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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Glasriket och dess glas är något som jag fascineras väldigt mycket av. Under den 

senaste tiden i min utbildning har jag blivit mer uppmärksammad för glasdesign och 

hantverket bakom, genom mina tidigare studier i glasdesign. Jag har därför valt fortsatt 

arbete med glas som material i detta projekt. Under mitt examensarbete kommer jag att 

samarbeta med det småländska glasbruket och designföretaget Orrefors Kosta Boda AB. 

För Kosta Boda ska jag ta fram en serie vaser i en kollektion med målat glas. De ska ha 

ett förhållande till varandra och passa ihop men också klara sig var och en. 

 

1.2 Projektbeskrivning 

Jag vill rikta in designen på mitt glas för den nya generationen av vuxna, i åldrarna runt 

25. Färg och bildspråk ska tilltala en ung generation och passa in i dagens hem. 

Vaskollektionen ska bestå av 3-5 olika vaser och jag vill att vaserna ska användas för 

blommor. De olika vaserna ska utformas efter de snittblommor och buketter som säljs 

mest av idag för att kunden ska kunna få en bra uppsättning av vaser. Vasernas form ska 

kunna ge sin blomma stöd genom livet men samtidigt vara estetiskt tilltalande och 

prydas av ett nyskapande motiv som samspråkar med olika blommor. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka vad som kan få en glasprodukt mer attraktiv 

och modern och vad det skulle kunna vara som kan få handblåsta glas mer populära 

bland konsumenterna. Hur man kan få folk att se värdet i hantverket och glasbrukets 

historia. 

 

1.4 Mål  

Målet är att ta fram en vaskollektion som ska samspela med det nuvarande sortimentet 

hos Kosta Boda, men samtidigt kännas nyskapande. Ett annat mål är också att arbeta 

utifrån att mina glasprodukter som jag kommer designa ska kunna ha en möjlighet att 

produceras gällande tillverkning, pris och materialåtgång. 

 

1.5 Problemformulering 

Många av glasrikets glasbruk tvingas lägga ner och det blir mindre populärt med 

handblåst glas. Hur skulle jag med en produkt kunna bidra till att detta ändras? Vad vill 

de nya vuxna se i en glasprodukt? Hur kan man få ner priserna, men fortfarande ha kvar 

det exklusiva och unika uttrycket? 
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1.6 Tillvägagångssätt 

Jag kommer att inleda med research i olika ämnen som berör mitt projekt. Jag kommer 

fördjupa mig mer i Kosta Boda som företag och dess historia, vilket kan öka min inblick 

i hur de ser på glaset och vad de vill uttrycka. Jag vill också undersöka vad man kan 

göra för att blommor ska kunna trivas bra i de vaser jag ska formge och vad man ska 

tänka på för att ta fram det bästa ur en bukett. Eftersom jag vill rikta in mig på en viss 

generation kommer jag göra undersökningar och intervjuer för se vad det är användarna 

eftersträvar och kunna beskriva kunden och definiera i vilket marknadssegment de 

befinner sig i.  

 

När jag fått mig en bra grund att arbeta utifrån, börjar sedan skissprocessen, varierat 

med tester och 3D-modeller. Under projektets gång kommer jag att använda mig utav de 

olika designmetoder som jag fått lära oss under min utbildning. Jag kommer gå efter 

den brief jag fått och Maria Olofsson Karemyr som är Product Manager på Kosta Boda 

kommer vara min externa handledare.  

 

1.7 Brief 

Vi skulle vilja se en serie vaser i en kollektion. Små till stora som har ett förhållande till 

varandra och som man känner hör ihop men som också självklart klarar sig var och en. 
 

Kosta har en lång tradition av målat glas. Vi skulle vilja se hur ett målat glas ser ut idag. 

Vad tilltalar en yngre generation och vilket bildspråk eller färger attraherar dagens hem? 

Under tidigt 80-tal gjorde Ulrika Hydman Vallien sina tulpaner i en serie som heter 

Tulippa. Hur skulle vaserna se ut om de vara penseldekorerade? Det kan vara ränder, 

grafiskt, blommigt ja det får du ta reda på. 

  

Gör en omvärldsanalys alltså trendspana, finns det målat glas idag och hur ser det ut? 

Testa din omgivning om vad de tycker och gör marknadsundersökning i ditt egna 

nätverk det du tar fram så att du vet vad konsumenten ställer sig till det. 

 

Kosta Bodas 

kärnvärden 

Nyskapande 

Passionerat 

Artistiskt 

Informellt 

Färg 

Lekfullt 

Fullt av självförtroende 

Den personliga gåvan 

Målgrupp 25-45 årig kvinna, intresserad av mode, inredning. 

Svenska marknaden i första hand. 

  

Produkten ska ge ett hållbart uttryck både vad det gäller form och färg. Dagens 

konsument vill känna att saker håller över tid. Man vill köpa något som man behåller 

länge. Denne är också intresserad av att skapa en relation med Kosta Boda. Skapa en 
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trovärdig och innovativ produkt som vi kan bygga vår kommunikation på. Man är 

intresserad av hantverket och historien både er och glasbrukets, låt gärna detta komma 

fram inbakat i produkten och i berättelse till oss. 

Tänk dig in i sammanhanget/ rummet/ målgruppen när du gör glasprodukten och 

beskriv det. 

Kosta Boda har ett skandinaviskt uttryck och ska kännas modernt och färgerna och 

lekfullheten har en given plats. 

 

2. Research 

 

2.1 Kosta Boda 

Sedan 1742 har Kosta producerat sitt glas och är idag Sveriges äldsta verksamma 

glasbruk.1 Mitt i Smålands täta skogar, där viktiga vägar korsades och där det fanns 

obegränsat med ved för att hetta upp ugnarna, placerades bruket.2 Grundarna till bruket 

var Anders Koskull och Georg Bogislaus Stael von Holstein, och det var från en 

kombination av deras efternamn som glasbruket fick sitt namn Kosta. Efter att 

glasbruket blev allt mer växande kom hela samhället att bli uppkallad efter det.3  
 

Under den första tiden av produktionen tillverkades fint bruksglas såsom fönsterglas, 

buteljer och dricksglas men också glaskronor och liknande åt bland annat adliga och 

kungliga beställare som hade råd med det kostsamma glaset. Glaset forgavs av 

glasarbetarna själva eller av beställaren, men en idé om att anställa egna formgivare för 

företaget kom efter att fått kritik för likformigheten med det glas som redan skapades 

ute i Europa. Kosta tog till sig den idén väldigt starkt och än idag är det brukets grund 

för att kontinuerligt utveckla sortimentet.4 Många konstnärer och formgivare har verkat 

i Kosta, och några har även sina ateljéer där. Då kan den nära dialogen mellan 

formgivarna och de skickliga hantverkarna pågå dagligen för att utforska glasets 

möjligheter och komma på nya sätt för vad som är möjligt.5 Idag är Kosta Boda en 

sammanslagning mellan bruken i Kosta, Boda och Åfors och sedan 1989 ingår det i 

Orrefors Kosta Boda AB.6 Kosta Bodas kärnvärden är nyskapande, passionerat, 

artistiskt, informellt, färg, lekfullt, fullt av självförtroende, den personliga gåvan.7 

 

 

 

 

                                                 
1 Kosta Boda. (u.å.) Glasbruket. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-

boda/glasbruket 
2 Kosta Boda. (u.å.) Historia. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-boda/historia 
3 Glasriket. (u.å.) Historian om Kosta Boda. Hämtad 2016-03-22, från 

https://www.glasriket.se/sv/historia-kosta-boda 
 
4 Kosta Boda. (u.å.) Historia. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-boda/historia 
5 Kosta Boda. (u.å.) Om Kosta Boda. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-boda 
6 Kosta Boda. (u.å.) Historia. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-boda/historia 
7 Brief från Kosta Bodas Product manager 
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Kosta Bodas vision: 

”Vi ska bli det självklara valet för konsumenter över hela världen som vill 

förgylla sin omgivning och sina liv med glas och glaskonst.” 
 

 Kosta Bodas affärside: 

 ”Vår affärsidé är att utveckla, producera och sälja ett brett, attraktivt och 

högkvalitativt sortiment av bruks- och konstglas för såväl privat som offentligt bruk.”8 

 

 
Här är ett urval av produkter ur Kosta Bodas nuvarande sortiment.9 

 

  

                                                 
8 Kosta Boda. (u.å.) Företaget. Hämtad 2016-03-22, från http://www.kostaboda.se/om-kosta-

boda/foretaget 
9 https://kostaboda.se/produkter 
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2.2 Blommor & vaser 

För att få ut det mesta av en bukett behöver man ge den de bästa förutsättningarna. Det 

är därför viktigt att välja rätt vas för att blommorna i buketten ska komma till sin rätt.10 

Att ha en bas av vaser kan vara bra att ha hemma, i olika höjder och storlekar som utgår 

från de blommor man brukar ha för vana att köpa. Tre till fem stycken vaser bör en bra 

vasuppsättning innehålla. Ett bra exempel är en hög med midja, en lägre med midja, en 

vid till tulpaner, en med liten öppning och en mindre bollvas. Det viktigaste med vasen 

kan man generellt säga är öppningen, så att blommorna får rätt stöd. Rejäla buketter 

eller blommor med stora blad som tulpaner behöver större öppning, men oftast är de 

vaser med smal öppning mest användbara. Särskilt för bundna buketter är det praktisk 

med en rak vas med midja på mitten så att stjälkarna kan sprida ut sig utan att tappa 

formen och hela arrangemanget kan bli luftigare men fortfarande vackert.11  

 

Att tänka på är att vissa blommor fortsätter växa vidare efter att de satts i vas och i slutet 

av blomningen kan de börja sloka och då ska det finnas plats till att göra det på ett 

elegant sätt.12 Exempelvis vill tulpaner ha lutning i en vidare vas och kunna växa fritt åt 

alla håll och blir fina av att hänga ut över vasens kant, medans rosor vill stå rakt för att 

vattnet ska nå ända ut i knoppen och föredrar en mer upprätt form. 

En vas främsta uppgift är att lyfta blommorna och framhäva deras skönhet. Den ska 

tillföra något som tar fram det vackra hos blommorna och vara dess bärare. Men olika 

blommor ställer olika krav på sina bärare och det är därför en bra uppsättning har sina 

olika varianter.13 

 

 

 

  

                                                 
10 Öhrn, C. (2016, 11 januari). Så väljer du rätt vas till dina tulpaner. Sköna hem. Hämtad 2016-04-05, 

från http://skonahem.com/vardagsrum/sa-valjer-du-ratt-vas-till-dina-tulpaner-basta-tulpanvaserna/ 
11  Kaasik, H. (2015, 17 januari). Välj rätt vas till dina snittblommor. Göteborgs-posten. Hämtad 2016-04-

05, från https://www.gp.se/bostad/design/1.2373096-valj-ratt-vas-till-dina-snittblommor 
12  Öhrn, C. (2016, 11 januari). Så väljer du rätt vas till dina tulpaner. Sköna hem. Hämtad 2016-04-05, 

från http://skonahem.com/vardagsrum/sa-valjer-du-ratt-vas-till-dina-tulpaner-basta-tulpanvaserna/ 
13 Sandhammar, K. (2007, 7 april). Den perfekta vasen för blommorna. NSD. Hämtad 2016-04-05, från 

http://www.nsd.se/nyheter/den-perfekta-vasen-for-blommorna-3546542.aspx 
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2.3 Användare & marknadssegment 

Den målgrupp som projektet riktas mot är personer runt åldern 25, och resultatet ska 

passa in i dagens hem. Tanken är att det främst ska tilltala en yngre generation, de nya 

vuxna. För de som nyligen skaffat sig ett eget hem, som kan tänka sig vara intresserade 

av att dekorera sina hem med blommor och då skulle behöva en bra uppsättning av 

vaser. Intresset av hantverket och design av glas finns hos användaren men samtidigt är 

det inte en person som lägger flera tusen kronor på en produkt.  

 

Det marknadssegment som vaskollektionen ska falla in hos är de unga personer som är 

trendmedvetna och designintresserade. Niofältaren är en matris för att beskriva kunders 

värderingar i nio marknadssegment. Genom att se till den befinner sig dessa kunder 

uppe till högra hörnet i en kombination av fälten 2,3 och 6.14 

  

                                                 
14 Erik Mohlin – Föreläsning i Design management, Januari 2016 
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2.4 Intervjuer 

För att testa omgivningen i min målgrupp har en marknadsundersökning gjorts i mitt 

egna nätverk. 

 

1 Vilka färger tycker du känns moderna/trendiga just nu? 

2 Vad för färger har du i ditt hem? 

3 Brukar du köpa blommor? Vad för några? 

4 Hur ser favoritvasen ut? Form, färg? 

5 Vad har du för erfarenhet på handblåstglas? Äger du något själv? 

6 Åsikter om målat glas? (Exempelvis Ulrica Hydman Valliens) 

7 Vad skulle du vilja se för motiv på en vas? Grafiskt, abstrakt, blommor etc? 

8 Vad skulle få dig att betala lite extra för glas? 

9 När du ska välja en vas att köpa, vad ser du främst på? Form, passform för 

blommor, färg, pris, passa inredning? 

 

1 Här var pastellfärger och vitt ett återkommande svar. Andra färger var grönt, 

metallicfärger som silver, guld och koppar, beige, grått och turkost tillsammans med 

guld och även någon som tyckte starka färger. 

 

2 De flesta har ljusa neutrala färger i hemmet som vitt, beige och grått, med mindre 

detaljer i favoritfärger som ljusrosa eller grönt, orange, rött och lila och ofta med inslag 

av en metallicfärg.  

 

3 Tulpan är en populär blomma hos många i målgruppen, en del plockar också gärna       

själva utifrån och även orkidé verkar vara vanligt. 

 

4 De intervjuade personerna hade inte så många vaser själva, oftast bara en eller två. 

Några av deras favoritvaser var bland annat rund klotvas med bubblor, Ängvasen från 

Klong, Kählervaserna, klart glas med kurviga former, enkel och genomskinlig, oval och 

stilren modell och smal vas med vita ränder.  

 

5 Det var många som inte hade någon erfarenhet av just handblåst glas eller inte visste 

om de hade något sådant. Det var några som skulle vilja ha det själv och någon som 

hade föräldrar som har mycket handblåst glas. 

 

6 Flera stycken tycker att det målade ofta tar över lite för mycket och inget som de 

själva skulle vilja ha då de gillar mer enkla uttryck. Men att det kan vara fint hos andra 

och något som man ofta ser och känner igen.  

 

7 Abstrakt eller grafiskt, mönster, enkelt och inte för mycket eller avancerat, cirklar, 

svartvitt, blommor, prickar. 
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8 Hantverk, med detaljer som är fint gjorda, få exemplar, vackra färger, känns 

användbar, tilltalande design, en vas som kan passa till det mesta som man inte tröttnar 

på som har ett uttryck som håller över tiden.  

 

9 Det som verkar en av de viktigaste faktorerna vid köp av en vas är att den ska passa 

hemmet. Priset är också en viktig del, att den inte får vara för dyr. Och därefter att den 

ska ha bra passform att ha till olika sortrs blommor. 

En florist är någon som kan ha en bra kunskap om blommor och vad man skulle kunna 

behöva tänka på när det gäller vaser, därför tog jag kontakt med ett par stycken för att 

ställa lite frågor. 

 

Intervju hos florister 

 

Floristerna jag intervjuade med kom från Plantagen och Lindéns blomsterhandel i 

Kalmar. De snittblommor de säljer mest av är rosor och mot våren tulpaner. Man har 

också ofta en huvudväxt med en sidoväxt till, som exempelvis brudslöja. Blommornas 

färg och buketternas känsla följer årstid och högtider. Nu är tulpaner mycket 

pastellfärgade och ljusrosa. Vaser för tulpaner ska inte vara allt för höga och med lite 

större diameter, Alvar Aalto fick jag som ett bra exempel på bra tulpanvas. Jag fick 

tipset om att härma formen på buketten i vasen, bra konisk form med midja. De står 

bättre om det är en hög vas men samtidigt kan komma ner i djupet och stå i botten. 

Blommorna behöver stöd i livet, det är viktigt att tänka på. 

 

3. Genomförande 

 

3.1 Skissprocess 

Skissprocessen inleddes med ett skissande liknande brainstorming för att få ut många 

olika siluetter på vaser. På så sätt var tanken att kunna känna av vilka former som skulle 

kunna tilltala mig. Eftersom att det ska bli en kollektion av flera vaser var det ett 

naturligt steg att därefter gå vidare med att skissa på flera sammanhängande vaser i 

olika familjer. Det var här jag kände att jag hade hittat fram till något att gå vidare med.  

 
 

Parallellt med skissandet av former för vaserna pågick även utveckling av det som ska 

dekorera vaserna. Här blev det många försök av allt möjligt som tusch, kritor, målarfärg 

och grafiska mönster. Tanken hos mig var att det som målas på glaset inte ska ha ett 

tydligt motiv eller avbildning av något, utan något abstrakt eller ett slags mönster. Då 

avsikten idag oftast är att vasen ska lyfta buketten då den ska vara i fokus och att vasen 
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ska mer komplettera och passa ihop med blommorna. Jag letade efter ett ganska neutralt 

men ändå intressant uttryck.  

Det var genom att måla som jag kom fram till ett uttryck med stänk och virvlande 

penseldrag. Det slutliga valet av dekor blev sedan en kombination av dessa två. 

 

 
 

Det blev mer uppenbart för mig när jag sedan gick vidare med 3D-modeller och 

ritningar i datorn vilken av vas-serierna som kändes rätt. Först hade jag en tanke om att 

de olika vaserna skulle ha flera faktorer som gjorde att de skulle skilja sig ifrån varandra 

men fortfarande fungera ihop och ha små delar av samhörighet. Men kollektionen blev 

mer enhetlig när den hade mer liknande form men i olika storlekar av vaserna. 

 

Tillsammans med Kosta Boda valde vi ut tre vaser i en serie med en rak form, med 

midja och bredare hals i tre olika storlekar. En vas för rosor, en för tulpaner och en 

tredje vas för små buketter.  

 

 
 

När vaserna sedan ska blåsas ska det även göras prover på att göra det virvlande 

mönstret färdigt i glaset genom att rulla upp små glasbitar i samma följd som det målade 

motivet. På så sätt blir vasen klar i hyttan, vilket reducerar priset men kan samtidigt höja 

det emotionella värdet i glaset.  
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3.2 Tester  

Efter vald form för de tre vaserna gick jag vidare med tester i Cad-programmet. Under 

ett möte med Kosta Boda växte en idé fram om att ha korklock till vaserna och på så 

sätt även göra vaserna till burkar, och få två produkter i en. Då skulle dessa kunna vara i 

enfärgat glas. I datorn fick renderingarna olika färgkombinationer, de mest intressanta 

kollektionerna blev de som hade samma färg i olika färgtoner. 

 

 
 

Tester med flera dekorförslag i olika färger gjordes också. Men vaserna i datorn blev 

inte fullt så uttrycksfulla som jag tänkt mig, så då blev nästa steg att måla på riktigt glas. 

Jag fick den minsta av vaserna gjord till mig av riksglasskolan för att se hur formen 

fungerade att blåsa. Då fick jag också några prototyper att testa att måla på. Detta gav 

ett resultat nära det slutgiltiga utseendet. Flera kombinationer med klarglas till olika 

färger men även färgat glas med passande färger i den målade färgen. Men upptäckten 

gjordes i hyttan att det var knepigt att få formen då den hade för skarpa kanter. Så en 

liten justering av ritningen gjordes men utan att gå ifrån uttrycket jag var ute efter. Mer 

rundare kanter och en liten lutning på det horisontella planet. 
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3.4 Glasblåsning 

Inför glablåsningen på Kosta Boda byggde jag lamellformar för vaserna. De fungerade 

bra och jag hade fyra skickliga glasblåsare som gjorde vaserna till mig. Vi testade med 

flera olika färger och med olika glaskross i flera färger och storlekar. Vi började med att 

blåsa i klarglas för att komma fram till vilken tjocklek som blev bäst. Därefter gjorde vi 

ett par med underfång av grön tappfärg som valts ut. Krosset lades utefter en mall för att 

kunna följa rätt form när det rullas upp på glaset. Det som vi märkte var att krosset 

drogs ut väldigt och det var svårt att få det att hamna på rätt höjd på vaserna och det 

kändes som att de första vaserna fick ett rätt svagt uttryck. Vi valde att testa vidare med 

att gå ifrån mallen för krosset och rulla upp ett dubbelt lager. Det var här som jag kände 

att vi fick till det och hittade något som jag gillade skarpt, det blev ett starkt och unikt 

uttryck. Mer färg och större bitar av krosset.  
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3.5 Prototyper 

Jag fick många olika varianter på vaserna. När jag fick se dem klara och slipade kunde 

ett snabbt beslut göras om vilka av de med kross som blivit bäst.Valet av vaser som 

främst kommer visas blir en av varje med stort kross som vridits en aning runt vaserna. 

Krosset har gått ifrån mönstret en hel del, men trots detta funkar det ändå och det blev 

till något som tilltalar mig ännu mer.  

 

 

Det jag var ute efter var att få en dekor som inte är helt regelbunden, men som samtidigt 

följer formen på vasen för att ge ett intressant uttryck. Det finns något väldigt intressant 

i att vasen inte ska se likadan ut från alla håll för att då händer något nytt beroende från 

vilken vinkel du ser vasen. Då blir inget glas exakt lika vilket ökar känslan för unikhet 

om vaserna har små detaljer i glaset som skiljer sig från varandra. Man kan då se 

hantverket i produkten som tillför exklusivitet i vaserna. 
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4. Resultat 
 

Resultatet av detta examensarbete är en vaskollektion. Kollektionen består av tre vaser 

för olika sorters blomarrangemang, en hög vas med midja, en lägre och bredare med 

midja och en liten vas. Vasen som är högst är främst utformad för en rosbukett vad 

gäller höjd och dess raka form, för att få blommorna att stå bra och upprätt. Den 

mellersta vasen är tänkt som en tulpanvas eller också för lägre större buketter som 

behöver lite mer utrymme i öppningen. Tredje och minsta vasen är för en liten bukett av 

till exempel små handplockade blommor som vitsippor, som kan vara lämplig som 

bordsvas. 

 

Vasernas utformning tillåter stjälkarna sprida ut sig och komma ner till botten, samtidigt 

som de har en midja vid mitten för att en bukett ska hålla sin form. Vaserna fortsätter 

med en vidare öppning som följer blommorna upp mot knopparna som håller upp och 

ger stöd.  

 

Vaserna har ett tydligt uttryck med färg som kan passa in på det som Kosta Boda står 

för och även komma nära det som jag har strävat efter. Det målade motivet är inte 

uteslutet om det är något som man senare vill gå vidare med. Jag har valt tre vaser med 

opakt glaskross integrerat i klarglas att presentera som min slutgiltiga produkt. 
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5. Slutsats & Reflektioner 

 
I detta projekt var fokus för mig att skapa bruksglas. Glas som ska få en att vilja 

använda och ha nytta av sin produkt. Jag vill att vaserna ska underlätta för användaren 

att bära upp fina bomsterarrangemang. Att få en att se fram emot att ta fram det 

handblåsta glaset och veta att med denna kollektionen har man en passande uppsättning 

av olika vaser.  

 

Vaserna i min kollektion anser jag passar in på detta och det är så jag vill svara på hur 

man ska kunna få detta handblåsta glas populärt. Det vita och gröna mönstret ger en 

kraftfull karaktär åt vaserna men samtidigt kan de samspela med en bukett utan att ta 

över eller smälta in för mycket. De ger ett intressant uttryck som gör att de även 

fungerar att stå bara precis som de är. I och med att dekoren på vaserna görs redan i 

hyttan tillkommer inte lika mycket efterarbete. Vaserna är dessutom formblåsta och med 

ett mönster som snabbt kan appliceras och inte måste vara exakt likadant vilket gör att 

man kan få ner priset. Jag  tänker mig att genom att få in mönstret i glaset får kunden 

också en känsla för högre värde på glaset. 

  
I mitt examensarbete ville jag verkligen ta vara på att få samarbeta med ett företag. Jag 

är därför så tacksam att jag fick göra det med Kosta Boda för att kunna fortsätta med 

glasdesign under denna termin. Jag känner att vaskollektionen har en bra 

utvecklingspotential och jag kan vara nöjd över resultatet. Det har varit en stor 

utmaning och det har varit väldigt lärorikt för mig. Jag tycker att jag till slut har lyckats 

nå de mål jag hade för mitt projekt som var att vaskollektionen skulle kunna ha en 

möjlighet till fortsatt produktion och att den ska kännas nyskapande och samspela med 

det nuvarande sortimentet hos Kosta Boda. 
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