är Ingegerd Råmans design i majoritet och är nästan synonym 
med Skrufs varumärke. Det är nästan 10 år sedan Ingegerd Råman läm-
nade bruket men är fortfarande en storsäljare, enligt Kent Elm, och det syns 
tydligt i glasshopen där hennes produkter lyfts fram. I Skrufs utbud finns 
främst serviser, skålar och andra olika bruksföremål . De flesta av Skrufs 
produkter är tunnblåsta och i klarglas. En storsäljare på glashopen är Ser-
visen Bellman och en vattenkaraff som Råman har designat. Se bild 1 och 3.

I Skrufs sortiment upptäckte jag ett visst glapp mellan de olika prisgrup-
perna. Det fanns få produkter under 200-250 kr. De produkter som fanns 
under den nivån tillhörde oftast en serie, och då inte bara som singelprodukt. 
Det finns totalt sett en värmeljuslykta i sortimentet, resten är till för vanliga 
stearinljus. Så valmöjligheten är begränsad inom ljuslyktor.

Det är Kent Elm och en kollega som bestämmer vad som ska produceras på 
Skrufs Glasbruk och Ingegerd Råmans produkter är det som säljer mest och 
det är den typ av formgivning Kent vill fortsätta med.

Bild 1 Råmans vattenkaraff, 
Skrufs Glasbruk.

Bild 2 Råmans ljuslykta, 
Skrufs Glasbruk.

Bild 3 Råmans karaff, 
Skrufs Glasbruk.

2

2. Bruksföremål är produkter som regelbundet används för praktiskt syfte” (http://www.ne.se/
artikel/0126067, 2009-05-04)
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3.1.3 Formgivare
Jag har tittat på tre formgivare som har arbetat för Skrufs glasbruk och det 
är svårt att hitta något typiskt gemensamt formspråk historiskt sett. Glasfor-
mgivaren Bengt Edenfalk, som arbetade på Skruf under 50–60-talet, har ett 
brett register från servisglas till konstglas. Det är mycket fria skulpturala for-
mer, oftast med kraftfulla uttryck i tjockt glas. Även formgivaren Lars Hell-
sten, som arbetade på bruket, använde sig av tjock glasmassa med frodigt 
formspråk. (Lars Hellsten, http://www.ne.se/artikel/158770)

Ingegerd Råman som har satt den nuvarande profilen på Skrufs och är väl-
digt annorlunda i jämförelse med de övriga formgivarna. Hennes formspråk 
är enkelt, symmetriskt, avskalat och oftast i klarglas. Funktionen är viktigast, 
enligt henne själv, och går i minimalistisk  anda. Det ska vara bruksföremål 
hon själv vill använda och hon utgår ofta från sig själv som användare när 
hon formger. (Föreläsning, Ingegerd Råman, 2008-12-03) 

3.2 Uppdragsformulering 

Kent Elm, VD på Skrufs glasbruk, lämnade min uppdragsformulering fri 
men efter diskussion med honom så fanns ett önskemål att formge en 
värmeljuslykta. Det anser jag vara en bra utgångspunkt i mitt arbete då jag 
vill utveckla mitt formspråk samt arbeta med ljus. Även min tänkta mål-
grupp är fritt formulerad, målet är dock att locka en yngre målgrupp, enligt 
Kent. 

Kostnaden för att producera produkten får inte bli för stor utan tanken är att 
skapa en relativt billig produkt som ligger bra i prisläge. En produkt som kan 
massproduceras och, om möjligt, minimera kallverkstadsarbete för billigare 
produktion.

Bild 4 Lars Hellsten, Vas, 1968. Bild 5 Bengt Edenfalk, Vas “Thalatta”, 1962.

3. Minimalism; En riktning inom bl. a. konst och musik som arbetar med starkt reducerade eller 
elementära uttrycksmedel. (http://www.ne.se, 2009-05-08)

3
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I senare diskussioner med Kent Elm berättade jag mina tankar om att göra 
en produktutveckling, inom stämningsbelysning, genom att skapa en elek-
trisk lampa. Kent berättade att de har tidigare producerat glaslampor men 
inget de säljer längre. Jag beslöt mig för att koncentrera mig på värmel-
juslyktan i första hand, vilket passar in i deras profil. Men jag var mer än 
välkommen att presentera en elektrisk lampa för att visa en alternativ 
produkt till sortimentet.

3.2.1 Syfte och vision
Min vision är att skapa en artefakt som ska passa enligt Skrufs produktlinje 
och passa in i det nuvarande sortimentet. Mitt personliga mål är att bekanta 
mig ytterligare i glasvärlden och öka förståelsen mellan designer och produ-
center. 

I mitt examensarbete ligger fokus på formarbetet tillsammans med olika 
ljustester. Genom formanalyser, research och intervjuer ska arbetet resultera 
i en värmeljuslykta som förhoppningsvis tilltalar en yngre målgrupp. Tanken 
att skapa en relativ billig glasprodukt som ligger generellt bra i prisläge som 
fyller upp glappet i prisgrupperna i sortimentet.

3.3 Frågeställningar

3.3.1 Inledande frågeställningar
Vad vill den yngre målgruppen ha i sitt hem? Hur vanligt är det med värmel-
juslyktor? Vad finns på marknaden idag och vilka är populärast? 

3.3.2 Övriga frågeställningar
Hur kan jag skapa en produkt som ska passa in i Skrufs befintliga sortiment? 
Vad betyder ljuset för människan? I vilket sammanhang ska min produkt an-
vändas, och var behövs ljuset? 

3.4 Begränsningar

För min egen del i arbetet behöver jag lägga upp tydliga avgränsningar. Detta 
för att tydliggöra mitt mål och syfte med projektet samt vara realistisk med 
den tidsram vi har. Jag tar detta uppdrag som om Skruf anlitade mig, och 
det betyder att begränsningarna ligger mycket i själva produktionen. Dessa 
begränsningar främjar min fokus till själva formarbetet och ljuset, vilket jag 
tycker är bra. 

Det finns massvis med olika typer av värmeljuslyktor, i olika former och ma-
terial. I min research kommer jag endast att koncentrera mig på lyktor som  
är i materialet glas. Jag har även tagit hänsyn själva värmeljuset som är en 
typ av begränsning. Som utgångspunkt har jag mätt och det finns två stycken 
sorter som jag utgår ifrån; IKEA:s värmeljus och ICA:s Euroshopper. De är i 
två olika höjder (17 mm och 14 mm) men har en diameter på 37 mm.  
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3.4.1 Tillverkningstekniska avgränsningar
Genom mitt samarbete med bruket finns det tillverkningstekniska begrän-
sningar som skapar en slags riktlinje i mitt arbete. Enligt Kent Elm är det 
uteslutande klarglas, färgat glas är något som Skruf undviker att arbeta med. 
En enkel produktion med snabbt tillverkningssätt och lite arbete i kallverks-
tad innebär billigare produktion och billigare produkt till slutkunden.

3.4.2 Målgruppsrelaterande avgränsningar
Kent Elm lämnade formuleringen fri, men berättade att Skrufs kunder är 
allt ifrån 30-60 år. För att avgränsa min tänkta målgrupp, koncentrerar 
jag mig till den yngre målgruppen. Men min tänkta produkt är inte till en 
specifik typ av användare, och det är svårt att sätta en specifik åldergrupp. 
Förhoppningsvis kan min produkt rikta sig till flera grupper och jag ser det 
lite som ett komplement till det befintliga sortimentet.

4. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT

4.1 Design – inledning

Att vi människor använder olika redskap i vår vardag är inget märkvärdigt, 
utan snarare helt naturligt. Redan under stenåldern skapade vi våra egna 
vardagsredskap, saknades det något så gjorde man det själv efter sina egna 
behov. Idag ser det lite annorlunda ut. Det pratas om masskonsumtion, 
internetförsäljning och standardiserande produkter. Vi lever i ett samhälle 
där ”äkta” hantverk är något sällsynt, exklusivt och tros vara dyrt. Me-
kaniseringen av olika tillverkningsprocesser har skapat olika debatter och 
motreaktioner kring utvecklingen. Under 1800-talet, då industriell produk-
tion dominerade, blev det moraliska reaktioner från både arkitekter och for-
mgivare.

Denna motrörelse var början av kulturell rörelse, modernism, och kom att 
bryta det tidigare traditionella tänket med pråliga påkostade dekorationer. 
Funktionalismen föddes, även kallad funkis, och med sina enkla geometriska 
grundformer skapade formen efter funktionen. Allt överflöd som inte hade 
en funktion skulle bort. Minimalism bygger på denna rörelse från 1960-talet 
där målet var att ta bort allt subjektivt från artefakten och eliminera allt ut-
tryck formgivaren stod för. 

4.1.1 Design påverkar vår vardag
Ordet design kan betyda mycket, det handlar inte bara om att rita upp en 
tjusig form på en tänkt produkt. I dagens samhälle reflekterar vi sällan över 
uppkomsten av våra produkter, allt känns naturligt som en del av vår vardag. 
Design på våra produkter är för att förenkla, förtydliga och underlätta. Det 
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handlar om att anpassa en produkt ergonomiskt till människan och skapa 
produkten tilltalande till den tänkta användaren. Bakom ligger använ-
darstudier, intervjuer, bygga modeller, testa, anpassa och bearbeta. (Österlin 
2002; sid 14)

4.1.2 Trender i design 
Under den senaste tiden så pratas det mycket kring hållbar utveckling   inom 
design. I boken ”Design med omtanke” diskuteras det kring vikten av att pro-
ducera varor som är både etiskt och hållbar under lång sikt. Ur boken finns 
citatet;

”Omtanken om människan och naturen – det är kärnan i hållbar design. Det 
ska vara vackert – skönhet är en viktig del i omtanken om människan.” (Nilsson 

2004; sid 9)

Frågan om glaset är hållbart har dykt upp och för mig är det en viktigt aspekt 
att ta in och fundera på som designer.

Glas, som är kostsamt att ta fram och borde på så sätt inte klassificeras som 
hållbar design. Men om man tittar på ett levnadsperspektiv, så lever glaset i 
generationer. Vi använder helt enkelt glaset under längre tid än om vi jämför 
andra material. Och på så sätt blir glaset en produkt som är hållbart med 
längre livslängd.

Genom att tänka rätt från början, redan i skissfasen hos designern, kan vi 
påverka och utvidga våra material- och tillverkningsmöjligheter. Detta anser 
jag vara en viktig utgångspunkt i den etiska synpunkten inom min form-
givning. Produktionen kring glaset kan jag inte påverka i dagsläget i mitt 
arbete men jag har det i åtanke under min arbetsprocess.

4.2 Inspiration - Erika Lagerbielke 

Under en inspirerande föreläsningen diskuterade glasformgivaren Erika La-
gerbielke kring uppkomsten av olika idéer, att vara trogen till sitt formspråk 
och även låta inspiration komma från alla möjliga håll, bara vi tillåter det.

Erika har arbetat under många år på Orrefors och ligger bakom många av 
deras storsäljande bl.a. servisen Intermezzo. Hon arbetar även som ord-
förande i Svensk Form och är professor i design på Växjö Universitet. Funk-
tionen är en viktig del i hennes val av design, det finns en grundläggande 
anledning till utformningen. Ett vackert objekt är inte en produkt förrän det 
är i produktion, har identitet/namn och en marknad. Sen är det frågor som 
leverans, paketering och pris som ska adderas. Det märks att Erika är en 
renodlad designer och vill gärna backa upp sin formgivning med syfte och 
anledning. En teknisk utmaning som ska briljera i sin funktion. Hon sam-
manfattar med meningen;

4. Hållbar utveckling; En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. (http://www.ne.se, 2009-05-
08)

4
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Ett vackert objekt är inte en produkt förrän den har; Produktion, pris, identitet/
namn, paketering, marknad och leverans. (Föreläsning Erika Lagerbierke, Puke-

berg, 2008-11-20) 

Under föreläsningen fascineras jag av det industriella tänket Erika represen-
terar, jag inbillar mig att det är ovanligt i glasformgivningskretsar. Men hon 
har givetvis rätt, en produkt är aldrig en produkt förrän den är i produktion 
och till salu. Hon förskönar inte tanken kring sin formgivning utan är mer 
intresserad av den praktiska funktionen i föremålet, samt ta hänsyn i hennes 
formgivning till vad marknaden kan tänkas vilja ha.

4.3 Konstnär till ingenjör

I boken “Under ytan: En antologi om designforskning” (Red. Hjelm, 2007) 
diskuterar industridesignern Håkan Edeholt kring olika begrepp i vårt sam-
hälle som innovation och design. De har gått och blivit populära namn som 
kan vara otydliga och används flitigt i dag. 

Håkan Edeholt summerar genom att visa tre roller i den innovativa delen; 
Konstnären som agerar intuitivt och mer med känslor, ingenjören som tän-
ker logiskt och rationellt. Däremellan finns vi, produktdesigner antingen åt 
det mera rationella hållet eller intuitiva. Beroende på uppdraget så pendlar vi 
mellan ingenjör till konstnär från den instinktiva till den förnuftiga tänkaren. 
Det är designerns styrka att ta fram alternativa lösningar till ett problem ge-
nom att använda sig av olika metoder och tankemönster.

4.4 Mitt förhållningssätt som designer

Till det här uppdraget har det för mig personligen handlat om att hitta en bra 
nivå mellan min uppdragsgivare, min användare och för mig själv som de-
signer. Jag utgår ofta från mig själv, även som användare, och min intuition 
guidar mig ofta i mitt formarbete. Genom att varva mellan det spontana till 
det rationella i kombination med designmetoder så formuleras mitt projekt. 

Beroende på designuppdraget så ser min roll olika ut, i detta projekt har det 
varit viktigt för mig att ta mitt uppdrag och följa de rådande begränsningar-
na satta av Skrufs Glasbruk och formge en värmeljuslykta som en realistisk 
produkt de kan tillverka. Jag har dock aldrig släppt mina idéer kring en elek-
trisk lampa till min konceptuella produktserie inom stämningsbelysning. Det 
har visserligen inte varit prioritet men jag har ändå skissat på idéer lite som 
ett sidoprojekt för att varva mellan idéerna.

Genom introspektion utgår jag från mina egna personliga och upplevda ob-
servationer, och det är utifrån introspektion jag plockar från mina tidigare 
erfarenheter för att lättare förstå vad min målgrupp vill ha.

I boken ”Skapande handling – om idéernas födelse” förklaras det väl, om det 
jag försöker förmedla: 
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”När man börjar skissa, vet man att det är något man söker, men inte bestämt 
vad. Man vet ju inte vad man vill kanske, men man vet att man vill. Själva med-
vetandet om att man söker är en bra grogrund för att ta reda på åt vilket håll det 
lutar. Även om man inte genast anar vilken form det ska få.” (Birgerstam, 2000; 
sid 42)

Under detta projekt är jag mer av en konstnärlig formgivare där den tekniska 
lösningen redan finns, jag får fria tyglar inom den tillverkningstekniska be-
gränsningen. Funktionalism och minimalism är en stor del av Skrufs form-
språk, där Ingegerd Råman ingår, och för mig som designer passar det bra. 

Jag är inte en renodlad minimalist där all personlig karaktär ska bort, men 
jag är förespråkare för vackra funktionella bruksföremål. En enkel, tidlös 
och tydlig design. Det var ett av mina personliga skäl när jag inledde mitt sa-
marbete med Skruf, att jag vill hålla samma linje som det som Skruf står för. 
Rena linjer baserat på grundformer och att arbeta endast i klarglas ser jag 
som en utmaning. 

I mitt samarbete med Skruf behöver jag ta hänsyn till de faktorer som Erika 
Lagerbierke diskuterade om. En glasartefakt är inte en produkt förrän den 
finns i produktion och passar in i Skrufs identitet och marknad. Målet för 
mig är att skapa, med de förutsättningar som finns, en produkt som realis-
tiskt sett kan tänkas finnas i deras sortiment.Det blir som Håkan Edeholt 
skriver om, att arbeta intuitivt varvat med rationellt tänkande.

5. TEORI OCH RESEARCH

I min research ligger observationer och ljustester till min grund i mitt arbete. 
Även samtal med utomstående kring användning och hantering av värmel-
jus. 

5.1 Ljuset – från eldstad till glödlampa

I våra hem fanns länge eldstaden som den enda ljuskällan, stearinljus bör-
jade produceras av stearinfabriker runt mitten av 1800-talet. Att då ha ett 
flertal stearinljus markerade rikedom och överskott. Lite senare började 
användningen av fotogen i våra hem, den var lätthanterlig, relativt billig och 
mindre brandfarlig än tidigare ljus. Det var först under början av 1900-talet 
vår glödlampa fick liv, och i nutidens elektriska hem är det inte ovanligt att 
flera lampor är tända samtidigt. Vårt beteende kring tillgång till ljus skapar 
nya möjligheter att bygga, inreda och använda våra hem genom utvecklin-
gen av ljuset. Tillgången till elektriskt ljus dygnet runt har även gjort oss fria 
och kan närsomhelst på dygnet vara aktiva.  Idag är eldstaden mer än en 
ljuskälla, stearinljusen på bordet finns för att skapa vackert sken, stämning 
och inbjuda till gemenskap kring bordet. (Artikel om ljus; http://www.ne.se/
artikel/126114, 2009-04-29)
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5.2 Glasbruksföremål och konstglas

De främsta glasbruken i Sverige är Kosta Boda och Orrefors, de båda tillhör 
numera samma koncern men har två olika inriktningar på marknaden. Or-
refors står för bruksföremål och mycket av det är i klarglas, till Kosta Boda 
finns det en konstnärlig sida med konstglas. Däribland finns Ulrika Hydman-
Vallien som är en av våra mest kända glaskonstnärer. Hon står för ett form-
språk som är livligt, färgglatt och allt annat än konservativt och försiktigt. 
Ulrika säljer enorma mängder glas via Kosta Boda och livnär sig gott på sitt 
yrke.(Föreläsning, Hydman-Vallien, 2009-05-06) I jämförelse med Ingegerd 
Råman, som står för den kända svenska smaken som har fått massvis med 
utmärkelser och uppmärksamhet, så säljer Ulrika betydligt mer än Ingegerd. 
(Ahl & Olsson 2001; sid 97) Vår tro om att det klassiska formspråket säljer 
bättre är felaktig och vi kan inte förutse vad som går hem hos slutkunden. 

Varumärket Hydman-Vallien är starkt och dominerar på den svenska glas-
marknaden inom konstglas. Kosta Boda arbetar medvetet med att låta form-
givarnas personlighet sticka ut via konstglasen medan Orrefors låter produk-
terna stå under ett samlat märke. Detta får mig att inse vikten av att även ett 
litet företag som Skrufs Glasbruk att våga ta in nya formgivare och bygga upp 
varumärket deras varumärke.

5.3 Glas – research 

Glas är ett mångsidigt material som finns överallt i vår vardag, som våra fön-
ster, glasögonen vi bär och IKEA glasen vi dricker ur. Till min research inom 
glas besökte jag butiker, observerade och intervjuade användare av värmel-
juslyktor. 

5.3.1 Glas och ljus
För mig passar ljus och materialet glas väldigt bra, glasets egenskaper 
förstärks på, enligt mig själv, ett attraktivt sätt. Det finns massvis med studi-
er kring hur ljuset vandrar genom glaset och hur det rent praktiskt fungerar.
Glasforskningsinstitutet, Glafo, som forskar inom glas har kunder som är 
alltifrån företag som vill kvalitetskontrollera sina glasprodukter till konsttill-
verkare. Jag har läst i deras bok ”Boken om glas” men även pratat med Peter 
Sundberg som arbetar på Glafo. I boken finns mycket fakta kring optiska 
egenskaper glaset har men det står inget om själva upplevelsen av ljuset i 
kombination med glaset eller några riktlinjer som kan hjälpa mig i mitt ar-
bete. Det är det jag är intresserad av, vilket i och för sig är en personlig iakt-
tagelse, om hur ljuset ser ut och upplevs i kombination med glaset. Jag beslöt 
mig för att detta inte skulle ge mig något i mitt sökande, utan lägger tyngd-
punkten i att experimentera.

Peter Sundberg på Glafo (telefonintervju, 2009-04-20) hjälpte mig angående 
frågor kring glas och värme. I min research inom värmeljuslyktor (se bilaga 
11) fann jag ofta tjockt glas till lyktorna, så jag började fundera på om det var 
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lämpligt att ha en tunn värmeljuslykta. Peter Sundberg tittade igenom deras 
databas där han inte kunde hitta belägg för att det inte skulle fungera med 
tunt glas. Troligtvis väljer tillverkare att använda tjockare glas eftersom man 
då kan uppnå önskvärda optiska effekter, såsom att man slipper se själva 
värmeljuset och det ger ett diffust sken. Att man upplever stabilitet och att 
lyktan förmedlar en trygg hållbarhet genom det tjocka glaset.

5.3.2 Smålands Glasmuseum 
Jag begav mig till Småland museum, även kallad Sveriges Glasmuseum, i 
Växjö för att få en inblick i de tidigare produkterna som Skrufs Glasbruk 
har producerat. Det var även inspirerande att vistas bland allt glas. Speci-
ellt inspirerande var Bengt Edenfalk som formgav den vackra ståtliga vasen 
”Spun”, den producerades under 1960-talet för Skrufs. 

5.4 Besök och intervjuer 

5.4.1 Inledande intervjufrågor
Jag blev lite tveksam till mitt uppdrag då Kent på Skruf pratade om en 
värmeljuslykta, då jag personligen aldrig använder värmeljus, jag misstänkte 
att en lampa i glas skulle passa bättre till en yngre målgrupp. Men för att få 
klarhet angående användningen av värmeljus gjorde jag ett formulär (se bi-
laga 1) som jag använde mig av bekanta i olika åldersgrupper. På så sätt fick 
jag veta hur pass vanligt det är med värmeljuslyktor och vad vill den yngre 
målgruppen använda sig av värmeljuslykta.

Jag intervjuade totalt 5 st. personer (3 kvinnor samt 2 män) där jag berättade 
att det var till mitt examensarbete, ingen av de tillfrågade hade något emot 
att medverka i min undersökning. Det blev en intervjuform där vi samtalade 
och jag kunde ställa följdfrågor. Under denna period passade jag även på att 

Bild 6 Bengt Edenfalk, Vas “Spun”, 1960-talet.
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fråga alla jag träffade i min omgivning kring användningen av värmeljus. 
Och även observerade genom att spana efter värmeljuslyktor.

5.4.2 Sammanfattning av formulär
Majoriteten använder sig av värmeljus hellre än en elektrisk lampa som 
stämningsbelysning, en användare ansåg att levande värmeljus ”upplevdes 
mer romantiskt och avslappnande och var ett tecken på ledighet”. Och ”det 
är trevligt och mysigt och skapar en avspänd atmosfär”. En av männen jag 
frågade skulle aldrig få för sig att tända ljus men gjorde det för sin sambos 
skull. Flera av de jag frågade, använde ljus varje dag och gärna flera ut-
spridda runt huset under större delen av kvällen. Ljusen utplacerades oftast 
i vardagsrum eller i köket. Få var oroliga för brandrisk, vilket jag överras-
kades av. Under vintertid tänds det flera ljus men flera svarade att värmeljus 
används flitigt även under sommartid. Det är känslan av värmen och avkop-
plingen som lockar med värmeljus. Endast en av de jag pratade med var 
emot värmeljus, hon föredrog lampor till vardag och har värmeljus när hon 
har besök. Ingen av de tillfrågade använde sina lyktor till något annat än till 
värmeljus.

En följdfråga dök upp då jag var nyfiken på vilken typ av värmeljus som an-
vänds. Ett litet värmeljus, som håller i ca 4 timmar, eller ett stort som håller i 
ca 9 timmar? Ingen använde de stora värmeljusen då det var betydligt ovan-
ligare och dyrare i butik. Jag frågade hur mycket en värmeljuslykta får kosta 
och svaren var varierande allt ifrån max 50 kr till 300 kr.

5.4.3 Besök - Åhléns City, NK och Nordiska Kristall
Jag besökte tre välkända souvenirbutiker i Stockholm, målet var att titta på 
vad som säljs i butik samt fråga personal om vad som säljs bäst. På Åhléns 
finns ett välsorterat sortiment av de kända glasmärkena, och bland dem var 
Iittala som är ett finskt märke bland den populäraste värmeljuslyktan. Den 
heter ”Kivi” och finns i ett tiotal färger, det är en enkel skål med starka färger 
som skapar ett fint sken. Även de två andra butikerna pekade på Kivilyktan 
som en storsäljare som främst lockar den yngre målgruppen. Till den äldre 
generationen utpekades Orrefors ”hallon” lyktan som en återkommande 
favorit. Den är svulstig i sitt uttryck och ger ett vackert skuggspel på bordet. 
Även Orrefors s.k. ”pucken” är populär, se ljustester i stycke 6.7.1.

Bild 7 Åhléns City, Stockholm.
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5.5 Sammanfattning och reflektion

Jag fascinerades över det faktum att värmeljusets användning är så pass 
vanliga, de jag spontant frågade i min närhet under den inledande delen i 
mitt projekt svarade ofta ja till användning av värmeljus. Flera påpekade att 
det är en mycket bra present att ge bort då de ligger på en lagom prisnivå. 
Mina slutsatser efter min undersökning fick mig att inse att jag ska satsa på 
en värmeljuslykta. Det är det Skrufs Glasbruk saknar i sitt sortiment och det 
mina användare vill ha. Det är en utmaning för mig som designer att skapa 
något som även jag, en icke värmeljus-användare, kan tänkas använda i mitt 
hem. 

Till den marknad som finns ute nu är de flesta lyktor producerade i tjockt 
glas. Jag misstänker, som jag skrev tidigare, att det handlar om kombination 
kring tryggheten i att lyktan känns säker men även för den optiska effek-
tens skull. Det är mina egna spekulationer kring valet av tjockt glas. Det kan 
även vara en tillverkningsteknisk anledning då lyktorna produceras genom 
gjutform. Fördel med gjutform är att du får insidan i perfekt passform till 
värmeljuset. Det är även en snabb tillverkningsmetod som sällan kräver eft-
erarbete. 

Mina besök i butiker gav en helhet på det som finns i dag. Jag upplevde att 
själva upplevelsen av ljuset kanske inte är det avgörande för om kunden 
köper lyktan. Däremot färgen kan vara viktigare och hur den ser ut snarare 
hur den upplevs när det finns ett ljus i.

6. DESIGNPROCESSEN

Min process är allt annat än linjär, men i ett försök att strukturera upp mitt 
arbete har jag skapat rubriker och text i en logisk och linjär läsordning.

6.1 Arbetsmetoder och vad de har gett

I mitt arbete har jag arbetat med olika designmetoder som har lämpat sig 
till mitt uppdrag hos Skrufs Glasbruk. Till min process har jag använt mig av 
intervjuer, observationer, ljustester, workbookmetoden, ITK-metoden (Iden-
tity Tool Kit), funktionsanalys samt användartester. I den inledande fasen 
i mitt projekt används olika metoder för att utvidga mitt tänk inom gestalt-
ning, där använder jag olika formkoncept.

6.2 Workbookmetoden

En workbook är en slags loggbok eller arbetsdagbok som man använder sig 
av i sin designprocess. Den är till för att samla dokumentation, skisser, foton 
och löpande reflektioner. Detta är ett bra sätt för att anteckna sina idéer och 
tankar som annars lätt kan glömmas bort. 
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6.3 ITK- Identity tool kit

ITK, identity tool kit, är en metod framställd av professor Henriette Kob-
lanck. Genom ITK kan vi med hjälp av bilder och ord förmedla en känsla 
eller skapa kärnord som vi kan kommunicera med. Detta för att tydliggöra 
riktningen och målet med sitt arbete, både för sig själv och till andra inblan-
dade i arbetet.

6.3.1 Stateboard
Genom bilderna och kärnorden ska företagets identitet presenteras. Jag har 
valt att arbeta med tre ledord som förklarar Skrufs Glasbruk som helhet. 

6.3.2 Futureboard
Futureboard tas fram på samma sätt som stateboard, genom ledord och 
bilder skapas en framtida bild på hur jag vill att min produkt ska uttrycka.

Bild 8 Stateboard

Traditionellt; Småländskt 
glasbruk med traditionella 
tillverkningstekniker 

Avskalat; Sparsmakat form-
språk med funktion i fokus.

Lokalt; Närproducerat 
bruksföremål.

Bild 9 Futureboard - Produkten

Bild 10 Futureboard - Ljuset

Enkel; I användning och ut-
tryck.

Levande

Tidlös; Klassisk med karak-
täristiska drag.  

Utmärkande; Dekorativ 
och smyckande.

Funktionell; Fokus på an-
vändning och upplevelse av 
artefakt.

Närhet; upplevelse av ar-
tefakt.
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6.3.3 Positionboard
I ett positionboard använder man kärnorden för att sätta i relation till den 
befintliga marknaden och även visar vilket håll jag vill sträva åt. Genom att 
sätta orden i relation till varandra som nedan ”enkel – komplicerad” och 
”bruksföremål - dekorativ” skapas en kompass som visar åt vilket håll jag 
strävar med min produkt. Skrufs Glasbruk har idag koncentrerat sig inom 
bruksföremål såsom serviser och karaffer, därav ordet bruksföremål. På an-
dra sidan står ordet dekorativ, dit jag anser min produkt ska sträva åt. Dock 
inte för långt från bruksföremål, då med hopp om vardaglig användning. 
Uttrycket hos formen ska vara enkel och okomplicerad, både i uttryck och i 
användning. Jag vill behålla den nuvarande enkelheten som Skrufs Glasbruk 
står för.

Komplex; I både 
form och funktion.

Dekorativ; Användbar 
konstglas..

Bruksföremål; 
Vardagsprodukter i 
glas..

Enkel; Rena linjer, 
avskalat formspråk.

Bild 11 Positionboard
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6.3.4 Shape and Colour 
Genom shape and colour kan jag beskriva min vision hur jag vill att min 
framtida produkt ska ha för färg- och formelement. 

Eftersom jag inte kommer att arbeta i färg så tänker jag mig klarglas i olika 
skepnader. Så som transparant klarglas eller vit frostig-sandblästrad och 
svart som uppstår vid hög kontrast i glas. Tillsammans med en accent färg, 
ljuset, som en varm färg.

6.3.5 Funktionsanalys 
Funktionsanalys är en metod som kan fungera som en slags checklista där de 
krav och önskemål om produkten blir tillgodosedda. Även icke önskevärda 
funktioner listas upp. Det ger en enkel översikt på projektet och ger en bra 
översikt på de funktioner som produkten ska erbjuda. Funktionerna delas 
in i olika kategorier, en huvudfunktion (HF), nödvändiga funktoner (N), ön-
skvärda funktioner (Ö) och till sist icke önskvärda funktioner (IÖ).

Bild  12 - Shape & Colour

Funktion Klass Kommentar

Erbjuda  ljus         HF  Stämningsljus

Skapa  atmosfär          Ö  Genom punktbelysning

Uttrycka  enkelhet          N  Passa in i sortimentet

Skapa  flexibilitet          Ö  Portabel produkt

Möjliggöra massproduktion         N  Uppfylla produktionskraven

Uppstå  stress         IÖ  

Minimera vikt          N  Passa värmeljus

Medge  köplust          Ö  

Utnyttja  rummet          N  
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6.4 Inspiration – idégenerering 

I min inledande idégenererande formprocess har jag tittat på allt annat än 
glas, som inspiration finner jag djur, växter, arkitektur eller möbler. För att 
utvidga mina tankar skapade jag för min egen del olika formkoncept. Jag 
arbetar mycket intuitivt, till en början, och skissar för att hitta en intressant 
form eller uttryck. Se bilaga 3 för inspirationsbilder.

6.4.1 Tänkta miljöer
För att skapa idéer och former fann jag inspirerande miljöer att arbeta emot. 
Det hjälper mig att sätta mig in i den tänkta miljön min produkt ska finnas i. 
Ett annat sätt att trigga igång kreativiteten är att skapa en s.k. personaboard. 
Det handlar om att skapa en person som denna produkt eller artefakt är rik-
tad emot. Dock så har jag inte använt mig av personaboard i detta projekt.

Bild 13
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6.4.2 Formkoncept
Jag arbetar intuitivt och går på magkänsla men ibland så gör jag samma 
slags former utan att tänka på det eller vara medveten om det. För att undvi-
ka det och för att utvidga mina formtankar skapar jag tre olika formkoncept 
att utgå ifrån när jag skissar. Se bilaga 4-8 för skisser.

Bild 14

Grundformer;

Arkitekturinspirerad, klot, kvadrat, 
plan, raka linjer, symmetri och balans, 
90 graders vinklar.

Organiska former;

Naturinspirerad, tryggt, solid, 
svävande, ovala, böjda och oregelbund-
na linjer.

Futuristiska former;

Framtidsinspirerad, föremål i rörelse, 
oförutsägbart och utsvävande, revolt 
mot tradition, industri.

6.5 Formarbete

6.5.1 Skissfas 1 - sökande
I den inledande skissfasen, när jag insåg att jag lätt fastnade på en och 
samma typ av form så bytte jag ut pennan mot papper som ett alternativt 
arbetssätt. Att söka former genom att klippa, vika och tejpa fick jag abstrakta 
pappersmodeller, se bild 15. Jag använde även papper för att klippa ut pro-
filer som en alternativ skissmetod. Detta för att ta vara på den spontana och 
intuitiva formprocessen. Detta är idégenererande fas och syftet under denna 
process är att utvidga former och uttryck, här togs ingen hänsyn till själva 
produktionen. 

6.5.2 Skissfas 2 – skissa tredimensionellt
För att undersöka ytterligare ifall mina idéer blir lika bra i riktig storlek 
varvade jag mellan att skissa både två- och tredimensionellt. Att skissa 
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enbart på pappret kan innebära en överraskning mellan övergången från 
penna till fullskalig modell. För att känna in formen använde jag mig ofta av 
svarven till att tillverka grönskumsmodeller. Grönskum, eller cibatol, är ett 
material som är väldigt lätt att slipa och svarva i och är enkelt att skissa mod-
eller i. Fördelen med att arbeta med en värmeljuslykta, som jag inte vill ha så 
stor, finns möjligheten att svarva ett flertal modeller för att känna in formen. 

För mig personligen är det ett skönt steg att gå från platt skiss till att hålla i 
en tredimensionell modell. Det ger en frihet att skissa och på så sätt känna in 
formen i min intuitiva process. Jag arbetade fram totalt sett ett tiotal gröns-
kums modeller med hjälp av svarven. Se bilaga 4-8 för skisser.

6.5.3 Skissa i datorn
Under min process genom att arbeta praktiskt med modeller arbetade jag 
parallellt med skisser i Adobe Illustrator samt i Solid Works. Jag arbetade 
fram en modell genom svarven och sen via datorn finjustera små ändringar 
som jag vill experimentera med. Jag har även i detta projekt velat förbättra 
mina kunskaper främst Solid Works, så för mig har det blivit ett ytterligare 
komplement till att experimentera nya former.

Bild 15 Abstrakta pappersmodeller

Bild 16 Tidiga skisser

Bild 17 Skisser i Adobe Illustrator
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6.6 Sammanfattning och reflektion - skissande

Jag arbetar ofta intuitivt varvat med rationellt tänkande. Jag upplever en 
viss rätt känsla, samma som jag beskriver i ”min roll som designer”(stycke 
4.4), när jag arbetar kreativt. När jag målar kan jag känna när det är dags att 
lägga ner penseln, då när det känns rätt att sluta och min tavla är klar. En 
ovärderlig magkänsla som guidar mig i mitt formsökande. Jag kan få en inre 
vision kring min slutprodukt, hur den ska kännas och se ut. Frågan jag är 
om jag ska omfamna dessa infall eller förkasta för att försöka utvidga mina 
formspråk.  Och jag har inget direkt svar förutom att jag måste utvidga mina 
formtankar i en strävan att utvecklas och förbättras. Sen om det visar sig att 
jag hittar tillbaka efter mitt sökande till det ursprungliga så ser jag inget fel 
med det, bara jag har experimenterat och vågat.

6.7 Ljustester - värmeljus

Jag gjorde kontinuerliga ljustester under hela min formprocess. Efter jag 
hade satt den ungefärliga formen hittade jag ett vinglas som kunde antyda 
den formen och genom kallverkstad kunde jag experimentera fritt. Glas kan 
ha olika typer av spänningar i sig som kan göra det antingen sprött eller här-
dat. Tillverkningsmetoden på Skruf innehåller inga tillagda metoder för att 
t.ex. härda glaset. Vanligtvis är glasen jämna i sin kvalité men vissa glas kan 
bli känsliga ifall något i tillverkningen har gått fel. Mina ljustester har ut-
förts under minst en halvtimme och upp till flera timmar, detta för att känna 
värmeutvecklingen och undersöka spänningen i glaset. 

6.7.1 Inledande ljustester – befintliga värmeljuslyktor
I ett tidigt skede i mitt projekt började jag undersöka alla lyktor som finns 
omkring mig och mina anhöriga. Vad är det för typ av ljus de populäraste 
ger? Är det ljuset som avgör själva köpet eller är det formen på lyktan när 
man ser den i butiken?

För att avgränsa mina ljustester testade jag två av de populäraste ljuslyktor-
na, som i mina intervjuer pekade ut som vanligaste, och började titta på dem. 

Bild 18 Ljustester på “hallon” och “kivi”
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Orrefors “hallon” är en stor, tung lykta som gör sig bäst när den är tänd. Då 
ger den ett vackert skuggspel på duken. Den mindre lyktan, “kivi” produceras 
av finska Iittala och är en liten enkel lykta. Den finns i ett tiotal färger och 
skapar en fin färgklick.

6.7.2 Eldslågan
Under mitt första ljustest upptäckte jag att luften fick problem att cirkulera 
och på så sätt skapade en orolig flamma från ljuset. Detta fann jag störande 
för det tog bort uppmärksamheten från själva upplevelsen av ljuset. Ge-
nom att slipa ner en bit på kanten, och då få en lägre ljuslykta, kunde luften 
cirkulera enklare och flamman lugnade ner sig. Även genom att skapa ett 
hål i botten påverkade cirkulationen till det postitiva. Under fortsatta ex-
periment använde jag mig av sandblästring samt olika lutningar på min 
glasform. Mer om kallverkstad finns under stycket 6.7.3. Se bilaga 7 för 
bilder på ljustester.

6.7.3 Ljustester i den rumsliga kontexten
Under större delen av projektet så har jag efter uppmaning från handledare, 
börjat tända ljus varje kväll. Och då i det rätta sammanhanget som i vardag-
srummet eller i köket. Mitt arbete har då alltid funnits där till att betrakta 
och reflektera. 

6.7.4 Artificiella ljustester med glas
Jag har även testat med elektriskt ljus för att se skillnaden samt se vilka möj-
ligheter en lampa har. Men det är ett ljusuttryck som säger något helt annat, 
färgtemperaturen på eld och elektrisk lampa är olika. Det finns varma färger, 
dvs. elden som ger en varm och behaglig känsla, och sen finns den kalla elek-
triska lampan som påminner om industriella lysrör. Nu finns det givetvis 
varma lampor som jag har testat. Men det går inte att undgå att det blir en 
helt annan ljusupplevelse. Båda ljuskällorna integrerar bra med glaset och 
ljuset upplevs delvis lika. Dock blir det friare att arbete med elektriskt ljus då 
jag inte behöver ta hänsyn till elden och kan arbeta fram fler former.

6.7.5 Sammanfattning och reflektion
Jag har koncentrerat mig på att titta på hur elden ter sig i glaset, vilken höjd 
som passar och hur stor själva lyktan blir. Jag har jämfört hur ljuset ser ut 
när lyktan är i klarglas, blästrad både på ut- och insidan av glaset. Skillnaden 
mellan tunt glas och lite tjockare glas verkar inte göra någon direkt skill-
nad för ljusupplevelsen. Värmespridningen blev något större på de tunnare 
glasen, men inte så att man bränner sig. En idé kring att sandblästra en slits 
fungerade inte alls. Den var instabil och inte genomtänkt, men kul idé dock. 
Detta var en av anledningarna till att jag fortsatte att grubbla lite på elek-
triskt ljus, igen. För lutningen på glaset var fint och jag kom och tänka på en 
snurra som gör att man kan snurra på glaset i vilken riktning man vill. 
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6.8 Prototyptillverkning

6.8.1 Tillverkning av formar
Under förra glasterminen, höstterminen 2008, gjorde jag många gipsformar, 
vilket är ett vanligt material till att göra prototypform. Vid massproduktion 
användes järn-, trä- eller grafitformar. Det finns olika typer av formar; det 
finns rotationsform då glasblåsaren snurrar glaset i formen där gipsformar 
fungerar. Sen finns det fastform då glaset blåses i form och pressas ut mot 
kanterna, där passar järn- eller grafitform då hög temperatur krävs på for-
marna för att forma glaset.

Jag svarvade grönskumsmodeller och gjorde direkta avgjutningar i gips, sen 
krävs det borrhål på ställen där jag vill att glaset ska pressas ut. Men inte för 
många hål då risken för synliga linjer och skador på glaset blir för stor. Efter 
ett par dagar då gipsformen har torkat till kan formen användas till proto-
typer, de håller ungefär 10-20 gånger.

Enligt mina tidigare erfarenheter kan vad som helst hända i förvandlingen 
från grönskum till glas. Tidigare blev jag alltid förtrollad av glasets glans och 
glimmer och allt såg bra ut, bara det var i materialet glas. Nu har jag byggt 
upp en viss känsla av hur det kan se ut i glas, vilket har underlättat i mitt    
arbete.

Bild 19 Grönskumsmodeller 

6.8.2 Provblåsning på Skrufs Glasbruk, 2009-04-29.
Jag inledde min blåstid med att provblåsa i tre olika gipsformar, se bild 19. 
Det var tre formidéer jag ville testa för att dels se hur de känns i glas men 
även kunna ha till att experimentera i ljus. Jag lät modellerna bli lite toppiga 
i botten så jag kunde slipa botten. Jag gjorde även dem lite högre av samma 
andledning.

Efter blåsning blev jag lite besviken på alla dessa ränder som uppkommer 
från gipset, vilket jag var införstådd med att det blir lite ränder. Men jag 
upplevde att det blev mer markant, kanske för att själva värmelyktan inte 
är så stor och på så sätt tar mer skada från borrhålen. Och många borrhål 
behövdes så att glaset kunde pressas ut i gipsformen och når ut till kanterna. 
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Sen är det givetvis skillnad på glasblåsare, vissa kan vara bättre på att blåsa 
i fastform och andra rotationsblåsa men det var gipsformen som skapade 
ränderna.

Jag fick ut glas i både tunt glas, runt 2 mm, och lyktor med lite mer glas, up-
pskattningsvis runt 4-7 mm i tjocklek. Det tar alltid tid för glasblåsare att 
vänja sig vid en ny form för att få in tekniken som ger ett jämnt resultat vid 
producering. Sen uppmuntrade jag glasblåsarna att testa olika tjocklek, helst 
ville jag få tjock botten men tunnare avslut upptill. Men det var inte det lät-
taste, att lära sig det kan ta ett par timmar för glasblåsarna.

6.8.3 Prototypblåsning på Skruf, 2009-05-07 & 2009-05-13
För att slippa ränder och förenkla blåsningen införskaffade jag mig en grafit-
form, en form som kan användas princip hur många gånger som helst. Ge-
nom Cad-ritning skapade formmakaren den exakta formen, se bild 20. Men 
tyvärr var den inte så bra som jag hade hoppats på, glasblåsaren hade prob-
lem att få skarpa kanter och först när jag borrade flera hål i formen kunde en 
annan glasblåsare trycka ut glaset. Utan den skarpa detaljen så upplevde jag 
att det saknades något och var envis med att vi skulle fixa det. Det jag lärde 
mig från den tidigare provblåsningen var att överdriva formen något, vilket 
jag hade gjort till min grafitform. Men efter många timmar i hyttan tycker jag 
att vi fick till ett par bra glaslyktor. Men man får påminna sig själv att detta 
är endast en prototyp och inte den färdiga produkten.

Jag räknade på ett ungefär hur många glaslyktor som producerades på en 
timme; ca 12-15 st. Jag vet att när glasblåsaren har vant sig med formen så 
kan det läggas på ett par till per timme. Det ger mig och Kent en grund att 
kunna räkna ut hur mycket produkten skulle ligga på i pris ifall den såldes i 
glasshopen.

Jag fick blåsa en tredje gång efter att jag gjort två gipsformar till, detta för att 
ytterligare överdriva formen samt komplettera med glas som tidigare gjorts 
men inte går att använda. Hade jag haft möjlighet att blåsa mer och försöka 
experimentera med formarna för att hitta den rätta formen så hade jag gjort 
det. Kent Elm var generös att tillgodose mig med ett extra blåstillfälle då jag 
hade haft otur med min grafitform. Nu i efterhand är jag glad att jag passade 

Bild 20 Solid Works rendering
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på att utnyttjade det tillfället då jag fick chans att komplettera och ersätta de 
glaslyktor som gick sönder i ugnen.

6.8.4 Kallverkstad och experiment
Efter min första provblåsning hade jag glas att experimentera med. Jag fick 
lyktor i tunt, mellan och i tjockare glas till mina ljusexperiment. Jag sand-
blästrade en del och fann en detalj som väckte min uppmärksamhet. Under 
förra terminen testade jag att sandblästra insidan istället för utsidan, vilket 
är vanligaste sättet, och på så sätt behålla den blanka ytan utanpå men få 
en matt inuti. Genom att sandblästra på lite tjockare glas så skapas en klar 
glaskant runt hela lyktan, vilket jag tyckte gav fin effekt. Tanken att ha lite 
tjockare glas nedtill är bra för lyktan, dels för värmeutvecklingen men även 
för att den då står stabilare på bordet eller i fönstret. Kent Elm hade aldrig 
tidigare sett en lykta som sandblästras inuti och det var kul för mig att hitta 
något som inte de hade gjort tidigare.

Övrig kallverkstad så som slipa och hjälpa med att värma upp kanterna på 
glaset för att skapa runda kanter gjordes av Kent Elm. Se bilaga 9 för kall-
verkstad.

Jag experimenterade genom att slipa lyktan i olika nivåer, jag ville att den 
skulle vara tillräckligt låg så det inte är några problem att ta upp ett värmel-
jus. Det var viktigt att parallellt testa med värmeljus så att inte glasformen 
hindrade luftens strömning så att inte eldslågan fladdrade nervöst. Men sam-
tidigt inte göra formen för låg så den förlorar sin karaktär. Jag testade även 
att sandblästra en slits längst ryggen på en av glaset som jag valde att ställa 
lite snett, det visade sig inte vara så bra idé då glaset blev betydligt känsligare 
för stötar och värme. Sen fanns det problemet hur värmeljuset skulle kunna 
stå inne i glaset som inte var löst.

6.8.5 Sammanfattning och reflektion
Det jag lärde mig var att det är svårt att förutse hur allt ter sig, vissa 
glasblåsare har olika tekniker vilket påverkar resultatet. Jag hade otur med 
min grafitform då glaset helt enkelt inte ville pressas ut till kanterna. Även 
byte av glasblåsare visade sig vara bättre med min form och sånt är svårt att 
förutse och vad mer som kan tänkas hända. Jag har lärt mig mycket och är 
tacksam för den erfarenheten Skrufs Glasbruk har gett mig. Jag har fått en 
insyn i hur Skrufs produktion fungerar och hur jag har löst de tillverkning-
stekniska begränsningarna och ta samtidigt hänsyn till deras och mina an-
vändares önskemål.

7. RESULTAT

Resultatet blev en värmeljuslykta som kallas kort och gott för Ting, det är 
en ca 90 mm bred värmeljuslykta och runt 85 mm hög. Insidan av lyktan är 
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sandblästrad för att skapa ett behaglig diffust ljussken. Jag har även en i klar 
glas då den ger ett mer skuggspel på duken. (se bilaga 6-7) Med ledord som 
avskalad, tidlös och funktionell skapades en värmeljuslykta som passar in i 
Skrufs sortiment. Det är tänkt som en singelprodukt som fyller ut glappet i 
prisgrupperna. Enligt enligt Kents räkningar kommer den att ligga runt 250 
kr ut till slutkund. Ljuset från lyktan agerar som komplement ljus i hemmet 
som ska skapa en behaglig stämning. Jag har en klar och en sandblästrad 
lykta, som kan passa ihop som ett par.

Till min produktutveckling har jag gjort en elektrisk lampa, de har precis 
som värmelyktan ett liknade formspråk men en mer avskalad variant. Det 
fi nns en viss lekfullhet i lampan då man kan vrida och vira kabeln i en annan 
lampa. I de sandblästrade glaset används en power LED som har bra sprid-
ningsvinkel. Se bilaga för 10 och 11 fl era bilder.

Bild 22 Värmeljus lykta ting

Bild 21 Värmeljus lykta ting

Bild 23 Värmeljus lykta ting - detalj
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7.1 Återkoppling till designprocessen

Mitt syfte var att arbeta med Skrufs Glasbruk och få en inblick hur det 
fungerar i den riktiga världen. Jag beslöt mig tidigt, dels inspirerad av Erika 
Lagerbielke, att satsa på en produkt mer än en glasartefakt. Det var viktigt 
för mig att skapa en produkt jag kan stå för men som passar in i Skrufs pro-
fil. Hur värmeljuslyktan produceras blev till en viktig del i min process då 
värmeljuslyktan inte fick bli för dyr. Genom ITK, tydliga avgränsningar har 
jag kunnat fokusera i mitt arbete och i min designprocess.

Jag är nöjd över mitt val att arbeta i gips då jag på enkelt sätt kan skapa nya 
formar, och på så sätt justera mina formar i till nästa blåstillfälle. Men jag är 
samtidigt glad att jag testade att använda mig av grafitform. Det var en nyttig 
erfarenhet. 

Bild 24 Elektriskt ljus

Bild 25 Ting med värmeljus Bild 26 Elektriskt ljus med Power LED, kallt ljus.
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7.1.1 Återkoppling till frågeställningar

Jag blev lite överraskad över det faktum att värmeljus är så pass vanliga, 
vilket fick mig att inse att det är det jag ska satsa på. Det finns en charm med 
att ha en lykta, den är flexibel och kan flyttas utan att tänka på några sladdar 
eller tillbehör. Den flyttas dit den behövs och användaren får själv bestämma 
var ljuset behövs.

När jag gjorde undersökande besök i butikerna verkar färg vara populärt till 
den yngre målgruppen, t.ex. Kivi lyktan från Iittala. Men eftersom jag ar-
betar med klarglas fick jag inse att det är svårt att hitta en specifik målgrupp 
att rikta sig emot. Skrufs kunder ligger mellan 30- 60 år och det är en väldigt 
bred målgrupp. När jag tittade på de olika lyktorna så är det svårt att se vad 
som passar till vem. Det verkar handla mer om den personliga smaken hos 
kunden. 

Värmeljus är ofta synonymt med mys, ledighet och avslappning. Ljuset är 
givetvis en livsviktig del för oss människor, utan ljus skulle vi inte överleva. 
I hemmet har artificiellt ljus tagit över det levande ljuset, och stearinlju-
set numera anses som lite lyxigt och något som sticker ut i ens vardag. På 
1800-talet var det troligtvis tvärtom, ut med levande ljusen och in med den 
exklusiva moderna tekniken som tillåter oss att använda ljuset på ett helt 
nytt sätt. Stämningsbelysning skapar en trevligare atmosfär och uppfattas 
som avkopplande, och används ofta i vardagsrum och i köket där människor 
umgås.

7.2 Reflektion

Det har varit ett privilegium att få arbeta med Skrufs Glasbruk med Kent Elm 
tillsammans med glasblåsarna. Samarbetet har gått bra och jag som designer 
har fått experimenterat och testat olika lösningar på de problem som har up-
pstått längs vägen.

Jag är väldigt nöjd över mitt val att arbeta med Skrufs Glasbruk, det en-
gagemang jag upplevt och all den hjälp jag har fått.

Det är alltid svårt att förklara en idé, för man har en känsla eller en vision om 
hur den ska se ut och upplevas. Och det är skönt när en producent litar på en 
och låter en följa sin intuition och experimentera. 

Det enda jag kan känna som ett hinder i mitt arbete är dels begränsning i 
mitt eget kunnande inom glas, jag endast har arbetat med glas i drygt ett år, 
och sen begränsningen i att inte kunna ha flera timmar i hyttan. Jag inser att 
jag kan göra hur många grönskums modeller som helst men det är inget som 
säger mig hur den kommer att se ut i det rätta materialet. Formen kan för-
lora sin karaktär genom en gips- eller grafitform eller så passar inte den for-
men tillsammans med glas. Det är alltså nödvändigt att provblåsa och justera 
formen så att uttrycket blir som man hade tänkt sig. Jag insåg även att den 
den sandblästrade ytan gav en tydlig association till värmeljuslyktor. Annars 
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skulle den lika väl kunna användas som dricksglas eller skål. Vilket för mig 
personligen inte skulle vara helt katastrofalt, bara min användare finner ett 
användningsområde och är nöjd med det.

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSIONER 
OCH SLUTSATSER

Jag har tillsammans med Skrufs Glasbruk formgett stämningsbelysning, en 
värmeljuslykta som är mitt huvudprojekt och en annan produktutvecklande 
idé kring elektriskt ljus. Som inspiration har jag Ingegerd Råman, Erika La-
gerbierke som båda strävar efter att formge funktionella bruksföremål. 

Projektet har känts stundtals trögt, speciellt i början av projektet då man 
inte hade formulerat klart projektet för sig själv. Jag slösade bort lite tid på 
att vara velig när jag hamnade i möjligheternas land där jag helt enkelt inte 
kunde bestämma mig. Det var i mitten av projektet jag, speciellt efter in-
tervjuerna, bestämde mig för värmeljuslykta och låta kreativiteten börja. Det 
kan vara lite av ett problem när man vill för mycket. Där kommer en viktig 
del; att avgränsa mig. Jag är övertygad om att jag inte hade varit strukture-
rad i mina formuleringar hade jag inte haft en färdig produkt.

En bit in i projektet så valde jag att arbeta med idén kring produktutveckling. 
Jag hade en stark vision redan från början om hur produkten skulle upplevas 
och se ut. När jag efter samtal med Kent insåg att det fanns en viss nyfiken-
het från hans sida, han välkomnade idén och jag fick fram ett par prototyper. 

Min formprocess har varit allt annat än linjär, jag kan i huvudet börja skissa 
och fundera omedvetet på hur det ska se ut. Jag skissar för hand, klipper for-
mer, arbetar i Solid Works och svarvar modeller i grönskum. Och det är en 
metod som fungerar för mig. Mina ljustester samt kallverkstads experiment 
har legat till grund till hur själva utformningen, och hur ljuset skulle se ut.

Jag är i efterhand tacksam för den erfarenhet jag plockade på mig under 
glasterminen, det har varit ovärderligt och uppskattat. Jag fick större respekt 
från glasblåsare då jag visste vad jag pratade om.

9. BILDREFERENSER

Samtliga fotografier, skisser och illustrationer tillhör Annelie Sundin.

Undantag; Bild 8-14 (http://www.gettyimages.com)
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Bilaga 1 - Intervjuformulär 

1) Vad föredrar du; en ljuslykta eller en elektrisk lampa (stämningsbelysning)

2) Jag är:  Kvinna  Man

3) Åldergrupp?

15-20 år 20-26 år 27-35 år 35-50 år             50-80 år 

Frågor kring värmeljuslykta: 

1) Hur många värmeljuslyktor har du? Om inga, vad använder du istället?

2) Tänder du ofta värmeljus? Varje dag? En gång i veckan?

3) Vilken tid på dygnet? Vilken säsong? Speciell anledning?

4) Var tänder du värmeljus? I vilka rum och var placerar du dem?

5) Varför placerar du dem där?

6) Vad är det bästa med värmeljus? Det sämsta? Saknar du något?

7) Hur mycket får en värmeljuslykta kosta?

8) Står värmeljuslyktan framme när du inte använder den? Om ja, varför?

9) Skulle du vilja kunna använda värmeljuslyktor till något annat? T.ex. skå-
lar? Kronljusstakar eller något annat dylikt. 

Frågor kring elektrisk lampa (stämningsbelysning):  

Förtydligande: Med stämningslampa menar jag ”smålampor” kanske på fön-
sterbräda eller hängandes från fönstret.

1) Hur många stämningslampor har du?

2) Har du ofta på stämningslampa? Varje dag?

3) Vilken tid på dygnet? Vilken säsong? Speciell anledning?

4) Var har du lamporna? I vilka rum och var placerar du dem?

5) Varför placerar du dem där?

6) Vad är det bästa med stämningslampa? Det sämsta? Saknar du något?

7) Hur mycket får lampa kosta?
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Bilaga 2 - Tillverkningstekniker inom glas

Glasproduktion

Blästrad glas; 

Med tryckluft sprutas finkorning blästersand för att matta eller gröpa ur gla-
set. Genom att sätta tejp eller gummimatta kan man låta delar av glaset vara 
fri från blästrad yta. Blästringen ger en sträv och frostig yta.(Boken om glas, 
Red. Flygt, 2005, sid 197.

Fastblåst glas;

Glas som blåser upp i järn- eller grafitform utan att pipan snurras runt. Det 
färdiga glasets form tvingar fram blåsform som omöjliggör att pipan snurra, 
t.ex. sexkantig form.

Friblåst glas;

Glas som formas till önskat föremål genom att blåsas på frihand utan form.

Sprängt glas;

Glas blåst i form, som efter kylning placeras på en roterande metallplatta och 
ritsas i rätt höjd med diamantnål. Sedan, under uppvärmning av gasollåga, 
roteras glaset och på så sätt sprängs kanten som får en skarp kant. 

Rotationsblåst glas;

Glas som blåser upp i järn-, grafit- eller träform. Även gipsformar går att 
använda. Genom att rotera glaset i formen samtidigt som man blåser följer 
glaset formen och pressas ut mot kanterna.
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Bilaga 3 - Inspirationsbilder

Samtliga bilder från Getty Images, förutom “Chanel no 5”; 
http://www.vogue.co.uk/.../Gallery,Fragrances/

My work is always a link between 
simplicity, function and aesthetic 
values.
- Ingegerd Råman
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Bilaga 4 Provblåsning & Prototypblåsning

Foton: Michael Karlsson

Provblåsning i gips, 2009-04-29.

Prototypblåsning, 2009-05-07.
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Bilaga 4 - 2D Skisser

Gillar formen!

Markant “linje”. 
Gillar den låga 
botten

Intressant med facetter!
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Bilaga 5 - 2D Skisser
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Bilaga 6 - 3D modeller

En av mina första modeller, ett 
runt symmetriskt klot med facetter 
på övre kanten.

Modell som blev alldeles för stor, 
dock gillade jag avslutet. 

Den här formen föll jag för. Sym-
metrisk i mina ögon. Men ändå en 
detalj som saknas.

Jag började experimentera med 
formen genom att ändra små de-
taljer och addera olika saker.

För avlång och smal, instabil.

Jag testade att slipa facetter längs 
formen utom botten. Såg inte alls 
så bra ut som jag trodde.
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Bilaga 7 - 3D modeller

Formen provblåste jag i glas. Den var lite för stor men gav ett fint sken tillsammans med “ra-
men”. Jag experimenterade med att slipa lyktan till en sned kant. 

Jag testade att överdriva formen något och göra den lite “knubbigare”. 
Sen slipar jag ner botten till lagom nivå, där den är stabil utan att förlora 
karaktären.

En favorit som inte gick att få till 
med ränderna i gipsformen, be-
höver i så fall fastblåsas. På de glas 
jag fick ut syns ränderna knappt. 

En skiss som fungerade på pappret 
men inte i verkligheten, jag gillade 
inte den utstickande randen.
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Bilaga 8 - 3D skisser i datorn

Gillar formen men är 
för kort, förlorar kara-
ktär.
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Bilaga 9 - Kallverkstad
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Bilaga 9 - Resultat och ljusbilder



12

Bilaga 10 - Resultat och ljus
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Bilaga 11 Värmeljuslyktor på marknaden

Bilden är hämtad från glasbodens 
hemsida, 2009-04-13: www.
glasboden.se/orrefors/orrefors_
puck.php, 2009-04-13.

Bilden är hämtad från Iittalas hemsida, 2009-04-13: http://
www.iittala.com/web/Iittalaweb.nsf/en/products_decorat-
ing_kivi, 2009-04-13.

Bilden är hämtad från Iittalas hemsida, 2009-04-
13:http://www.iittala.com/web/Iittalaweb.nsf/en/
products_decorating_alvar_aalto_collection_aalto_
votive_55_mm_matta_kirkas

Bild hämtad från Orrefors hemsida, 2009-05-
22. http://www.orrefors.se/bildbank/press-
bilder/65530-62_lux.jpg


