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Abstrakt 
 
Målet med det här arbetet är att se bortom de senaste årens negativa utveckling för 
glasindustrin och undersöka vilka fördelar som finns i glasindustrin idag.  
Researcharbetet består av studiebesök och intervjuer av nyckelpersoner för att skapa en 
bild av hur branschen ser ut. Till det kommer även en analys av bilden som glasbruken 
ger av sig själva mestadels med hjälp av internet. Dagens glasindustri är småskalig och 
det ger fördelar som hög flexibilitet, korta beslutsvägar och möjlighet att tillverka 
mindre produktserier. Legotillverkning lyfts fram som ett bra exempel på hur man kan 
få avsättning för svensktillverkat glas. För att som designer utnyttja detta undersöks 
möjligheten att arbeta som ett slags glaskonsult. Genom att vara länken  mellan 
beställare och glasindustri kan designern då få en nyckelroll och göra det lättare för 
intresserade företag att ta fram glasprodukter i Sverige. Utöver designarbetet ska 
designern vara expert på branschen och veta vad som går att tillverka och vem som kan 
göra det bäst. 
För att praktiskt undersöka det här sättet att arbeta samarbetar jag med restaurangen 
Kafé de Luxe i Växjö. Tillsammans med deras ölleverantör Galatea Spirits har jag tagit 
fram ett specialdesignat glas till deras ”stora stark”. Eftersom det handlar om servisglas 
i klart glas vände jag mig – i linje med mitt koncept – till Skrufs glasbruk.  
Arbetet består av två delar. Först en analys av glasindustrin och beskrivning av 
konceptet följt av en beskrivning av min designprocess för Kafé de Luxes glas.  
Utifrån research och designarbete dras slutsatsen att konceptet med en utvidgad 
designerroll är gångbart men kräver en stor insats av designern.  
 
 
Nyckelord 
 
Glas, glasriket, glasindustri, legotillverkning  
 
 
Tack 
 
Kafé de Luxe, Galatea Spirits, Skrufs glasbruk 
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Bakgrund 
Under min utbildning har jag gradvis blivit alltmer fascinerad av att arbeta med glas som material. Med 
de senaste årens negativa utveckling i  tanke var det ändå många som avrådde mig från att satsa på 
glasdesign. Istället för att lyda deras råd började jag fundera över hur jag skulle göra för att få möjlighet 
att arbeta som formgivare inom glaset. Jag insåg att jag ti l l  en början måste initiera projekt på egen 
hand istället för att söka mig ti l l  den traditionella formgivarrollen på glasbruken. Den framtida 
glasindustrin i  Sverige kommer se annorlunda ut. Orrefors och många andra bruk har lagt ner men det 
som finns kvar nu är mindre bruk som til l  exempel Skruf och Målerås. Utöver bruken finns också en 
mängd studiohyttor runt om i landet som til l  största delen producerar konstglas. Bilden av 
glasproduktionen i  Sverige idag kan te sig splittrad och svåröverskådlig men det finns många fördelar 
med små producenter. Gemensamt för dessa är en plattare organisation och lokalt förankrat ägande. 
Med mindre verksamheter får man korta beslutsvägar, snabb omställning av produktionen och en 
möjlighet att arbeta i  mindre upplagor. Idén ti l l  mitt koncept började gro redan när vi under glaskursen 
åkte runt på olika studiebesök i  glasriket. Jag fascinerades av hur snabb och flexibel den traditionella 
glasindustrin kan vara jämfört med många andra ti l lverkningsindustrier. I mitt arbete med glas fick jag 
också praktisk erfarenhet av hur snabbt man kan gå från skiss ti l l  färdig produkt. 

Syfte 
I mitt examensarbete vil l  jag undersöka om det går att vända de senaste årens utveckling i  
glasindustrin ti l l  något positivt. Att se möjligheterna i  det som finns nu istället för att sörja det som 
varit. Det är också ett försök att som designer hitta nya vägar för att kunna jobba med materialet 
glas. Utsikterna ti l l  att få en anställning som formgivare på ett glasbruk ser jag som i stort sett 
obefintliga. Jag tror att formgivarens roll  inom glasindustrin måste utvecklas ti l l  att bli  något av en 
glaskonsult. I det här konceptet blir designerns roll  att utöver formgivningsarbetet också att vara 
länken mellan uppdragsgivaren och ti l lverkaren. Att vara den som vet vad för glas som går att 
ti l lverka, var man kan göra det och vad det kommer att kosta. Jag vil l  visa att det fortfarande är 
gångbart och lönsamt att ti l lverka glas i  Sverige idag men att man måste tänka i  nya banor. 

Projektidé 
Mitt koncept för examensarbetet går ut på att i  samarbete med ti l l  exempel en restaurang hitta den 
bäst lämpade glasproducenten för att producera en glasprodukt. Vad det ska vara för typ av produkt 
vil l  jag lämna öppet. För att projektet ska bli  så troget konceptet som möjligt vil l  jag att 
uppdragsgivarens önskemål ska styra. Kanske finns ett behov av nya vinglas eller utsmyckningar av 
konstglas?  

 

Tillvägagångssätt och avgränsningar 
I mitt examensarbete kommer jag att samarbeta med Kafé de Luxe i  Växjö och deras restaurang 
Gräddhyllan. Mitt mål är att ta fram en glasprodukt som speglar restaurangens karaktär och passar 
väl in i  deras koncept. I ett första skede ska jag träffa Nils Hector, en av fyra ägare, för att se vad de 
vil l  ha för produkt. Utifrån vad som kommer fram i vårt första möte ska jag ta kontakt med en 
lämplig glasproducent. Utöver designprocessen kommer jag att i  min research titta på hur 
glasindustrin fungerar idag och lyfta fram de bitar som behövs för att mitt koncept ska kunna bli  
fruktsamt. En stor utmaning blir att ta fram en gångbar kostnadsmodell. Att utan att kompromissa 
för mycket med formen ta fram en produkt ti l l  ett rimligt pris. 
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I mitt researcharbete tar jag mig friheten att fokusera på de delar av glasindustrin som jag finner 
intressanta utifrån min konceptidé. Att göra en fullständig kartläggning av glasindustrin i  Sverige skulle 
kräva ett helt eget arbete. Istället utgår jag mycket från Skrufs glasbruk och deras sätt att arbeta men tar 
även in andra exempel som jag finner intressanta.  

Krisen i den svenska glasindustrin 
I början av 1900-talet ti l lverkades fortfarande i  huvudsak bruksglas som flaskor, burkar och fönsterglas 
på de svenska glasbruken. Den stora förändringen började på 1910-talet. För att hitta nya vägar att sälja 
glaset anlitade man då konstnärerna Simon Gate och Edward Hald och lät dem skapa glas på ett helt 
nytt sätt. Denna satsning ledde ti l l  det välkända internationella genombrottet på Parisutställningen 
1925. Här finns grunden för affärsmodellen som bygger på att varje bruk har ett antal formgivare knutna 
ti l l  sig för att genom deras design marknadsföra brukets varumärke. När Orrefors Kosta Boda lägger 
delar av sin produktion utomlands är det därför många som nästa känner sig lurade. Men faktum är att 
det var längesen allt Orrefors-glas ti l lverkades på bruket i  Orrefors. Redan 1918 köpte Orrefors 
glasbruket Sandvik i  Hovmantorp där man bland annat producerade glas åt Orrefors. Manuell  
glasti l lverkning har alltid varit väldigt personalkrävande. Efter andra världskriget när den industriella 
maskintil lverkningen slog igenom blev det ännu svårare med lönsamheten för glasbruken. Den kris som 
vi nu är i  slutfasen av tog sin början redan på 1960-talet. Liksom fyrtio år tidigare satsade bruken då på 
att använda sig av unga, nyskapande konstnärer för att försöka vända utvecklingen. Estetiskt blev det en 
renässans för glaset men den ekonomiska utvecklingen för branschen fortsatte nedåt. Oljekrisen 1973 
blev l iksom för all  industri  ett hårt slag för glasbruken. Genom en hel del olika ägarkonstellationer och 
kamp på bruksgolven har den svenska glasproduktionen trots motgångar kämpat sig vidare genom 
årtiondena.1 1980 sysselsattes 2000 personer vid 21 glasbruk i  Sverige. Då var det också kris men 
jämfört med idag framstår det som glädjesiffror. Många glasbruk har lagt ner sedan dess och när bruket 
i  Orrefors stängde 2013 markerade det slutet för en svensk industriepok. Men kvar finns de små bruken 
och studiohyttorna och än en gång är det dags att hitta nya vägar för att sälja det svenska glaset.2 

Olika strategier och lösningar 
Eftersom mitt projekt går ut på att hitta ett nytt sätt att producera och sälja glas i  Sverige började jag 
med att titta på vilka olika sätt man arbetar idag. 

”Dom få som producerar glas får också ett större ansvar och även en större 
plattform.”3 

Citatet är från ett samtal om glas jag hade i  höstas med formgivaren Ingegerd Råman. Jag tycker att det 
på ett väldigt kärnfullt sätt beskriver situationen i  svensk glasindustri  idag. Frågan är just hur 
glasti l lverkarna axlar detta ansvar och samtidigt utnyttjar möjligheterna den minskade inhemska 
konkurrensen ger. Ibland känns det som att glasbruken famlar i  blindo efter olika produkter de hoppas 
kunna sälja. Jag har tittat närmare på tre olika strategier. 

  

                                                 
1 Lars Thor, Svenskt glas under sex sekler, s 80- 90 

2 Agneta Gustavsson, Och sen då… Vad händer i Glasriket? s 28-29 

3 Samtal med Ingegerd Råman, 131101 
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Kändisar 
Ett vanligt koncept på senare år är att ta in en känd person och låta denne formge en egen glasprodukt. 
Det blir sällan bra och ibland riktigt dåligt. Förhoppningen antar jag är att kändisstatusen ska höja värdet 
på glasprodukterna och locka ti l l  sig nya köpare. Sea glasbruk, som för övrigt inte har någon produktion 
alls i  Sverige längre4, lanserade 2013 vinglaset Bubblan ti l lsammans med TV 4s vinkännare Bengt 
Frithiofsson. Här är man dock tydlig med att han inte ensam stått för designen utan har tagit fram glaset 
i  samarbete med formgivaren Bengt Ek. 

På Reijmyres hemsida räknar jag ti l l åtta produktserier i  sortimentet som är framtagna av personer som i 
första hand inte arbetar med design utan är kända inom andra områden. Til l  exempel musikern Christer 
Sandell in, dokusåpastjärnan Maria Montazami och inredarduon Simon och Tomas. På sidan hittar jag 
ingen information om att någon designer skulle varit inblandad utan som det ser ut är det helt 
kändisarnas egna skapelser.5 

 

 

 

”Starman” för Reijmyre av Christer Sandell in6 

Allt eller inget 
2013 lanserade Johansfors Future Spirit, JFS, satsningen RÅMM. Det går ut på att sälja karibisk rom i 
unika handblåsta flaskor som i en specialutgåva levereras i  en handgjord förpackning av läder och med 
två handblåsta glas. Förutom den svenska marknaden riktar man in sig på export. 

” – Det finns ingen stor marknad för rom i Sverige utan vi siktar i första hand på Ryssland och Kina, där 
den nya medelklassen är intresserad av nya färdiga produkter. Det krävs stora volymer, säger Magnus 
Elgqvist.”7 

Sådana här satsningar kräver stora investeringar i  början och, som det sägs i  citatet, stora volymer för 
att betala sig och börja generera vinst. Det innebär helt enkelt ett stort risktagande där det egentligen 

                                                 
4E-mail från Madeleine Björkman, Sagaform AB, 140327 

5 http://www.reijmyre.se/Produkter.aspx?pc=17412&m=18517 (140422) 

6http://www.reijmyre.se/Produkter.aspx?pc=17412&m=18517&d=0&page=1&ill=0&p=2017517 
(140331) 
 
7 www.barometern.se/nyheter/emmaboda/duon-bakom-romprojekt-tradde-fram(2623408).gm 
(140402) 

http://www.reijmyre.se/Produkter.aspx?pc=17412&m=18517
http://www.reijmyre.se/Produkter.aspx?pc=17412&m=18517&d=0&page=1&ill=0&p=2017517
http://www.barometern.se/nyheter/emmaboda/duon-bakom-romprojekt-tradde-fram(2623408).gm
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bara finns två alternativ – succé eller fiasko. Jag har försökt få tag på Magnus Elgqvist, en av personerna 
bakom satsningen, för att få veta mer om hur det har gått men han har inte återkommit med svar. 

Legotillverkning 
Precis i  början av mitt arbete fick jag höra om ett intressant projekt som ligger nära min egen idé. Det är 
ett ölglas som designern Karin Elvy tagit fram i samarbete med det tjeckiska bryggeriet Krušovice. 
Projektet presenteras i  en ambitiös fi lm på en sida på internet. I fi lmen, Resan till det perfekta glaset, får 
man följa Elvys arbete med att ta fram det ”perfekta” ölglaset. 8 

Resultatet är ett mycket fint glas ti l lverkat på Skrufs glasbruk i  en l imiterad upplaga om 1581 glas 
(Krušovice startade sin ölti l lverkning 1581). Glaset fanns att köpa i  Krušovices monter på Stockholm Beer 
& Whisky Festival 2013 men därefter endast på hemsidan för 200:-/glas. På ett sätt känns det som att 
ett väldigt spännande projekt i  slutänden fastnat på nätet. 

Johansfors glasbruk fick 2013 i  uppdrag att producera en kaffeservis ti l l  den exklusiva restaurangen 
Noma i Köpenhamn. Formgivare var Nina Nørgaard. Ett spännande projekt eftersom Noma valde just 
glas istället för porslin för att de vil le lyfta fram sitt nya kaffe. 

”We also found that this coffee both tasted and looked amazing when cupped, resembling a deep red 
wine and smelling of red berries”9 

Resultatet blev mjukt formade kannor och glas i  drivet glas 10.  

När jag besökte Skrufs glasbruk berättade ägaren Kent Elm att de har sett en ökning av 
specialbeställningar. Många sådana produkter tas fram direkt mellan glasbruket och beställaren utan 
någon designer inblandad. Det handlar då om enklare saker som ofta går att lösa genom att Skruf 
återanvänder någon av sina gamla glasformar. Bland mer prestigefyllda uppdrag märks ti l lverkningen av 
olika föremål ti l l  anrika Svenskt Tenn. Kent är stolt över att de vil l  ha Skrufs etikett på produkterna i  
butiken. Det visar på att Svenskt Tenn tycker att Skrufs varumärke och, får jag anta, svensktti l lverkat glas 
bidrar ti l l att höja värdet på produkten i  kundens ögon. För Skruf är det naturligtvis bra att kunna nämna 
Svenskt Tenn som en av sina kunder.11 

”Utan legotillverkningen skulle det här inte funka.” 12 

När jag senare tittar på Svenskt Tenns hemsida ser jag dock inte att det går att se någonstans var 
glasprodukterna är ti l lverkade.13 För att få mer information ringer jag upp Svenskt Tenn och får där tala 
med deras marknadschef Thommy Bindefeld. Utöver Skruf ti l lverkas deras glas även hos Reijmyre 
glasbruk. Det är i  båda fallen ett samarbete som går långt ti l lbaka i  tiden. Det ingår i  Svenskt Tenns 
uppdrag från ägaren, Kjell  och Märta Beijers Stiftelse, att i  möjligaste mån lägga produktionen i  Sverige 

                                                 
8http://detperfektaglaset.se/ (140219) 
 
9http://noma.dk/the-weather-report/new-coffee-is-brewing/ (140331) 
 
10 Drivet glas innebär att glaset görs helt färdigt genom att glasblåsaren öppnar upp det på pipan medan 
glaset är varmt. Det ger ett starkare men något tjockare glas, ti l l  skillnad från om man färdigställer glaset 
när det är kallt. 

11Samtal med Kent Elm, Skruv, 140203 
 
12Samtal med Kent Elm, Skruv, 140320 
 
13http://www.svenskttenn.se/sv-se/products/0145/vaser.aspx (140331) 
 

http://www.jfs-johansfors.se/glass/designers/nina-norgaard/
http://detperfektaglaset.se/
http://noma.dk/the-weather-report/new-coffee-is-brewing/
http://noma.dk/the-weather-report/new-coffee-is-brewing/
http://www.svenskttenn.se/sv-se/products/0145/vaser.aspx


  
 

6 

för att gynna svensk hantverksindustri. Under en ordertopp var Skruf tvungna att anställa en extra 
glasblåsare. 

”Det är precis det som är målet. Det känns jättebra om vår produktion kan göra att en glasblåsare får 
jobb.” 14 

En del pressglas ti l lverkas i  Tjeckien för att de är bättre på den typen av glasti l lverkning där men allt 
blåst glas ti l lverkas i  Sverige. Skruf gör det mesta av det klara glaset medan produkter i  genomfärgat glas 
görs av Reijmyre. Trots att Svenskt Tenn gärna lyfter fram att deras glas är svensktil lverkat skriver man 
inte gärna ut sina producenter på hemsidan. Av tradition skyltar man inte gärna med sina ti l lverkare i  
detaljhandeln, säger Bindefeld.15 

En del produkter har dock glasbrukens etikett på sig men inte alla. Med tanke på utvecklingen för 
glasindustrin tror jag dock att det skulle vara bra även för Svenskt Tenn att poängtera tydligare att deras 
glas ti l lverkas på svenska glasbruk. De många svarta rubrikerna kring nedläggningar i  glasriket har lett ti l l  
en allmänt spridd uppfattning av att det knappt finns någon glasproduktion i  Sverige längre. Därför antar 
många idag att glaset är ti l lverkat utomlands om inget annat anges. Men det är främst på hemsidan som 
information om til lverkare är svår att hitta, i  butiken ska det enligt uppgift vara tydligare.16 Just Svenskt 
Tenn kanske annars har mer medvetna och välinformerade kunder än andra l iknande butiker och 
behöver inte draghjälp av glasbrukens varumärken för att sälja sina produkter. 

Problemet är snarare att Svenskt Tenn ibland säljer mer än bruken hinner producera.17 Det är en 
balansgång för de få glasbruk som finns kvar. De har ett stort ansvar att kunna svara på den efterfrågan 
som faktiskt finns på svenskt glas samtidigt som de inte kan växa sig så stora att de inte kan hålla 
verksamheten uppe. Att satsa mer renodlat på legotil lverkningen och lyfta fram sina styrkor och sin 
produktionskapacitet ser jag som en möjlig väg. Fortfarande har alla aktiva bruk en egen kollektion med 
glas parallellt med ti l lverkning åt externa uppdragsgivare. Denna ti l lverkning innebär ett större 
risktagande eftersom varje misslyckad satsning innebär en betydande ekonomisk förlust. Detta problem 
slipper man delvis om til lverkningen i  huvudsak består av beställningar från externa uppdragsgivare. 

I samband med evenemanget Glaskonst i  Glasriket sista helgen i  april  fick jag ti l lfälle att byta några ord 
med Carina Seth-Andersson som designat den storsäljande vasen Dagg åt Svenskt Tenn. Hon har ett 
långt förhållande ti l l det svenska glaset, snart trettio år, och började sin karriär på glasskolan i  Orrefors. 
Det är av stor vikt för henne att glaset ti l lverkas i  Sverige. Främst framhöll hon de korta 
kommunikationsvägarna, något som går förlorat när produktionen flyttas utomlands. 

Hon berättar vidare att det ti l l  en början var svårt att få säljarna på Svenskt Tenn att verkligen se 
fördelarna med det handblåsta glaset. Man var van vid att alla industriti l lverkade produkter ska vara 
identiska men med hantverksmässigt ti l lverkat glas blir det alltid olikheter. Hon säger att personalen 
behövde ”utbildas” i  att lyfta fram olikheterna som något positivt. Att de är en garant för att varan 
verkligen är gjord för hand och att kunden går hem med en unik produkt. Precis den sortens dialog tror 
jag är nödvändig för att få företag och konsumenter att hitta ti l lbaka ti l l  det svenska handgjorda glaset. 

                                                 
14Samtal med Thommy Bindefeld, Svenskt Tenn, 140331 
 
15Samtal med Thommy Bindefeld, Svenskt Tenn, 140331 
 
16Samtal med Carina Seth-Andersson (140427) 
17 Samtal med Thommy Bindefeld, Svenskt Tenn, 140331 
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Med många projekt igång samtidigt arbetar hon på det sätt jag tror att en formgivare i  glasbranschen 
måste göra i  framtiden. Förutom Svenskt Tenn har hon också ritat glas åt bland andra Hope, Skrufs eget 
sortiment samtidigt som hon har en del produktion under eget varumärke. Gemensamt är att allt 
ti l lverkas på Skrufs glasbruk. Samtidigt som hon tycker att legotil lverkningen är bra lyfter hon ett 
varnande finger. 

”Faran är att glasbruken glömmer bort att vårda sina egna varumärken. De måste välja uppdragen med 
omsorg.”18 

Det här är en väldigt intressant problematik och en viktig balansgång för bruken. 

Varumärkesstrategier 
Under en handledning med Erika Lagerbielke, designer och professor i  glasdesign, diskuterade vi hur 
glasbruken kan hantera problematiken kring legotil lverkning och varumärkets värde.  

”Hade Orrefors tidigt sålt sin produktionskapacitet kanske man funnits kvar.”19 

Att de inte valde att gå den vägen skulle kunna vara att man var rädd att andra skulle åka snålskjuts på 
deras varumärke. Det finns en varumärkeshierarki där den ena parten gynnas mer än den andra. I 
exemplet med Skrufs glasbruk och Svenskt tenn är det tydligt att Skrufs varumärke tjänar mest på 
samarbetet. Det här är ett känsligt område och hanterar företagen det inte på ett bra sätt finns risken 
att det mindre varumärkets ägare anklagas för något som kallas renommésnyltning. Begreppet var nytt 
för mig när Erika Lagerbielke nämnde det men även om det nästan låter l ite skojigt är det en juridisk 
term och kan leda ti l l  böter. 

”Renommésnyltning innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring otillåtet knyter an till en annan 
näringsidkares verksamhet, starka kännetecken, varumärken, produkter, namn eller liknande.”20 

Traditionellt har glasbruken använt sig av design för att bygga sina varumärken och sälja sina produkter. 
En modell som introducerades hos Orrefors på 1920-talet. För att hitta nya vägar att sälja glaset anlitade 
man då konstnärerna Simon Gate och Edward Hald och lät dem skapa glas på ett helt nytt sätt. Varje 
bruk har håll it sig med egna formgivare och riktat sin marknadsföring mot slutkonsumenten. Detta har 
det lett ti l l  att bruket och varumärket har blivit så tätt sammanlänkade att de ofta av konsumenterna ses 
som ett och detsamma. Designen har varit ett sätt att få avkastning för sin kärnverksamhet – glaset.  

Legotil lverkning har också förekommit historiskt men den egna kollektionen och dess koppling ti l l  det 
egna varumärket har varit i  fokus. Erika Lagerbielke pekar på att en väg att gå vore att man skil jer mellan 
konsumentvarumärket – det traditionella varumärket – och industrivarumärket – det som riktar sig mot 
andra företag.21 Om vi tar Reijmyres varumärke som exempel. I det långa loppet tror inte jag att det 
stärks av att de låter kändisar leka glasformgivare. Att ett anrikt företag som Svenskt Tenn lägger en del 
av sin produktion hos dem ger däremot ett mervärde ti l l  Reijmyres industrivarumärke. En väg att gå 
vore att de renodlade sin produktportfölj och istället långsiktigt arbetade för att få fler prestigeuppdrag, 
förutsatt att de på ett bra sätt hanterar den nämnda problematiken med renommésnyltning.  

                                                 
18 Samtal med Carina Seth-Andersson (140427) 

19 Handledning med Erika Lagerbielke (140428) 

20 https://sv.wikipedia.org/wiki/Renomm%C3%A9snyltning (140514) 

21 Handledning med Erika Lagerbielke (140428) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Näringsidkare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsföring
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renommésnyltning
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Det viktiga är att nå ut ti l l  såväl konsumenter som företag med att det ti l lverkas handgjort glas av högsta 
kvalitet i  Sverige – och förklara fördelarna med det. Varje enskilt bruk kan också bli  bättre på att lyfta 
fram vad just de är bra på. Visa att man är stolta över sin hantverksskicklighet och sitt kunnande. Skrufs 
glasbruk är ti l l  exempel bra på, men kunde bli  ännu bättre, på att lyfta fram att deras specialitet är det 
klara och drivna glaset.  

”Hur lätt gör företaget det för kunder och konsumenter att få tillgång till det värde som skapats? Hur väl 
har produkten eller tjänsten designats för att göra det möjligt för människor att lätt få tillgång till 
värdet?”22 

Värdet och produkten i  det här fallet är glasbrukens kompetens. Om inte glasindustrin når ut ti l l  
potentiellt intresserade företag med vad de kan producera går många möjliga projekt förlorade. 
Glasindustrin måste bli  bättre på att i  möjligaste mån nå ut ti l l  andra företag och förklara vad man kan 
göra och ti l l  vi lket pris. I annat fall  är det lätt att vända sig ti l l  företag utomlands som är specialiserade på 
legotil lverkning. United glass i  Thailand är ett exempel.  
 
”United glass’s customers may choose to buy our own designs, which we usually offer exclusivity in their 
particular countries. Alternatively, for larger orders, we are pleased to manufacture to the designs of the 
customers for maximum flexibility. 
At United Glass, customer satisfaction has been and will always be our top priority. The aim is to match 
our high product quality with the best customer service possible. Our friendly and energetic team looks 
forward to the opportunities to serve you in the near future.”23 

Här handlar det om stora kvantiteter och många av fördelarna med den småskaliga, traditionella 
glasti l lverkningen går förlorad. Om svenska glasbruk blev bättre på att på samma sätt rikta sig direkt ti l l  
andra företag skulle kanske fler välja att lägga sin ti l lverkning i  Sverige. 
Frågan är hur glasbruken ska nå ut med det budskapet. Glasriket AB ägs ti l l  60 procent av glasbruken och 
ti l l  40 procent av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. Deras uppdrag är 
att gynna besöksnäringen i  regionen och där är glasbruken en viktig del. När jag pratar med VD Stine 
Breum-Appelqvist säger hon att de med jämna mellanrum får samtal från såväl föreningar och 
privatpersoner som företag och formgivare som vil l  veta var man kan få glas ti l lverkat. Även om det inte 
är deras uppdrag försöker de slussa vidare ti l l  rätt glasproducent.24 Det visar på att glasproducenterna 
behöver bli  bättre på att lyfta fram och nå ut med sin kompetens. I l inje med mitt koncept finns alltså 
här en ny roll  att spela för designern, den som länk mellan intresserade företag och glasproducenterna. 
Enligt sitt uppdrag arbetar Glasriket AB mer generellt med att lyfta fram regionen och att visa hur 
traditionell  glasti l lverkning går ti l l . Hon framhåller att det finns en pedagogisk poäng med att folk 
kommer och ser hur man arbetar i  glasindustrin. 

”När de får se att det krävs ett helt arbetslag för att göra ett vinglas får de en större förståelse för att 
priset är högre än på IKEA.”25 

  

                                                 
22 Meningsskapande – produkt och varumärke, föreläsning av Elisabet Fluff Kärrberg 

23http://www.unitedglassthailand.com/our_customers.html (140511) 

24 Samtal med Stine Breum-Appelqvist (140515) 

25 Samtal med Stine Breum-Appelqvist (140427) 

http://www.unitedglassthailand.com/our_customers.html
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Reflektion 
De stora brukens tid är förbi och den glasindustri  som finns nu består av en mängd mindre aktörer. 
Gemensamt för dessa är i  många fall  en plattare organisation och lokalt förankrat ägande vilket i  sin tur 
ger ökad flexibil itet, korta beslutsvägar och möjlighet att ta fram mindre serier. Som det ser ut nu kan 
man som formgivare inte räkna med att få en position som anställd utan måste ställa in sig på att jobba 
mer självständigt. Det kommer att handla om att veta vad man vil l  göra och se ti l l  att hitta kompetensen 
och förutsättningarna för att genomföra det. Möjligheterna finns fortfarande men de ser väldigt 
annorlunda ut mot tidigare. Liksom det gjorts förut på 20-talet och 60-talet är det nu dags att hitta nya 
vägar för att sälja det svenska glaset. Är det nu dags att tänka om och mer börja arbeta mer som en ren 
ti l lverkningsindustri  och producera åt andra? 

Min tanke är att det är bättre att initiera en mängd olika mindre projekt och göra legotil lverkningen ti l l  
själva kärnverksamheten för glasbruken. Projekt som Krušovice ölglas och Nomas kaffeservis är idag 
undantag från normen. Men man skulle kunna tänka sig en framtid där det är en självklarhet för ett 
bryggeri att ha ett handblåst glas i  l imiterad upplaga ti ll sitt öl och att alla bättre restauranger håller sig 
med specialdesignade glas. För att komma dit krävs det dock att glasbruk och engagerade formgivare 
medvetet arbetar mot det målet. Legotil lverkning kanske låter tråkigt men exemplet med samarbetet 
mellan Skrufs glasbruk och Svenskt Tenn visar på att det kan leda ti l l  spännande ny glasdesign som 
säljer. Viktigast nu är att de som til lverkar glas i  Sverige når ut med att det finns en levande och 
produktiv glasindustri  i  landet. Bruket i  Kosta är fortfarande Sveriges största glasproducent men 
eftersom ägarna lagt större delen av produktionen åt varumärket Orrefors Kosta Boda utomlands finns 
där inget intresse om att på allvar lyfta fram det svenska glaset. Det l igger på de mindre bruken att göra 
detta. Istället för att vädja ti l l  nostalgin kring Glasriket borde de helsvenska glasbruken lyfta fram de 
faktiska fördelar de kan erbjuda. 
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Möte med min uppdragsgivare - Kafé de Luxe 

Jag träffar Nils Hector, en av fyra delägare, på Gräddhyllan i  Växjö och äter lunch. Utöver Gräddhyllan 
driver de också Kafé de Luxe i  Växjö och Far i  Hatten och Grand i  Malmö. 
Innan vårt möte hade jag skickat några frågor ti l l  Nils om Kafé de Luxe: 
 
-Vad är Kafé de Luxe? 
Kafé de luxe är kombinationen av kafé, restaurang, musikscen, nattklubb och därtill en öppen arena där 
stadens eldsjälar i samarbete med oss kan göra verklighet av sina idéer. En fritidsgård för folk av vitt 
skilda åldrar, bakgrunder och tänkande i stämningsfull och udda miljö. 
-Vad är er affärsidé? 
 
Att verka i sociala, kulturella och matmässiga sammanhang. Genom att så långt som möjligt utgå från 
våra egna passioner och drömmar - istället för samhällets sedvänjor - skapa upplevelser som sticker ut 
och ger våra gäster ett mervärde. 
-Vad vill ni uppnå? 
Vi vill lyfta fram synen på företagandet som ett medel att skapa glädje, nytta och andra värden snarare 
en ekonomiskt vinnande.26 
 
Kafé de Luxe var först i  Sverige med att 2009 servera en ekologisk stor stark. Nils tycker att en bra idé 
vore att göra ett specialglas ti l l  denna ekologiska starköl av märket Three Towns, i  dagligt tal känd som 
TT. En klassisk svensk ölsort. I baren serveras den alltså inte som ett alternativ ti l l  en vanlig stor stark 
utan det är alltid en ekologisk TT du får i  glaset när du beställer en stor stark. 

Annars är deras glas ti l l  stor del köpta second hand. Vattenglasen på borden är ti l l  exempel vanliga 
formpressade duralexglas. De har också planer på att ha mer begagnat glas i  lokalen som til l  exempel en 
samling udda glas ti l l drinkar i  baren. Det är en väldigt bra och sympatisk idé som passar bra med deras 
sti l  och koncept. Tyvärr passar det inte l ika bra med mitt projekt. Men Nils tycker att det skulle vara en 
kul idé att servera något som har så låg status som ”En stor stark” i  ett finare, mer exklusivt glas. Den 
typen av humoristisk inställning sätter genomgående en prägel på deras etablissemang. Glimten i  ögat 
är nog bästa sättet att beskriva det på. I ett första skede diskuterar vi möjligheten att göra en smäcker, 
nästan feminin, sejdel ti l l  ölen.27 

  

                                                 
26 Intervju med Nils Hector via e-post (140122) 

27Möte med Nils Hector på Gräddhyllan, Växjö, (140124) 
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Inredningen på Gräddhyllan är mycket genomtänkt och konsekvent. När jag satt där skrev jag ner 
nyckelord som beskriver andan i  lokalen: 

 

2ND HAND  ROLIGT  STILFULLT 

ÅTERVINNING  RETRO 

ENKELT  KLURIGT  SMART 

STILMIX  SOFT 

AVSLAPPNAT  50-TAL, 60-TAL GEDIGET 

KREATIVT   MYSIGT 

 
 
 
Research: ölglas 
När jag börjar titta på olika ölglas konstaterar jag snabbt att ett ölglas kan se ut, i  stort sett, hur som 
helst. Det finns alla tänkbara och otänkbara varianter. Intressantast för mig är att titta på glas framtagna 
för olika ölti llverkare och på de olika glasbrukens sortiment. På det sättet kan jag sortera bort dussinglas 
och rena skämtartiklar. Man kan dela in ölglas i  tre grupper: 

 

 

 

       1. Sejdel                   2. Glas med fot och ben     3. Glas utan fot 

 

Möjligen skulle jag kunna ha med en fjärde grupp – glas med fot utan ben – men jag låter den ingå i  
grupp 2. 

De här tre glastyperna säger olika saker ti l l användaren. Jag har själv en rätt klar bild av hur jag uppfattar 
de olika glasen. 
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1. En sejdel känns grov och tyrolerhatt, kan vara kul men svår att ta på allvar. Sejdeln på bilden 
valde jag för att den är handgjord och rätt sti lren. Ändå är det svårt att komma ifrån att den ger 
ett något klichéartat intryck. 

2. På gränsen ti l l  för snofsig, något man får på l ite finare restauranger. Vil l  visa att man tar 
innehållet på största allvar. Ur designsynpunkt intressant eftersom jag finner förhållandet 
mellan ben, fot och kupa intressant. 

3. Känns väldigt standard men går naturligtvis att utveckla på en mängd olika sätt. 

 

För att få en uppfattning om hur andra kände gjorde jag en enkel förfrågan på min egen sida på 
facebook.28 

 

Frågan löd: Kan ni med tre ord beskriva ert intryck av dessa glas? 

 

1. Inte så god, ofräsch, /Sällskapsresan, tyskt, snubbigt/Tung, stark och stor/skrålig, tung, 
avslagen/Avslaget, mjäkigt, gigantiskt/Rejäl, törstsläckande, tung/Tungt, långsamt, 
stabilt/Klassisk, robust, Tyrolen/Tyskt, grabbigt, tungt/Stor, rejäl, tjock/Stadig, greppvänlig, 
rak/Otymplig, bierstube, alperna/Tyskland, ölhävartävling, pub 

 

2. God!/ "Vägkrogig", kompakt, skör/Elegant, skönt, kungligt/Graciös, lätt, l jus/Svulstig, rund och 
lockande/Afterwork, vinassocierande, l iten/Mjuk, skön, lätt/Mums men jobbigt lödder. Ser j-igt 
svalkande ut./ Läskande./ Belgiskt, aleaktigt, dyrt./ Böljande, fin och ömtålig/simpel/elegant, 
vinglig, ren/Snofsigt, skrytigt, elegant/ lättvält, lyxig, restaurangish/Tjusig, finkulturellt, 
pincettgrepp/Vinglas, kort, feminin 

 

3. Mitt-emellan-bäst/Smakfull./ Klassiskt, allround, formstarkt./ sti lren/Enkel, bra och bil l ig./ 
enkel, bubblig, skål/Svalt, snyggt, lagom-stort/pubbig, stabil, enkelsnygg/Snabb, enkel, 
greppvänlig/Rakt, smidigt, svalt/Stor stark, ölhak, standard/Standard, slumpen kvar, 
lättvält/Tysk, inbjudande, ölig/enkel, drickvänlig, vanlig/Greppvänlig, enkel, modern 
klassiker/Elegant, traditionell, greppvänlig 

 

 

Eftersom urvalsgruppen är så l iten (fjorton svarande) kan jag bara använda resultatet ti l l  att konstatera 
att svaren stämmer rätt väl med min egen uppfattning av glasens karaktär. När man arbetar med 
                                                 
28 Förfrågan på Facebook. Den gick ut ti l l  al la mina 162 vänner och svaren inhämtades mellan den 19/2 
och den 22/2, 2014. 
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utformningen av dryckesglas finns det enligt mig två huvudspår. Det ena koncentrerar sig kring hur smak 
och doft gynnas av glasets utformning. Det andra fokuserar mer på den semantiska biten av glasets 
karaktär – vad glaset säger om sig självt, användaren och ti l l  exempel restaurangen som serverar i  det. 
De här två spåren går in i  varandra och kan inte särskil jas men som formgivare är det bra att i  ett tidigt 
skede bestämma sig för var man ska lägga fokus. I det här projektet är jag mer intresserad av vad glaset 
kommunicerar genom sin utformning än att, om vi pratar om ölglas, få ti l l  den perfekta skumkronan. 
Bland svaren finner vi en rätt jämn fördelning mellan ord som beskriver glasets funktion och hur det 
antas påverka innehållet och ord som rör vad glaset säger om sig självt och användaren. Til l Gräddhyllan 
vil l  Nils Hector ha ett glas som lyfter fram deras ekologiska stora stark. Ett glas som ger en mer exklusiv 
känsla åt ett l ite enklare öl. En stor stark är bland det simplaste man kan beställa på en restaurang eller i  
en bar. Kunden förväntar sig inget speciellt. Att då kunna servera den ölen i  ett fint glas som också 
berättar att det inte är vilket öl som helst skulle vara en positiv och l ite överraskande erfarenhet för 
kunden. En annan aspekt som kom upp under diskussionen var funderingar kring vad det skulle säga om 
Kafé de Luxe att de lanserar ett handblåst glas. Som jag tidigare varit inne på är ett glas inte bara ett 
praktiskt kärl att förflytta vätska ti l l  munnen med. Til l  det duger vilket kärl som helst. Ett glas ger olika 
intryck beroende på vem som betraktar det och beroende på vilket sammanhang det förekommer i. Att 
tänka sig in i  hur andra kan komma att uppfatta något är svårt och också l ite vanskligt. Klaus 
Krippendorff kallar det för second order-understanding.29 Min vil ja att snarare låta glasets form 
bestämmas av Kafé de Luxes estetiska uttryck än dess förmåga att förhöja smakupplevelsen av ölen är 
ett uttryck för detta. Liksom Nils inser jag att det finns en risk i  att framstå som för fin och snobbig om 
glaset ger gästerna ett intryck som inte går i  l inje med Kafé de Luxe sti l . Ett fint handblåst glas är alltså 
inte odelat, självklart positivt i  al la lägen utan kan också ge intrycket att man vil l  var förmer. Nu kommer 
vi runt den problematiken genom att med glimten i  ögat servera en lågstatusprodukt – en stor stark – i  
en lyxbetonad artefakt – ett handblåst, specialdesignat glas. 

Förutom Nils Hector har jag också talat med Emil Thunström, servitör och bartender på Gräddhyllan.30 
Där Nils mer var intresserad av vad glaset genom sin utformning kommunicerade ti l l  användaren var 
Emil mer fokuserad på funktionen. Han såg gärna en mer sluten kupa för att bevara aromen bättre.  I 
serveringen välter glas och går ibland sönder. Även i  disk och annan hantering kan ett tunnare ben lätt 
gå av. Därför efterfrågade han också ett stadigt glas på en rätt stor fot med ett tjockare ben. Emil såg 
också gärna ett glas med tunn kant eftersom det är godare att dricka ur samtidigt som det förhöjer 
intrycket av sitt innehåll. Här går funktion och uttryck hand i  hand. 

Samtidigt kan man i restaurangsammanhang inte ha ett för tunt glas eftersom det helt enkelt kommer 
att gå sönder. Det är en avvägning som måste göras mellan såväl uttryck som olika funktioner. Ett glas 
ska inte bara gå bra att dricka ur, det ska hålla för att diskas och hanteras under en längre tid också. Av 
det handgjorda glaset tycker jag att det drivna glaset är det som passar bäst i  en restaurang om man 
tänker på hanteringen. Ett sådant glas görs färdigt på pipan i  varmt glas av glasblåsaren. Det blir mycket 
tåligare för slag och stötar än ett glas där man sprängt av kappan och slipat kanten i  efterhand. Det 
drivna glaset blir dock mycket dyrare att ti l lverka och kommer inte heller ner ti l l  den tunnhet vi oftast 
förknippar med finare glas. 

                                                 
29 Klaus Krippendorff, The Semantic Turn: A New Foundation for Design, S. 66 

30 Samtal med Emil Thunström, 140311 
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Skissprocess 
Efter mitt första möte med Nils Hector hade jag med mig hans önskemål om en ölsejdel med en mer 
”feminin” karaktär. En lek med det vi vanligtvis förknippar med en ölsejdel (exempelvis Tyskt, grabbigt, 
tungt/Stor, rejäl, tjock)31. 
Jag hade en tanke om att det skulle vara enklast att göra en sejdel i  drivet glas. Alltså att glaset görs helt 
färdigt av glasblåsaren i  varmt glas på pipan. Nackdelarna är dels att det inte går att få så tunt - som 
tunnast runt tre mill imeter – och dels att priset blir väsentligt högre. Eftersom priset måste hållas på en 
rimlig nivå skissade jag redan från början på andra alternativ också. Mitt första möte med Kent Elm 
bekräftade det jag trodde. En sejdel skulle bli  al ltför dyr att ti l lverka ti l l det här projektet, runt 200:-
/glas. De sejdlar man ser ute på barer är massproducerade genom formpressning och därför mycket 
bil l igare. 
När jag kontaktade Kafé de Luxes ölleverantör Galatea och presenterade mitt projekt visste jag inte 
riktigt vad jag skulle skicka med för skisser. Jag hade helt enkelt inte kommit så långt i  processen än. 
Därför gjorde jag bara tre enkla skisser på ett glas av varje sort och vidarebefordrade de prisuppgifter jag 
tidigare fått av Kent Elm på Skruf. Under de veckor som följde efter att jag skickat mitt mail  började jag 
misströsta. Jag började tvivla på mitt projekt och kände att jag inte visste hur jag skulle gå vidare under 
tiden jag väntade på besked om Galatea vil l  vara med eller inte. Hela situationen gjorde att jag kände 
mig låst. Av erfarenhet vet jag att jag brukar hamna i en svacka efter inledningsfasen av ett projekt. 
Egentligen handlar det nog mest om ett sunt ifrågasättande av ursprungsidén och när man är färdig med 
att brottas med de frågorna och tvivlet brukar det ge nya infallsvinklar och en nystart. För att inte stå 
helt sti l l  arbetade jag istället vidare med researcharbetet. 
Sedan tog allt ny fart när Christian på Galatea hörde av sig för att bestämma ett möte med mig och Nils 
Hector. Nu började jag skissa ner alla idéer jag fått under arbetet med researchen. På eget bevåg 
lämnade jag sejdeln därhän och koncentrerade mig mest på den typ av glas jag tyckte skulle passa bäst 
för Kafé de Luxe och Three Towns, TT. Det var ett enkelt glas med lågt ben och relativt bred fot. TT är en 
rak och enkel öl och vil l  inte vara något annat. Därför kände jag att det inte var någon större mening att 
utforma glaset för att fånga in arom och ta fram smakerna. Jag vil le spegla ölets karaktär i  glasets form, 
inte försöka göra TT ti l l  en öl det inte är. 

 
Jag hade också en del idéer om att jobba med färger på olika sätt. Antingen genom att ha olika färger på 
fötterna eller benen eller genom att belysa glasen med färgat l jus i  baren. Med detta vil le jag återkoppla 
ti l l  forna tiders dansbanor och fest med kulörta lyktor. Ägarna ti l l  Kafé de Luxe driver även den gamla 
dansbanan Tyrolen och det är en estetik som går igen i  deras restauranger. 
Inför mötet vil le jag ha så många olika uppslag med mig som möjligt. Skisserna var medvetet slarviga 
utkast för att kunna fungera som diskussionsunderlag för möjliga vägar att gå. Jag har märkt att ju mer 
genomarbetat och välgjord en skiss är desto svårare är det att tänka sig andra alternativ.   

                                                 
31 Förfrågan på Facebook. Den gick ut ti l l  al la mina 162 facebookvänner och svaren inhämtades mellan 
den 19/2 och den 22/2, 2014. 
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För att komma bort från det vanliga ölglaset med en logga mitt på började jag experimentera med Three 
Towns två versala T. Genom tiderna har de varierat i  form men är nu två stadiga versala T, sans serif. Jag 
vil le hitta ett sätt att ha med loggan utan att den blev för övertydlig. Vi ser så många varumärken under 
en dag att vi  sorterar ut dem utan att ägna dem någon tanke. Om det först efter en stund genom en 
aha-upplevelse går upp för brukaren vad det är för öl i  glaset så tror jag att det fastnar bättre i  minnet.   
 

 

Christian Lindblom kom til l  mötet med det glada beskedet att Galatea vil le vara med och finansiera 100-
200 glas. Han hade inga särskilda önskemål utan poängterade att det skulle vara ett glas för Kafé de 
Luxe. Det enda han hade med sig från företagets sida var att man gärna såg ett glas med ben och fot. 
När vi tittade på skisserna tyckte han om idén med att på något sätt göra TTs logga ti l l  ett mönster. Nils 
Hector fastnade för de enkla raka glasen. Han tyckte att de kändes ”lite Art Deco” och att de flesta andra 
glas nu för tiden alltid har en kurvig profil . På så sätt skulle ett rakt glas sticka ut l ite och samtidigt passa 
in på restaurangens retroprägel.32 Själv var jag mycket nöjd med att mina förslag uppskattades och att 
det såg ut att bli  ett glas som faktiskt skulle finnas på restaurangen. 

Efter mötet var det bestämt att jag skulle arbeta vidare med ett glas med ben och fot. Det passar bra 
med Nils idé om att höja upp den ”stora starken” genom ett finare glas. När vi vi l l  visa att något är fint 
sätter vi det gärna på piedestal eller ett upphöjt podie. Jag tror att det är samma princip när vi höjer upp 
innehållet i  ett glas med ett ben – vi vi l l  visa att det är något extra. Jag började skissa på ett rätt enkelt 
glas med kort, tjockt ben. Jag ägnade mycket tid åt att variera kupans välvning. Eftersom Three Towns 
syftar på Stockholm, Göteborg och Malmö lekte jag ett tag med tanken att få med något från varje stad i  
glasets form. Den idén övergav jag rätt snart men för Stockholm hade jag tagit inspiration från 
Stockholms stadshus. Jag har länge beundrat tornets subtilt välvda form och lånade den ti l l  glasets kupa. 
Efter att ha tagit fram tre prototyper med en rak kupa och två välvda märkte jag dock att jag föredrog 
det raka glaset. Eftersom det även visade sig vara det som Nils Hector tyckte bäst om bestämde jag mig 
för att arbeta vidare med en rak kupa. Prototyperna blåstes på Kosta glascenter som drivs av Lars 
Andersson. Han arbetar med kurser och utbildningar i  glas. Själva glaset är därför inte av högsta kvalitet 
men för att ta fram prototyper är han verksamhet perfekt. Det färdiga glaset ti l lverkas på Skrufs 
glasbruk och kommer att vara av högsta kvalitet. 

   

                                                 
32 Möte med Christian Lindblom och Nils Hector, Växjö (140311) 
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  Rak kupa som smalnar av     En aningen välvd kupa 

Samtidigt arbetade jag vidare med att göra något slags mönster av TT-loggan. Jag satte ihop en rad av TT 
och satte ihop den med en upp och nedvänd likadan rad. Til lsammans bildade de ett mönster som 
påminde om en meanderslinga från det antika Grekland. Eftersom det här också är en estetik som gärna 
användes under Art Deco-epoken tyckte jag att det passade väl in i  karaktären jag försökte hitta ti l l  
glaset. Til l  en början arbetade jag utifrån att mönstret skulle blästras på eller en dekal som ger ett 
snarlikt intryck. För att få en bild av hur det skulle se ut på riktigt gjorde jag mängder av taffl iga 
renderingar i  Photoshop av ölfyllda glas. Resultatet blev okej. Man kunde någorlunda göra sig en bild av 
hur mönstret skulle te sig. 

 

Nils vil le gärna ha in en text om såväl ölen som glaset. Jag har hela tiden varit skeptisk ti l l  att ha med för 
mycket information. Det ger l ite känslan av att sitta och läsa på ett mjölkpaket. Men jag 
experimenterade med olika sätt att använda texten som en dekorativ l inje. Jag lekte också mer med TT-
slingan för att testa hur mycket man kunde ta bort utan att TT försvann helt. Efter ett tag kändes inget 
alternativ särskilt givande och inte som att det fick med så mycket av Kafé de Luxe lekfulla karaktär. För 
att återigen knyta an ti l l  Art Deco testade jag hur det skulle se ut med olika mönsterelement i  guldfärg. 
När jag pratade med Kent Elm om bränndekalerna man använder för att göra mönster på glas nämnde 
han att det gick att få guldfärg också. 

”(…)the politics of stakeholders need to be acknowledged and worked with. The polyphony of voices of 
all those involved needs to be embraced and listened to.” 33 
 
Att förhålla sig ti l l al la berörda intressenter, de som Krippendorff kallar stakeholders, är l ika svårt som 
viktigt. I det här projektet har jag hela tiden jobbat med att vara lyhörd för mina tre huvudintressenters 
behov och vil jor. Glaset ska passa Kafé de Luxe, lyfta fram ölet TT och produceras på Skrufs glasbruk. Ett 
exempel är informationen på glaset. Nils på Kafé de Luxe vil l  gärna att det ska stå “En stor stark” medan 
Christian på Galatea framhöll att det är ett begrepp som de vil l  komma ifrån. Parallellt med arbetet med 
texten var jag tvungen att kolla av med Kent Elm vad som gick att göra och vad bränndekalen kunde 
komma att kosta. 

Til lsammans med Nils Hector testade jag en mängd olika varianter på TT-slingan och texten i  guldfärg. 
Ingen av kände sig särskilt nöjd med något av förslagen. I samband med det här arbetet insåg Nils att 
han vil le att Kafé de Luxes logotyp eller namn skulle bli  tydligare. Som det nu såg ut nämndes det bara i  
texten som löpte runt glaset. När jag gjorde några försök med att få ihop TT-slingan med Kafé de Luxes 
                                                 
33 Krippendorff, The Semantic Turn (2006), s. 65 
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logotyp kände jag att allt arbete bara hade lett fram til l  en dålig kompromiss. Det såg krystat och 
ti l lkämpat ut. 

              

                   Försök med logotyp          Skiss på trappformen ner mot foten          Färdig ritning 

Parallellt med utformningen av mönstret och texten hade jag arbetat vidare med formen på själva 
glaset. Nu riktade jag min uppmärksamhet ti l l  mötet mellan kupan och benet. Jag hade en idé om att få 
med något av formspråket från Art Deco-epoken genom att låta kupan gå i  trappsteg in mot benet. När 
jag gjorde ritningen ti l l  formen gjorde jag ett sista beslut i  formprocessen och lät kupan bli  helt rak. 
Alltså l ika bred nertil l  som upptil l. Ditintills hade alla modeller smalnat av en aning mot toppen. Det slår 
mig att det blir en formmässig blinkning ti l l den gamla 50 cl TT-burken. Samma cylinderformade 
behållare men i lyxutförande upphöjt på piedestal. Se bilder här ovanför. Detaljer som trappstegsformen 
ner mot benet är lätta att fatta på papperet. I ti l lverkningsskedet kan dock olika formbeslut ge oväntade 
problem. Eftersom träet bränns sönder av det varma glaset lämpar träformar sig bäst ti l l runda, mjuka 
former. För skarpa kanter och detaljer är en grafitform att föredra framför en av trä. Att göra en 
grafitform skulle dock bli  al ldeles för dyrt för mitt projekt så istället lät jag göra en träform. Hade jag 
varit mer erfaren hade jag kunnat ta med den aspekten redan på skissbordet. Nu får jag istället ha nytta 
av det i  framtiden. Att göra en grafitform skulle bli  al ldeles för dyrt för mitt projekt så istället lät jag göra 
en träform. För att bevara mönstret satte formmakaren i  grafitstift i  formen. Även för en skicklig 
glasblåsare tar det tid att lära sig att blåsa ett glas i  en ny form. När mitt glas blåstes var det motigt i  
början och jag bannade mig själv för att gjort en så krånglig form. I slutet på första timmen fick 
glasblåsarna ändå ti ll  det och sen flöt det på bra. Nu är glasen klara men det återstår ännu beslut att 
fatta angående texten på glaset. Efter det misslyckade försöket med Kafé de Luxes logga fick jag rådet av 
Nils Hector att lämna datorn och jobba på papper istället. Jag började skissa utifrån en idé som dök upp i  
våra första diskussioner. Nils tänkte sig då en banderoll  mitt på glaset men jag tyckte att det skulle se för 
mycket ut som en vanlig logotyp. Eftersom jag fortfarande tyckte om idén med att ha ett motiv som 
löper runt glaset skissade jag istället på ett baner. Med sina böljande l injer knyter baneret mer an ti l l  
bildtraditionen inom Art Nouveau än ti l l  Art Deco. Det viktiga är inte att strikt hålla sig ti ll  någon särskild 
sti lepok utan snarare plocka fritt ur designhistorien för att ge ett intryck av en svunnen tid. Enligt mig är 
det samma fria förhållningssätt ti l l  designhistorien som Kafé de Luxe arbetar med i sin inredning. 
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Eftersom både Nils och jag tyckte bättre om den här idén valde jag att arbeta vidare med den. Det som 
är helt klart är att glaset kommer att ha en guldkant. Antingen en målad eller en mindre TT-slinga i  guld. 
För att få tag i  bra guldfärg ti l l  bränndekalerna har jag vänt mig ti l l  ett företag i  Danmark. Nu måste jag 
återkomma med ett färdigt motiv så att de kan räkna ut priset.  

”Om du ønsker Guld, så er det ægte guld vi anvender - det er meget dyrt.”34 

Om det var upp ti l l  mig skulle jag ha en målad kant på glaset och ingen text alls. Nu måste jag självklart 
anpassa mig ti l l såväl Kafé de Luxe som Galatea och komma fram til l  en bra lösning på texten. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
34 Mail från Erik Weidinger, 140422 
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Slutsats 
Det jag först kan konstatera är att jag inte lyckades med min föresats att ta fram en gångbar 
kostnadsmodell. Jag är helt enkelt inte ti l lräckligt erfaren och kunnig för att förutse alla aspekter som 
bidrar ti l l slutpriset för ett glas. För att kunna arbeta i  l inje med mitt koncept måste man vara expert på 
branschen. Under det här projektet har jag lärt mig oerhört mycket men inser samtidigt att jag har ännu 
mer kvar att lära. Utöver arbetet med att utforma och ti l lverka glaset har jag varit i  kontakt med en 
mängd människor som på olika sätt är knutna ti l l  glasbranschen. Min bild av glasindustrin idag är att det 
är väldigt mycket på gång men samtidigt är utvecklingen en aning trevande och ofokuserad. Även om 
det görs en del insatser, som til l  exempel Glasriketuppdraget, för att samordna och stärka industrin och 
verksamheter knutna ti l l  den har jag känt av en del frustration över att det inte görs ti l lräckligt. Men mitt 
huvudsakliga intryck är en positiv anda och en nyfikenhet på vad som ska komma. I ett läge som detta 
tror jag att det finns stort utrymme för nya aktörer att vara med och forma utvecklingen. För den 
designer som kan utvidga sin roll  ti l l att arbeta i  l inje med mitt koncept och bli  både glasambassadör och 
glaskonsult tror jag att det finns en viktig roll  att spela. I mitt projekt lyfter jag fram fördelarna med den 
småskaliga glasindustrin – flexibil itet, korta beslutsvägar och möjligheten att göra mindre upplagor. 
Genom att dra nytta av detta kan designern utgöra en viktig länk mellan uppdragsgivare och glasindustri  
och möjliggöra nya spännande projekt inom glas. 
Resultatet av mitt projekt och min designprocess blev ti l l  slut hundra glas. Det var mer än vad jag vågade 
hoppas på när projektet började. Att Galatea valde att gå in och sponsra ett examensarbete med så pass 
mycket pengar tycker jag i  sig visar på det svenska glasets attraktionskraft. Själva glaset tycker jag blev 
bra ti l l  slut. Med sin raka kupa sticker det ut bland andra nutida glas. Profilen ner mot foten och 
guldkanten knyter an ti l l  svunna tider på samma sätt som Kafé de Luxe gör i  sin inredning. Det var svårt 
att förhålla sig ti l l al la viljor och aspekter som behövdes vägas in i  processen. Om något så var det en bra 
övning i  att framhålla mina egna val som designer. Glasets form känner jag att jag själv rått över men 
arbetet med mönstret har varit motigare. Eftersom glaset ska användas på Kafé de Luxe var det 
nödvändigt att Nils Hector skulle vara med och bestämma en hel del. Mycket av samarbetet med Kafé 
de Luxe, Galatea och Skruf har handlat om kostnader, budget och möten. Här ser jag också den svåraste 
balansgången i  mitt koncept. Min drivkraft är att få arbeta med form och glas och med en utvidgad 
designerroll  mer åt konsulthållet finns risken att det administrativa arbetet tar överhanden. Ändå tror 
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jag att mitt koncept l igger bra i  tiden och svarar på ett behov som uppstått i  och med de förändringar 
glasbranschen nu genomgår.   
Det har varit en intensiv period med många intressanta möten och de allra flesta har känts optimistiska 
inför framtiden. Jag får en känsla av att något nytt och spännande är på gång inom det svenska glaset. 
Själv kommer jag arbeta vidare för att bli  en del av den utvecklingen. 
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Övriga 
Meningsskapande – produkt och varumärke, föreläsning av Elisabet Fluff Kärrberg 
Enkät på Facebook. Den gick ut ti l l  al la mina 162 facebookvänner och svaren inhämtades mellan den 
19/2 och den 22/2, 2014. 
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