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Inledning

Bakgrund

Som bakgrund och bas till detta projekt har jag mina studier i glasdesign som väckt mitt 

intresse för denna krisstämplade men passionerade bransch. Det hela började för min del med 

förra terminens glasprojekt och dess sammanfattande uppsats, som handlade om glaskonsten i 

Sverige i förändring. Det senaste seklets årtionden har, för den svenska glasindustrin, ofta 

varit varandra diametralt motsatta; det har varit blomstrande industriproduktion ena decenniet 

och kris och nedläggning det andra. Glaskonsten har traditionellt genom 1900-talet varit starkt 

knuten till bruken och dess produktion. Idag finns det få bruk kvar i Sverige och konstnärer 

som arbetar med glas har då inte samma möjligheter till anställning vid något av dem. 

Situationen och marknaden har förändrats och i och med det också relationen bruk - konstnär. 

	
 I mitt examensarbete vill jag arbeta med konstglas och bruksglas i symbios. Bruksglas 

har alltid varit förknippat med praktiska värden, men idag kanske det krävs mer än så för att 

attrahera köparen? Är det enbart funktionalitet kunden söker efter i ett glas så kan IKEAs för 

nio kronor stycket ”duga”, billigt och utbytbart. För att erbjuda något mer måste det 

handgjorda glaset hitta ett värde som kan trumfa prisvärdhet. Hittills har den svenska 

glasindustrin försökt locka med sin autenticitet, historia och hantverk. Värden som kan verka 

självklara för den insatte, men svårförståeliga för den stora massan som aldrig sett ett glas 

blåsas för hand. 

	
 Konstglaset är det som överlevt glasrikets kris, varför? Jag tror att det finns det en kärna i 

det som kan föras över på bruksföremål och göra det attraktivt på ett liknande sätt. Jag är av 

uppfattningen att emotionella värden idag framförallt finns i vad som betraktas som konst, 

snarare än i bruksföremål. Detta eftersom att praktiska och fysiska värden oftast ses som de 

viktigaste för ett bruksföremål och det emotionellt expressiva oftast betraktas som något 

sekundärt. Jag vill se över värdebyggnad och mening i bruksglaset i förhållande till hur 
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detsamma gestaltas i konstglaset, och konst i allmänhet, för att hitta inspiration och en mer 

nutida förankring för glaset och på det viset attrahera en ny målgrupp. 

Målerås

Målerås glasbruk tillverkar och säljer nästan enbart konstglas. Den lilla delen hushållsglas/

bruksglas som finns i sortimentet är mer konstnärligt utformat än vad som kan ses som 

normalt, och det är med en uttalad mening. De vill försöka bryta ny mark och hitta nya 

målgrupper/konsumenter och det är till stor del därför jag valt att inspireras och handledas av 

dem; vi har liknande mål. Exempel ur Målerås nuvarande sortiment:

Projektidé

Nyckelord: Värdebyggande - kunskapsspridande

Problemformulering: Hur kan konstglaset sälja bruksglaset?

Mitt koncept för examensarbetet är att utvärdera och se över värdebyggande och mening i 

konstglas för att utarbeta en strategi för hur dess värden kan översättas till bruksglas. Detta 

kommer ske med handledning från Mia Hagström på Målerås Glasbruk.  Jag vill dock inte 

begränsa mig till att arbeta enbart utifrån Målerås, även om jag utgår en del ifrån de strategier 

och marknadssätt de använder sig av. Projektet ska resultera i en mer generell strategi som 

inte bara passar dem utan också utvecklar glasmarknaden i stort i Sverige. 
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Syfte

I mitt projekt vill jag hitta en lösning till hur glaset i Sverige kan utvecklas och bibehålla en 

lönsamhet. Jag vill visa på lösningar och möjligheter istället för att prata om kris och 

misslyckanden. Självklart finns en historia att ta hänsyn till, men framför allt att lära av. Hur 

kan vi gå vidare? Jag vill också undersöka designers roll i förändring, då och nu, för att 

utveckla strategier för framtiden. Formgivarens relation till bruken ser i mångt och mycket 

inte likadan ut idag som för femtio år sedan, hur kan vi använda den förändringen på bästa 

sätt? 

Mål

Först och främst handlar projektet om glasets föränderlighet och fortlevnad. I andra hand vill 

jag starta en diskussion om då och nu och sedan, om utveckling och framtiden inom svenskt 

glashantverk. Målet med mitt projekt är att utarbeta en strategi för att glaskulturen i Sverige 

och hantverket ska kunna leva vidare (men kanske i ny skepnad) samt hitta nya sätt för 

formgivare/konstnärer att arbeta med bruk och hantverkare. Projektet ska resultera i en 

produkt (mer eller mindre konceptuell) som visualiserar det jag kommit fram till utifrån det 

kontemporära tema jag väljer. Min tes är nämligen att ett nutida och aktuellt ämne ska kunna 

lyfta glaset till nutiden. 

Tillvägagångssätt

Jag kommer inleda mitt projekt med en grundlig research där jag definierar temat jag ska 

jobba utifrån. Detta tema kommer ha sin grund i den research jag gör samt mina egna 

erfarenheter och tankar. Researchen kommer bland annat omfatta en kortare historiedel för att 

visa var jag och glasvärlden står idag, en kartläggning av samtida fenomen och skiftningar i 

samhället samt en mer konsumentinriktad del där jag tittar på hur glaset ses av den stora 
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massan (associationer, kunskap, vad vet gemene man?) och olika målgruppers potential. 

Researchen kommer också innefatta en del undersökande av paralleller mellan glaskonsten 

och ”annan” konst/ kulturella fenomen. Då glaset i Sverige har en lång historia och då många 

försök har gjorts att rädda hantverket och industrin kvar i Sverige så har jag många exempel 

på tillvägagångssätt som fungerat mindre bra. Därför kommer en av de viktigaste metoderna i 

mitt konceptuella arbete vara att jämföra med tidigare strategier, dekonstruera dem, och hitta 

dess antites för att komma utanför tidigare vedertagna sanningar och hur man bäst ”håller 

glaset vid liv”. Det tema jag planerar undersöka ska vara något som engagerar mig själv men 

som också knyter an till konsten och då också rimligtvis samhället. 
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Research

Glaset i Sverige

Glas har producerats på många olika ställen i Sverige i flera hundra år. Men det är en viss 

region i sydöstra Småland som kommit att kallas glasriket. Idag markeras just den regionen av 

det officiella vägmärket ”Glasriket” och för gemene hen förknippas detta säkerligen med 

stolta bruk som exempelvis Kosta och Orrefors. Men glasrikets främsta attribut som region är 

nog dess historia och kulturella samhörighet, snarare än det geografiska område det spänner 

över. I det geografiska området Glasriket innefattar finns de naturtillgångar som behövdes för 

att driva en glasproduktion; trä och vattenkraft. Gemensamt för många glasbruksbygder var 

också järnbruken, som utvecklades till glasbruk då förfrågan på bruksglas och fönsterglas 

ökade vid förra sekelskiftet (Nordström, 1995). Redan strax efter sekelskiftet 1800-1900 insåg 

flera av aktörerna på den svenska glasmarknaden att de behövde mer än bara industriell 

produktionskraft för att slå sig in på den internationella marknaden; de behövde 

produktformgivning. Redan då bildades grunden till den modell som sedan dess varit rådande 

för hur bruken marknadsför sig; konstnärer som genom sin design marknadsför sitt bruks 

varumärke. I början av 1900-talet var Edward Hald och Simon Gate de stora glasformgivarna 

som gav bruksglaset en renässans och i deras fotspår har flera andra följt.1 Sedan dess har 

glasproduktionen i Sverige sett flera kriser; dels har den manuella, personalkrävande 

produktionen nästan helt konkurrerats ut av industriell maskintillverkning, dels har större, mer 

världsomspännande ekonomiska kriser, så som oljekrisen på 70-talet, satt sina spår.2 Vid dessa 

perioder av kris har bruken, precis som Orrefors gjorde då Hald och Gate anställdes, sett sig 

om efter formgivare för att lyfta glaset och attrahera köparen. Men under andra halvan av 
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1900-talet har detta fungerat sämre och sämre, i takt med att de svenska glasbruken outsourcar 

sin verksamhet faller också trovärdigheten, god design eller ej. 

	
 Och nu, 2015, har det talats om ”kris i glasriket” så länge att det nästan mattats av, det 

finns knappt något kvar att lägga ner. Om en ser till tillverkningsindustrin så är det med rätta 

att kalla det kris, där har lönsamheten varit låg en längre tid och den industriella 

tillverkningen är idag i princip obefintlig. Idag är möjligheterna för större tillverkning av 

bruksglas i Sverige nästintill reducerade till noll på grund av alltför stor konkurrens från 

låglöneländer där glas kan tillverkas billigare. Och det är då en kan fråga sig vad som är 

viktigast, det kanske inte är lönt att rädda industrin kvar i Sverige; IKEA och dess likar 

kommer inte att försvinna i första taget och det svenskproducerade glaset kommer i min 

mening aldrig ha en chans att prismässigt konkurrera ut en så stor aktör. Men för att värna om 

hantverk och tradition så kanske det ändå inte är rätt ände att börja i? De få mindre glasbruk 

som finns kvar idag kan kanske bättre bevara traditionen och hantverket just för att de är så 

små och specialiserar sig, samt fokuserar på en (om än något exklusiv) specifik marknad. 

Målerås

Glasbruket i Målerås har en historia kantad av både framgång och svårigheter. Den första 

glasugnen tändes 1890 och sedan dess har hyttan inte bara brunnit ned och återuppbyggts men 

också sett flera olika företag och ägare husera i hyttan mellan flertalet konkurser. 1924 började 

det dock ordna upp sig en aning, då bruket startade igen efter en konkurs och det togs över till 

50% av glasarbetarna själva, medan en fd. glasblåsarmästare från Orrefors, Gustav Rosander 

blev chef och ägare av den andra hälften av bruket. 1960- och 70-talet var hårda tider för hela 

glasindustrin i Sverige och då gick den koncern Målerås ingick i, Krona-Bruken AB, i 

konkurs (1977). Då var det än en gång upp till glasarbetarna att rädda sitt bruk och med Mats 

Jonasson i spetsen satsade 104 av arbetarna och invånarna i Målerås 1000 kronor var, eller 
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mer, för att glasbruket skulle kunna överleva. Och med lite hjälp av Nybro kommun och 

Statens Industriverk blev så 1981 AB Målerås Glasbruk löntagarägt.3

Målerås glasbruks historia är en viktig del i hur de definierar sig själva idag, de är något av en  

outsider, kör sitt egna race med envishet och kämparglöd och det är uppenbart att de tror på 

arbetarnas ansvar och kollektivet. Mats Jonasson som idag äger större delen av aktierna i 

bolaget är synonymt med bruket och orten. Han arbetar på bruket varje dag i veckan4, är där 

på plats, även fast han passerat vad många andra skulle kalla pensionsåldern, sedan länge. 

	
 Engagemanget, drivkraften och stoltheten från arbetarna och ägarna är, enligt mig, en stor 

anledning till att de lyckats överleva då andra glasbruk med andra strategier gått omkull. Det 

har aldrig blivit en del av en stor koncern som pumpat pengarna vidare, och vinsten har hållits 

kvar i företaget för att utveckla det.5 

	
 Tidigare har både hushållsglas, prydnadsglas, medicinglas, flaskor och burkar tillverkats 

vid bruket, men idag tillverkar och säljer Målerås glasbruk nästan enbart konstglas. Den lilla 

delen hushållsglas/bruksglas som finns i sortimentet är mer konstnärligt utformat än vad som 

kan ses som normalt och bör kanske egentligen benämnas som konstglas, även om de går att 

dricka ur/ha ljus i.  

	
 Målerås har idag den resande människan som största målgrupp. De har satsat på att finnas 

på flygplatser och andra ställen där resande passerar för att hitta en nisch för sitt glas som 

gåva/present. De säljer bra i t ex. Ryssland och Japan, för ”där uppskattas detaljarbetet och 

hantverket” enligt VD Mia Hagström. Där appellerar de, enligt Mia, till en bred åldersgrupp 

och till båda könen, dock med emfas på medelklass och uppåt. Mats Jonassons design står för 

ca 90 % av företagets omsättning, vilket dels beror på att sortimentet till stor del är designat 
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av honom, men också för att de yngre designers som Målerås knutit till sig inte i lika stor 

utsträckning appellerar till deras befintliga målgrupp utomlands. 

Idag arbetar Målerås med klassiskt och, i mina ögon, lite gammeldags konstglas. Med det 

menar jag att det är vackert, välbearbetat men kanske lite ”mossigt” uttrycksmässigt för någon 

som jag; jag förknippar det med något som mina mor- och farföräldrar skulle ha hemma i 

vitrinskåpet, inte något jag själv skulle vilja köpa. Utöver detta klassiska sortiment, som 

framförallt domineras av Mats Jonassons design (mestadels verklighetstroget avbildade djur- 

och naturmotiv), har Målerås knutit till sig några yngre formgivare (som exempelvis Ludvig 

Löfgren) där ett mer ungdomligt, lekfullt och mer kontemporärt uttryckssätt får ta plats. Dessa 

verk designas och presenteras i kollektioner, i en skala från unikat till mindre massproduktion. 

Att arbeta med kollektioner på det här viset är något jag valt att applicera på mitt projekt, 

eftersom att jag sedan tidigare har en idé om att utveckla det till mer av en generell strategi 

och undersöka hur man bäst kan utnyttja detta för glasets framtids skull. Att arbeta i 

kollektioner är något som modebranschen gjort länge och därför har jag valt att titta lite 

närmre på den för att ta lärdom av hur de där gått till väga.

Mode - haute couture vs. prêt-à-porter

Haute couture är enligt Nationalencykolpedin ”den yppersta formen av sömnadskonst”och 

motsatsen till prêt-à-porter.6 Och mellan dessa ytterligheter, från det mest exklusiva, 

skräddarsydda haute couture till de stora budgetkedjornas konfektioner redo att bäras, finns 

oräkneliga nyanser. Prêt-à-porter har i princip funnits lika länge som couturen, men det var 

inte förrän på 60-talet den slog igenom på det viset vi ser den idag.7 Det finns ett klart 

Frida Lundén 2DI303

! 10

6 Nationalencyklopedin: Haute Couture. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haute-couture 
Hämtad 2015-02-26

7 Croll, J. Fashion that changed the world s. 91: Ready-to-Wear and Mass Fashion

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l


klassmässigt ställningstagande i att massproducera mode, alla (eller åtminstone många) ska ha 

tillgång till det, vara inkluderade, i motsats till couturens exkluderande sätt. Självklart finns 

många konflikter och problem i att massproducera kläder, eller för all del andra ting, men jag 

vill ändå ta inspiration från modebranschens sätt att nå så många olika sorters människor; 

klassmässigt men också över könsgränser och genom alla åldrar. Att på det här viset hitta 

olika nivåer inom glaset, arbeta med hela skalan från det mer exklusiva (och dyra) konstglaset 

till det mer praktiska bruksglashållet. Handgjort glas är visserligen alltid i viss mån exklusivt, 

speciellt om det som i Målerås fall är producerat i Sverige med alla de kostnader som kommer 

med att producera i ett land där sociala avgifter, löner osv. är höga. Detta är svårt att komma 

ifrån, men att ge mer värde (utöver praktiska, historiska, hantverksmässiga) för de pengar en 

faktiskt betalar kan vara något som ändå motiverar till köp. 

	
 Att arbeta med kollektioner som täcker en större skala från exklusivt (kanske unikat) till 

mer vardagligt skulle kunna vara ett sätt att bredda den grupp som köper glas. Jag tror dock 

att det krävs mer utöver detta för att engagera nya målgrupper, jag tror att en föryngring i 

uttrycket är nödvändigt, och även där vill jag hämta inspiration från modets sätt att vara 

samhälleligt och kontemporärt förankrat. Med det menar jag att hur vi klär oss är ett sätt att ta 

ställning; politiskt och socialt, för att skapa en identitet. Och precis som vi använder kläder för 

att uttrycka oss kan vi också använda andra objekt för att stärka vår image. Genom att ha en 

viss produkt kan vi göra den till en del av vårt statement, vi kan föra över det den 

representerar på oss själva.8 I modet vill jag hitta inspiration till mitt glas från dess sätt att 

fungera som ett personligt ”statement”, ett sätt att uttrycka sig:

	
 ”Inte har vi kläder bara för att hålla oss varma eller för att skyla vår nakenhet. Nej, 

	
 kläder är en komplex del av människans kultur och ett subtilt kommunikationsmedel. Med 

	
 klädseln talar vi om vilka vi är, ibland alldeles omedvetet, men ofta högst medvetet. [...] 
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 vi [kan] visa både nationalitet och den innerst grupp-tillhörigheten, ekonomisk och social 

	
 status, ålder och kön.” 9

För att hitta en liknande kontemporär förankring för glaset har jag tittat på ett ämne som 

engagerar mig mycket, som just nu diskuteras i bland annat sociala medier, konst och 

populärkultur; Feminismen. 

Tema; feminism och mens

Något som engagerar mig personligen är genus och jämställdhet. Därför föll det sig naturligt 

för mig att undersöka dessa komplexa frågor i mitt projekt. För att smalna av lite valde jag att 

fokusera på feminism och utgå ifrån menstruation som en symbol för hela den feministiska 

rörelsen. Detta eftersom att mens både är ett tabu som jag genom glaset vill lyfta och våga 

prata om, men också för att det är en form av maktvapen som genom tiderna använts MOT 

menstruerande personer.10 I vårt samhälle är vi idag inte jämställda könen emellan och att 

våga tala om mens är visserligen bara en liten del av det övergripande problemet, men kan 

ändå vara ett sätt att starta en diskussion.

 

Liv Strömquist och Kunskapens Frukt

	
 I Kunskapens frukt visar Liv Strömquist på hur menstruerande personer genom tiderna 

formats att känna skam och vara ”rädd för att det ska avslöjas att man har mens”.11 Detta blir 

också väldigt tydligt när en ser till exempelvis reklam för mensskydd. Ofta framställs mens i 

reklam som något ofräscht som tamponger/bindor kan rädda en ifrån: känn dig säker, känn 

dig fräsch är vanliga slagord. Redan i bibeln finns stycken som berättar om mensens orenhet 

och det har sedan dess använts i många olika situationer för att förtrycka menstruerande 
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personer (och framförallt då kvinnor). Trots allt detta, eller kanske tack vare, har mens blivit 

något av en symbol för feminism idag. Det senaste året har fler menshyllningar än vad jag 

någonsin tidigare sett passerat genom mitt informationsflöde, allt från stearinljus och 

örhängen i form av blodiga tamponger till bloggvärldens menskoppseufori. Att inte känna 

skam för sin mens har blivit inne och den tendensen bör, enligt mig, lyftas fram.

Populärkultur - Robert Venturi: Learning from Las Vegas

Definitionen av populärkultur är inte alldeles självklar, termen definieras ”alltid, implicit eller 

explicit, i kontrast till andra konceptuella kategorier: folkkultur, masskultur, finkultur, 

dominerande kultur, arbetarklasskultur.” 12  Kopplingen till konsumtion och varuestetik är 

stark och ”gör att även fenomen som mode och reklam ibland räknas in i det 

populärkulturella utbudet.” 13 Att omfamna den stora massans smak är något som förespråkas 

av Venturi i Learning from Las Vegas (1977). I boken uppmanar han arkitekter till att vara 

mer öppensinnade och mottagliga för allmänhetens stil. Glaskonst har historiskt sett i mångt 

och mycket kvalat in under epitetet finkonst, det har varit dyrt och har ofta, enligt mig, haft en 

klassisk, stram karaktär. Sedan har visserligen glaskonstnärer så som Erik Höglund och 

Monica Backström (m.fl.) utmanat detta redan för bortåt femtio år sedan, men det är inte 

förrän idag som glaskonsten börjat bli lika populärkulturell och också provokativ som annan 

konst. 

Åsa Jungnelius

Den glaskonstnär jag själv tycker bäst representerar detta är Åsa Jungnelius. Hon är en 

konstnär som framförallt jobbar i glas, även om det ofta är i kombination med andra material. 
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Hennes stil kan beskrivas som undersökande och ifrågasättande men också provokativ i det att 

hon ofta angriper sociala normer. Som ett exempel på detta kan nämnas två återkommande 

symboler i hennes arbeten; fallossymbolen och snippan, som båda ofta rör upp känslor och 

skapar diskussion. Åsa Jungnelius arbete genomsyras av tydligt postmodernistiska, 

dekonstruerande drag. Hon bryter ned hierarkier och ifrågasätter vår förståelse för världen 

genom att få oss att fundera över vad vi accepterar som vår verklighet. Enligt Heartney14 är 

”det postmoderna axiomet att vår förståelse av världen först och främst är grundad på 

förmedlade bilder”, bilder som byggs upp genom film, reklam och annan media/massmedia, 

och det krävs att en förstår att dessa bilder är skapade för att kunna ifrågasätta dem. Att 

ifrågasätta dessa konstruerade verkligheter är något som också Judy Chicago gjort. Hennes 

verk ”The Dinner Party” lyfter de kvinnor som delvis eller helt utelämnats ur vår världs 

historiska kanon genom att bjuda in dem till bordet. Verket består av ett triangelformat 

långbord där 39 kvinnor finns representerade med varsitt kuvert samt ett antal golvplattor som 

bordet står på där 999 namn finns nedtecknade. Totalt tar verket upp 1038 kvinnor som alla på 

något vis i olika utsträckning gjort ett givande bidrag till samhället, arbetat för att förbättra 

andra kvinnors levnadsförhållanden, arbetat för att belysa viktiga delar av kvinnohistoria och 

varit en förebild för ett mer jämlikt samhälle15
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Åsas kollektion Make-up (se bild ovan) för Kosta Boda är ett sätt att göra ”vykortet utav 

oljemålningen” som hon själv uttrycker det.16 Det är alltså en mindre massupplaga sprungen 

ur en skulptur från 2004 vid namn Vad fin du är i håret (se bild 1 i bilaga). Dessa produkter 

innehåller essensen av ”moderskeppet” 17 och blir ett sätt att göra något som från början kan 

anses som finkultur till något för alla; populärkultur. Detta kan ses som en strategi för att 

sprida sitt budskap till den bredare massan men samtidigt ett sätt att kommentera 

konstindustrin. Skulpturerna talar enligt konstnären själv om hur vi bygger upp våra 

identiteter och vilka redskap vi då använder:

	
 ”Jag tror ju då att all materiell kultur bär på ett påstående, en form av politiskt budskap. 

	
 Och då om det helt plötsligt står en massa läppstift och nagellack i våra privata hem, så 

	
 betyder ju det också att det här är ett viktigt redskap och är en viktig symbol, då man vill 

	
 på något sätt visa upp den.” 18

Att på det här viset ta konstglaset vidare är något jag själv anser viktigt att utforska mer 

eftersom att det glas som massproduceras i mindre upplaga i det här fallet kan ta en plats som 
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mellanting mellan konstglas och bruksglas. Jag tror att det finns en möjlighet att genom att 

ladda glaset med en populärkonstnärlig mening sprida det till nya målgrupper. Att på det här 

viset applicera en socio-politisk mening i ett glasföremål säljer glaset, men glaset i sig kan 

också agera meningsbyggare genom sin historiska identitet och materialitet. Glaset som 

material ger en känsla av exklusivitet och praktfullhet, det är förföriskt och liknar få andra 

material i vår vardag vilket gör det ”eget”. Dess transparens och sätt att fånga ljuset är något 

som attraherar och kanske förbryllar, det kan blänka och gnistra som kristaller och diamanter 

men också förvränga det vi ser. Jag tror att glaset kan lyfta ett budskap samtidigt som ett 

samhälleligt budskap kan ge glaset en ny kontext och större mening. 

Kommersialisering & merchandise

En intressant dimension att utforska vidare är utifrån ett populärkulturellt perspektiv också 

glasets möjlighet att fungera som merchandise. Det har fungerat väl i andra branscher; som 

exempel kan nämnas Lego. De har sedan slutet på 1990-talet utvecklat och sålt Star Wars-

legokit som ett led i ett samarbete med Lucasfilm Ltd, vilket lett till en enorm succé. Faktum 

är att succén var så stor att det idag är Star Wars-figurer, tillsammans med figurer ur Harry 

Potter och Batman, som är de Legoföremål samlare betalar allra mest för.19 

	
 ”Lego’s affiliation with popular brands, particularly Star Wars, has launched it into the 

	
 realm of highly collectible limited editions, with the most prized sets changing hands on 

	
 eBay for huge sums[...]” 20

Redan idag finns i Målerås sortiment glasskulpturer föreställande motiv ur Sagan om Ringen 

samt några mytologiska/religiösa motiv. Dessa skiljer sig inte speciellt mycket visuellt sett 

från det Målerås i övrigt gör, men de hamnar ändå i en egen kategori i ”utkanten” av deras 

sortiment; dessa produkter blir innehållsmässigt hybrider mellan Målerås (glas) och film/
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populärkultur. Målerås har bara en handfull sådana produkter idag, men idén om 

merchandise-orienterade produkter är intressant och har utvecklingspotential om rätt marknad 

hittas.

Legotillverkning

I Glas Deluxe21 driver Magnus Gustavsson tesen om att en möjlig strategi för fortlevnad för 

de svenska glasbruken skulle kunna vara legotillverkning. Han tror, precis som jag själv, att 

”istället för att vädja till nostalgin kring Glasriket borde de helsvenska glasbruken lyfta fram 

de faktiska fördelar de kan erbjuda”. 

I och med de idag kvarvarande svenska glasbrukens plattare organisation möjliggörs kortare 

beslutsprocesser som skapar flexibilitet. Denna flexibilitet är en fördel för legoproduktion, och 

framförallt när det gäller mindre (och potentiellt exklusiva) serier. Magnus visar exempel på 

samarbeten där denna strategi idag tillämpas, med både för- och nackdelar, och det tydligaste 

och mest framgångsrika samarbetet torde vara det mellan Skrufs Glasbruk och Svenskt Tenn. 

	
 ”Men man skulle kunna tänka sig en framtid där det är en självklarhet för ett bryggeri att 

	
 ha ett handblåst glas i limiterad upplaga till sitt öl och att alla bättre restauranger håller 

	
 sig med specialdesignade glas.” 22

Reflektion

Jag tror att framtiden för svenskt glas ligger i att göra det mer tillgängligt för fler för att visa 

vad det svenska glaset faktiskt är; kvalitet i både hantverk och design. För att göra det tror jag 

på att arbeta med populärkulturella och konstnärliga värden i glaset för att skapa diskussion, 

väcka opinion. Att våga utforska och satsa på nya vägar som Skruf gjort är också viktigt, och 
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jag tror att den legoproduktion Magnus Gustavsson beskriver skulle kunna fungera 

tillsammans med min teori om att ge glaset en mer populärkulturell förankring. 

Legoproduktionen är ett medel för att möjliggöra en korsbefruktning mellan glaset och andra 

aktörer, t ex. inom den bredare konst- och designvärlden. Också i och med den mindre 

glasproduktion som finns kvar i Sverige idag så finns möjligheten att göra korta och rätt 

exklusiva serier; det blir mer likt modevärldens sätt att arbeta med kollektioner efter säsong. I 

glasets fall kan jag tänka mig att det snarare handlar om kortare serier för olika tillfällen, 

snarare än säsongsbetonat. Det skulle kunna förankra glaset i det postmoderna, 

populärkulturella samhället, skrapa bort mossan och det överdrivet eleganta, finkulturella 

draget från glaset. 

Utifrån min research har jag bestämt mig för att satsa på att välja ett tema, i det här fallet 

feminism, att tolka i glaset. Utöver det arbetar jag på att hitta en situation, ett tillfälle där 

glaset kan komma fram, men samtidigt skapa och gynna en sund diskussion och sprida 

budskapet om feminismen. För att konkretisera och smalna av har jag valt att arbeta vidare 

med kampen mot tabut om menstruation. Det är en viktig fråga där essensen av feminismens 

tankar finns med. Situationen jag arbetar utifrån är sättet samhället ser på mens, ofta som 

något äcklig, mensskydd smusslar en med, det är inget som ska synas. Där finns en tydlig 

situation och ritual, i och med att mensen är något återkommande, vanligtvis en gång i 

månaden, och något som påverkar en menstruerande persons liv en hel del, och ibland mer än 

vad personen själv förstår. Med hjälp av glasets transparens vill jag ifrågasätta varför mensen 

ska vara dold, på det här viset laddas glaset med värden utöver det rent estetiska och 

funktionella, det blir ett politiskt statement att ha ett ”mensglas” hemma. 
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Utveckling & skissprocess

Förarbete

Jag inledde min skissprocess med brainstorming kring hur mens skulle kunna illustreras i 

glaset. Sedan tidigt i projektet hade jag haft en idé om att arbeta kring menskoppen, skapa en 

form av förvaring för den och det var något jag arbetade vidare med. Till en början skissade 

jag en hel del på simpla former där dekoren fick ta plats vara vara det som illustrerade och 

kopplade till mitt tema. Under brainstormingen kom det fram att flera av mina klasskamrater 

(både tjejer och killar) inte hade någon aning om hur menscykeln egentligen fungerar och hur 

den kan påverka en menstruerande persons liv. Jag tog med mig det och skissade fram en 

dekor att applicera på ett cylinderformat/runt föremål (så att cykeln sluts):

Tanken var att visa på de hormonella vågor 

som påverkar en menstruerande person olika mycket 

olika dagar i månaden och illustrera detta med färgade 

bubblor i glaset (en teknik jag utarbetat i ett tidigare 

projekt) i t ex. menskoppsbehållaren.

	
 Parallellt med detta skissade jag på hur scener ur 

Kunskapens Frukt skulle kunna återskapas i glaset. Målerås är känt för att kallbearbeta sitt 

glas och det inspirerades jag av, när jag skissade olika scener ur boken som gravyer. Som en 

pastisch av Simon Gates Bacchusskål ville jag byta ut Gates atleter och sätta kvinnan och 

mensvärken i fokus.
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Altaret

Ingen av de två idéer jag skissat på kändes helt klockren, de var både rätt tunna och behövde 

vara större och, kände jag själv spontant, mindre knutna rakt av till Kunskapens Frukt. Idén 

om gravyren var dessutom väldigt fokuserad på Liv Strömquists sätt att rita och inte mitt eget 

sätt att formge. Jag behövde bestämma en tydlig linje i den kollektion jag arbetade på och 

hitta vilka delar som ska utgöra kollektionen. I det stadiet kände jag mig rätt kluven och 

ägnade en eftermiddag åt spontant skissande och målande för att öppna upp mina tankar, för 

att lägga de två tidigare idéerna lite åt sidan och tänka nytt. Jag tittade på nya former, som 

fortfarande hade anknytning till mens, och skissade på livmoder och äggstockar. För att skala 

av och stilisera det jag skissat valde jag att göra enkla, Rorschachtest-inspirerade mönster:
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Jag tänkte att skisserna skulle kunna fungera lite som inspiration men när jag väl satt med 

dem i handen insåg jag att detta skulle kunna vara en perfekt form för en kandelaber. Jag hade 

just läst ett kapitel i Kunskapens Frukt (se bild ref. II) där Strömquist tar upp de 

monoteistiska, patriarkala religionernas inverkan på tabubeläggningen av menstruationen (och 

i sin tur kvinnor). Detta, tillsammans med idéen om en kandelaber, och sedan tidigare 

menskoppsbehållaren, fick mig att börja skissa på ett altare. Ett altare som skulle ge kvinnor 

och mensen sin rättmätiga plats, ett sätt att hylla och ”tillbe” mensen, och visa fram mensen i 

samma anda som Judy Chicagos ”The Dinner Party” lyfter fram historiska kvinnor. Det var 

också ett sätt att definiera och forma situationen jag ser användaren i samtidigt som det knyter 

an till mensen som återkommande ritual. Mensaltaret blev min tolkning av hur jag tror 

menstruationen framställts om vi levt i ett matriarkat; som något heligt, som hyllas för sin 

fruktbarhet. För att snabbt visualisera min idé om ett altare skissade jag upp detta: 

Behållare för menskopp, kandelaber, fat och välvd spegel. 

I det här stadiet fick jag lite feedback från Mia på Målerås, hon tyckte det var lite för spretigt, 

och att altarets delar bör hänga ihop mer. Hon tyckte också, precis som jag själv, att det fanns 
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något i kandelabern. Utöver detta spånade vi på att någon form av dricksglas skulle passa bra 

in i konceptet. Det fick mig att tänka på en helig graal. I samma veva som jag fick feedback 

från Målerås träffade jag också två av mina tänkta användare. De var mycket positiva till idé 

om ett altare men föreslog också att behållaren för menskoppen kanske borde vara lite mer 

som ett ”diskställ”, eftersom att de ofta inte riktigt vet var de ska göra av den när den är 

rengjord och ska förvaras till nästa användning. Jag valde utifrån mina skisser att gå vidare till 

modellstadiet med fokus på tre produkter: ett dricksglas, en menskoppsbehållare och en 

kandelaber. Detta på grund av att jag kände att jag hellre utvecklar färre men mer genomtänka 

objekt än fler som kanske ej blir lika bra. Jag ser detta som ett sätt att lämna dörren öppen för 

vidareutveckling av konceptet vid ett senare tillfälle.

Färger

Till att börja med experimenterade jag med olika färgkombinationer i syfte att skapa en känsla 

av spiritualism, nästan något hedniskt över altaret, men jag tyckte det blev lite spretigt och 

provade därför att istället applicera färger som mer härstammar från bilder av menstruation i 

litteratur, och till viss del annan kultur (något som återfinns även i Kunskapens Frukt, 

medvetet eller ej av Liv Strömquist). Enligt kapitlet The Bleeding Tower: Menstrual Themes 

in Fairy Tales i The Curse så är färgerna svart, vitt och rött ofta återkommande symboler:

	
 ”Some descriptive emblems and motifs recur constantly and point to associations that go 

	
 back to the mythic and ritualistic origins of the tales. One such recurring motif is the use 

	
 of the colors white, red and black” 

	
 ”Most heroines of tales are presented to us first in their white, or virgin, state. After they 

	
 fulfill conditions of seclusion and trial and ride off with the prince, they are associated 
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 with the color red, or nubility; and all have a brush with tranformation or death, which 

	
 brings them in touch with the black.” 23

Att använda svart, vitt och rött som färger i mitt projekt fick det hela att kännas mer enhetligt 

och knöt ihop mitt koncept med min inspiration från Kunskapens Frukt på ett tydligt vis, 

samtidigt som det finns en djupare referens till främst litterära men också mer generella 

kulturella tolkningar av menstruation. 

Utveckling av formen på kandelabern
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Kandelaberns form lämpar sig bäst för ugnsgjutning, där kan hål för ljus åstadkommas och det 

blir detaljrikt. För ugnsgjutningen krävs en vaxform som sedan gjuts in i gips. Vaxet smälts 

därefter ut och lämnar ett hålrum i formen. Formen vänds sedan uppochner, fylls med 

glaskross och ställs in i ugnen där glaset smälts samman. För en vaxform krävs också kanaler 

där vaxet kan smältas ut. Dessa kanaler fungerar också som vägar för luftbubblor i glaset att ta 

sig ut och inte bli fast i formen. Jag har valt att själv göra alla gipsmodeller och -formar, 

vaxmodeller och avgjutningar för att lära mig om de praktiska processer som glashantverket 

innebär. Det enda jag inte har kunnat göra själv är att faktiskt blåsa glaset i mina formar, då 

det tar år av träning att bemästra en sådan sak. Form- och idémässigt kände jag att jag lyckats 
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med kandelabern, därför valde jag också att 

knyta ihop övriga delar med utgångspunkt i 

den.

Jag experimenterade mycket med 

ugnsgjutning, men inget av det jag gjorde 

höll, varken bokstavligt; då det sprack, eller 

visuellt; linjerna blev för vassa, den kändes 

hotfull. Därför bestämde jag mig för att ändå 

ge sandgjutning en chans. Det visade sig vara 

ett lyckat drag då kandelabern blev mjukare, med lite rundare kanter, precis som jag tänkt den 

från början. Den var dessutom mycket lättare att gjuta på det viset, även om hålen för ljusen 

får kallbearbetas. 
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Utveckling av formen på dricksglaset

Min idé att ta fasta på menscykelns form, visserligen något avskalad, lämpar sig väl för 

fastblåsning i form. På föregående sida visas hur jag experimenterat med olika mängder av 

”cykler”/linjer. Min första tanke var att göra flera, där alla blir lite olika, eftersom att ingen 

persons cykel är den andra helt identisk, vi har alla våra egenheter och det bör 

uppmärksammas. Jag ville ändå undersöka och utveckla formen mer och bestämde mig därför 

för att även prova med bara en ”cykel”/linje som dekor. För att knyta an till kandelaberns 

uttryck arbetade jag vidare med den topografiliknande formen, men gjorde den här mer 

anpassad till ett cylinderformat föremål. 

Efter experimenterande med formerna i 3D insåg jag att det mest visuellt sammanhängande 

var mest logiskt, det blir en tydligare helhet med dricksglas, menskoppsbehållare om de båda 

följer samma utformning. Jag kom alltså tillbaka hit, men i ny form (menscykeln runt 

cylinder, sluten cirkel, oändlig form):

 

Att blåsa glas i form kräver mycket förarbete. De minsta förändringar syns, och många detaljer kan påverka 

slutresultatet. Här ovan är ett första gipspositiv, som lackas, gjuts över och skapar en negativ blåsform. 
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Jag gjorde flera olika modeller av gips på samma vis för både dricksglaset och 

menskoppsbehållaren:

75 mm hög, som störst 80 mm i diameter.

75 mm hög, som störst 80 mm i diameter (gipsformen är högre, för att göra en bättre blåsform).
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Efter att ha gjort modeller av båda varianterna i glas valde jag ändå att gå vidare med den med 

tre linjer. Detta eftersom att den knöt an mer till kandelaberns utseende men också för att den 

helt enkelt var formstarkare och mer egen/utstickande, men också för det symboliska i hur alla 

menscyklar faktiskt är olika. Storleken på glaset är ”standard” för dricksglas och inget jag valt 

att utforska mer ingående då jag valde att lägga tid och energi på den semantiska 

utformningen i det här projektet.

 

Utveckling av formen på menskoppsbehållare

I utformningen av menskoppsbehållaren utgick jag ganska mycket ifrån hur värdefulla ting 

presenteras i en butik eller liknande. Att placera något på piedestal, under kupa för att bevara 

eller som en ädelsten på kudde. Samtidigt visste jag att det fanns ett behov av en tvålkopps/

diskställsfunktion i menskoppsbehållaren då det var något mina användare efterfrågat: 

	
 ”[...] en slags torkställning som samtidigt är förvaring är att föredra. Själv lämnar jag 

	
 min i kastrullen eller inrullad i toapapper när den ska torka och det är inte så style-ish 

	
 direkt”

Jag arbetade parallellt med utvecklingen av formen på menskoppsbehållaren och dricksglaset 

eftersom att de i mångt och mycket påminner om varandra. Jag valde aktivt att låta dem följa 

varandra formmässigt eftersom att deras grundform (en kupade, omfamnade form) är 

densamma, då jag inte vill skapa för stor förvirring och spretighet utan hålla en enhetlig linje. 
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Menskoppsbehållaren har dock, till skillnad från dricksglaset, ett blästrat hål i botten för 

avrinning.

Underlägg

Till menskoppsbehållaren vill jag också utarbeta ett underlägg, ungefär som ett glasunderlägg 

(det ska kunna fungera som glasunderlägg för dricksglasen också) men i linje med mitt tema. 

I framtagandet av mönstret till dessa underlägg (se bilder ovan t.h.) har jag inspirerats av 

Lynda Benglis konstnärliga arbete (se bild på ovan t.v.). Lynda Benglis arbete har kallats ett 

perfekt tidsenligt genmäle till hennes samtida manliga konstnärer (exempelvis Jackson 

Pollock) inom process art och minimalistisk konst24, men med en feministisk tagning och 
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 Min egen tolkning av hennes verk



tolkning av metoderna. Jag tycker detta är ett starkt statement, samtidigt som jag inte kan låta 

bli att störa mig på hur Lynda Benglis genom den definitionen degraderas till att bli den 

Andre, hon beskrivs inte som den banbrytande feministiska konstnären hon var utan som en 

replik på något hennes manliga kollegor skapat. Det är vad jag skulle vilja kalla ett klassiskt 

scenario för kvinnliga konstnärer så därför känns det viktigt för mig att lyfta henne för hennes 

arbete och inte för något annat. 

För underläggets fysiska form sökte jag en rätt enkel form, jag provade först ett cirkelformat 

underlägg, men eftersom att glasen inte är helt cirkelrunda så fick det ”perfekt” runda 

underlägget glaset att se snett och vint ut. Jag provade därför med flera olika former och 

beslutade mig till sist för att gå vidare med en triangelform, för att bryta av mot de runda 

glasen. Triangeln är också en viktig feministisk symbol som jag ville fånga upp.
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Altarets heliga bok 

Med inspiration från flera stora världsreligioner valde jag att skapa mensaltarets egen heliga 

bok/text, att jämföras med exempelvis kristendomens bibel, islams koran osv., för att ännu 

mer förstärka känslan av att mensen är något heligt. Boken jag valt att skapa är dock utan text, 

bara med tomma blad. Detta eftersom att det inte är en bok som ska tillrättavisa en, sätta upp 

regler, utan en dagbok som ska få en att förstå sin egen kropps regler. Mer specifikt en 

mensdagbok eller PMS-dagbok:

	
 ”Varje månad gick jag upp i vikt, man var svullen men ju äldre jag blev ju värre blev det. 

	
 Jag sjönk allt djupare och fick mörka tankar. Jag ifrågasatte varför jag fanns. Det var 

	
 tuffa perioder. 

	
 [...]

	
 -Vad hjälpte dig?

	
 – Jag skrev en PMS-dagbok. Jag såg mönstret. Ungefär 1-2 veckor innan menstruationen 

	
 så blev det olustkänslor. Livet blev segt men sedan när menstruationen kom blev livet 

	
 härligt igen.” 25
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25 Radiointervju med Lisa Eriksson, P4 Extra i Sveriges Radio; En gång i månaden blir världen galen 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=6140971 (Hämtad 2015-04-14)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=6140971
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=6140971


Citatet/utsnittet ovan ur Kunskapens Frukt fick mig att inse att en mensdagbok kan vara en 

metod för att förstå och omfamna ångesten som många faktiskt känner men ej kan hantera. 

Om en, som Lisa Eriksson, skriver ner och förstår vågorna av ångest så bör en kunna vända 

den till något kreativt och i förlängningen utvecklande, positivt, precis som Liv Strömquist 

diskuterar i utsnittet ovan. Ångest kan vara en bidragande faktor till skapandekraft, om en 

lyckas kanalisera den. Det är motivet till mensaltarets heliga bok/mensdagbok. 
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Resultat

Resultatet av mitt projekt är en kollektion med både konstglas och bruksglas som tillsammans 

bildar ett altare för att hylla mensen. Och då alltså ett altare i vid bemärkelse, inte knutet till 

någon religion utan mer symboliskt med artefakter och produkter som används av 

menstruerande personer. Tanken är att uppmana till att visa upp exempelvis menskoppen (och 

i sin tur mensen) i på handfatskanten istället för att gömma undan den i en påse i 

badrumsskåpet, och här spelar också glasets transparens in. Jag har arbetat fram flera olika 

delar till kollektionen men fokus är på en behållare för menskopp, eftersom att jag tror att det 

är framtidens mensskydd och något jag vill framhäva även ur miljösynpunkt, samt ett 

tillhörande dricksglas och en kandelaber. Utöver glasobjekten ingår också i kollektionen 

tillhörande delar i form av glasunderlägg och en dagbok som kompletterar glaset och tillför 

det röda, blodreferensen. 
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Slutsats

Bara några veckor in i mitt projekt insåg jag hur engagerande ämnet feminism och, i 

förlängningen även, mens är. I och med att jag involverade flera av de andra studenterna i min 

klass i min process kunde jag se tendenser till att mitt projekt påverkade dem redan i ett tidigt 

stadium. Flera av de menstruerande personer jag har i min närhet berättade att de började, 

efter att ha deltagit i brainstorming kring mitt projekt, demonstrativt ställa fram sina oanvända 

mensskydd synligt i badrummet. Flera av de icke-menstruende personerna i min närhet 

började i sin tur diskutera med mig om t ex. deras menstruerande partners sätt att förvara sina 

mensskydd (många tyckte det var viktigt att påpeka att de minsann INTE tycker mens är 

äckligt), frågade om vad menscykeln egentligen är m.m. Detta var saker som jag aldrig 

tidigare hörts diskuteras öppet i klassen på det här viset, lite casual på lunchrasten. 

	
 Även handledningen jag haft med mina tre (manliga, icke-menstruerande) lärare har gett 

mig nya insikter till hur en icke-menstruerande person ser på mens, och i viss mån 

feministiska frågor i stort. Ungefär så här lät det: titta på hur män ser på ditt arbete, hör efter 

i klassen hur killarna ser på saken. Se upp så att det inte blir ett projekt som stänger ute, 

exkluderar [männen]... Det är tydligt att cis-mannen26 är normen, och just därför känns det 

bra och nästan lite befriande att göra ett projekt där så inte är fallet, utan tvärtom, de är 

faktiskt i viss mån exkluderande eftersom att de troligen aldrig kommer ha behovet av en 

menskoppsbehållare. Därmed inte sagt att jag inte vill att mitt projekt ska påverka dem, men 

de är inte mina främsta användare och stakeholders. 

	
 Handledningen med Målerås har främst gett mig en bra bild av hur och varför en 

kollektion fungerar. Jag känner mig nöjd med det jag uppnått i mitt projekt, målet var att 
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26 Cisperson: ”Att vara cis är till exempel om man känner sig som en man, är man enligt folkbokföringen och 
myndighetsdokument, och har en kropp som ser ut som en mans brukar. Det är också ofta så det förväntas 
vara. Att vara det som andra förväntar sig att man ska vara, i det här fallet cis, brukar kallas för norm.”
Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-
laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/ Hämtad 2015-05-17.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/


projektet skulle ”resultera i en produkt (mer eller mindre konceptuell) som visualiserar det 

jag kommit fram till utifrån det kontemporära tema jag väljer”, och det tycker jag att jag 

lyckats åstadkomma. Jag tycker att jag lyckats hitta en bra och aktuell nutida förankring i mitt 

projekt, ett ämne som engagerar och skapar debatt. Jag tycker själv att jag lyckats skapa en 

synergieffekt mellan glaset som material och mensen som tema, de lyfter varandra. Mitt 

projekt har vidare också en utvecklingspotential i de delar jag skissat på men som jag var 

tvungen att sätta åt sidan.  Förhoppningen jag har om att mensen ska göra glaset mer 

populärkulturellt och kontemporärt är svår att utvärdera i nuläget, då mitt projekt än så länge 

inte nått en speciellt bred massa. Min problemformulering i början av projektet var hur kan 

konstglaset sälja bruksglaset? Och till det har jag i mitt projekt tagit fram ett förslag till en 

lösning, som dock återstår att testa. Min tes är att de emotionella värden som finns i 

konstglaset kan ge en ny dimension till bruksglaset. Det glaset hamnar då någonstans i 

gråzonen mellan konstglas och bruksglas i och med att det erbjuder funktion, men inte som 

sitt främsta attribut. 
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