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Förord

Jag vill tacka Maria Printz och Printz bageri för möjligheten att få göra detta projekt i sammarbete med dem. 
Jag vill också tacka mina handledare Ulrika, Amica och Alexandra. Jag vill tacka Mats Lorensson på Flame 
security AB för det hjälpsamma och trevliga bemötandet. Slutligen vill jag tacka min kära klass som alltid 
kommer med tänkvärda och inspirerande åsikter. 



Sammanfattning

Utgångspunkten i detta projekt har varit att skapa en inredningsdetalj till en specifik plats och kund och att 
göra det på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Min kund är ett bageri och kafe vars koncept är att använda sig 
av lokala och ekologiska råvaror. Konceptet och kafeets befintliga inredning har påverkat min gestaltning. Jag 
har valt att fokusera på vass som material och skapat en vävd vägg av vass som fungerar som skiljevägg eller 
väggbonad och som är funktionell och framför allt dekorativ. Genom processen har jag tagit olika val baserade 
på min vilja att arbeta miljövänligt. Du får ta del av min arbetsmetod där jag genom hantverket provar mig fram 
till det slutgiltiga objektet och samtidigt lär mig om materialets kvalitéer och historia. 
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Bakgrund   

Jag ska göra en inredningsdetalj av vass till Printz Bageri i Stallarholmen.  

Bageriet råkar ligga i en stad nära ön där min familj hade ett landställe när jag växte upp. Min morfar byggde 
huset och näst intill alla möbler där i. Han var en praktiskt lagd person och van att vistas i naturen och ta vara 
på naturens resurser sedan uppväxten i norra Finland. Han var möbelsnickare men kunde också väva och sy. 
Jag minns speciellt handtagen i sommarhuset, de var gjorda av en bit från en trädgren som han hittat i skogen 
vars form passade bra som handtag. Det är för mig ett inspirerande exempel på hur man kan använda sig av råa 
material direkt från naturen i inredning. 
 Ett viktigt fokus i detta projekt är att jag vill arbeta miljömedvetet vilket jag gjort i tidigare projekt. För ungefär 
ett år sedan arbetade jag med ett projekt på tema aktivism och började fundera över vilken sorts aktivism jag 
skulle arbeta runt. Det resulterade i att jag använde mig av begagnat material och lapptäcksteknik. Att använda 
sig av begagnat material, naturmaterial eller lokala resurser är en vanlig strategi för att arbeta miljövänligt. Det 
jag upptäckte var att begränsningarna med att bara använda sig av ett visst material födde många bra idéer och 
en känsla av meningsfullhet, att det jag gör är viktigt.  
 Under min utbildning har jag rört mig mer och mer åt att skapa verk som är tänkta som inredningsdetaljer, 
därför tog jag kontakt med inredningsarkitekten Marcia Harvey Isaksson som har inrett bageriet Printz Bageri. 
Jag hade fått ett tipps om att de behöver en utsmyckning till en av väggarna i kafédelen. Jag tog kontakt med 
henne för att känna på hur det är att arbeta med en specifik plats och en kund. 

Syfte och frågeställningar     

Syftet med detta projekt är att göra en inredningsdetalj till en specifik plats på ett miljövänligt sätt. Jag provar att 
använda mig av en strategi där jag söker efter material som finns naturligt i min närmiljö. Detta för att undvika 
material som är producerade på ett miljöförstörande sätt och har transporterats långt. Min förhoppning är att 
inspirera andra till att arbeta på ett miljömedvetet sätt.  

Frågeställningar, 

Hur kan jag använda mig av de lokala resurserna nära mig?  

Är denna designstrategi ett bra sätt för mig att arbeta på?  

Är det en bra strategi för att arbeta på ett miljövänligt sätt? 
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Avgränsningar    
Jag vill inspirera till att använda lokala resurser och att producera objekt i en liten skala för hand. Jag menar inte 
att det är så allt bör produceras, detta kan kombineras med sådant som är industriellt tillverkat.  
 Jag är inte intresserad av att se just denna vägg av vass i en storskalig industriell produktion. För mig är 
hantverket viktigt och jag tror att vassen bäst hanteras för hand då materialet är ganska sprött.  
 Det är viktigt att projektet är miljövänligt. Jag är medveten om att industrin kan vara bra på att tillverka 
saker påett miljövänligt sätt. Ett exempel är textiltryck där industrin är bra på att använda färg och kemikalier 
sparsamt.

Material och metod    

Som material använder jag mig av vass som jag skördat från en liten sjö i Enhörna utanför Stockholm, ullgarn 
och lintråd. Min metod är att utgå ifrån materialets egenskaper och låta den styra gestaltningen. Jag kommer att 
väva för hand i vävstol, vävbindningen är tuskaft. 
I mitt sökande efter en bra gestaltning leder det ena till det andra i en lång kedja av val. Platsen leder till 
materialval, materialval leder till teknik som i sin tur leder till fler materialval och så fortsätter det. Därför är 
mitt arbetssätt en ständig sökandeprocess. 

Disposition  

I denna text kommer jag först att berätta om bakgrunden och förutsättningarna för examensarbetet. I delen med 
rubriken Undersökning och genomförande övergår jag till att resonera kring materialens bakgrund, värde och 
egenskaper blandat med beskrivningar av skapandeprocessen. 

 Målsättning          

Min målsättning är att använda mig av vass som material och skapa en vägg av vass som ska fungera som 
inredningsdetalj och skiljevägg. Väggen ska ha en praktisk användning och vara dekorativ. 
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Undersökningen och genomförande

Bageriet 

Bageriets koncept är att de använder sig av ekologiska och närproducerade råvaror. I januari besökte jag bageriet 
för att bilda mig en uppfattning av rummet och prata med bageriets ägare Maria Printz. De har tidigare haft 
olika konstverk i kaféet och är vana och öppna för olika idéer. I kaféet finns det vita väggar, en vägg med grönt 
kakel och en vägg av staplade vedträn. Möblerna är pinnstolar i svart och i taket hänger lampor med svarta 
blanka skärmar. En blandning av naturmaterial och mer grafiskt svarta, enkla inslag.  
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Bageriet ligger precis vid en vik och det är bara ett 20 tal meter ner till vattnet från byggnaden. Intill 
strandkanten växer det vass. Jag kommer att tänka på min morfar och hur han en gång använt sig av vass i ett 
vävprojekt. Det finns ett foto på min mamma och hennes bröder när de sitter vid köksbordet i lägenheten i 
Finland där de bodde när de var små. Väggen i köket var av betong och för att göra det trivsammare gjorde min 
morfar vävar av vass som han täckte väggen med. Det var så jag kom på idén med att använda mig av vass i 
detta projekt. Jag bestämde mig för att lära mig att väva med vass, utveckla min egen teknik och ta gestaltningen 
vidare till en ny nivå genom att addera min formgivning.  

Skörden 

Under vinterns kallaste dagar åker jag till en sjö för att skörda vassen, jag kommer ihåg att morfar nämnde att 
det är bäst att vänta tills isen är tjock så att man kan gå på den och slå ner vassen med en lie. Det är förra årets 
vass som nu blivit en restprodukt och inte längre fyller någon funktion för plantan. Man måste passa på att 
skörda den för man vet inte hur länge isen ligger och när våren kommer börjar vassen att tyna bort för att sedan 
ersättas av nya skott. Det finns hur mycket vass som helst, runt varenda sjö växer det vass, så mycket material 
som ingen annan är där för att skörda, så nära och helt gratis dessutom. Jag blir exalterad av känslan att kunna gå 
ut och plocka mitt material själv från där det växer. 
 Några veckor senare blev det varmare och isen smälte bort, jag hoppas att jag har tillräckligt med vass och 
tänker på att jag har anpassat mig till mitt materials cykel. Jag är van att kunna få tag på material när som helst, 
det är bara att gå till affären och köpa. Man kanske skulle börja tänka på material som med viss mat, att gå efter 
säsong när man väljer vad man ska laga?  

4



Det finns flera formgivare som jag tycker arbetar på ett intressant sätt utifrån dessa aspekter.
Sättet att välja material på och att låtea materialet ha kvar sitt ursprungliga utseende. Att objekt produceras  i 
mindre skala och designen är anpassad efter vilka produktionsmöjligheter som finns på en viss plats. 
En av dessa formgivare är Fabien Capello1, han är möbel och produktdesigner, känd för att använda sig av lokala 
resurser och tillverkningssätt på ett kreativt sätt. När han var verksam i London fick han upp ögonen för alla 
julgranar som skräpade på gatorna i januari, av dem gjorde han pallar i projektet “Christmas tree”.  Han har inte 
bearbetat materialet särskilt mycket, man ser att det är gjort av stammar och grenar från en gran. 

1  fabiencappello.com 5



Hur vi använder oss av vass 

Vass är ett av de äldsta byggnadsmaterialen och har använts och används fortfarande runt om i världen, speciellt 
i varma områden med lite träd men också här i Sverige och på andra kallare platser. Vass och andra former av 
gräs har en isolerande effekt och används ofta i kombination med andra material. 1

Idag ser man sällan hus vars väggar eller tak är täckta av vass här i Sverige men det finns nya intressanta 
undantag. Arkitekten Jonas Edblad har skapat ett hus helt täckt av vass till Naturum vid sjön Tåkern i Glänås, 
Östergötland. Huset är byggt med en mångtusenårig teknik men har ett modernt utseende. I en artickel i 
tidskriften Arkitektur nämner Jonas att ett viktigt inslag i ekologiska byggen är att materialet är lokalt. I området 
där huset står växter det mycket vass och man behövde inte ta sig till en annan plats för att få tag på tillräckligt 
med material. 2

 Ett annat sätt som vi människor använder oss av vass på är för att rena förorenat vatten. Vassen har en mycket 
god förmåga i att ta upp föroreningar och näring ur vattnet, detta gör att vassen har en positiv och renande 
effekt på förorenade och övergödda sjöar och vattendrag.3 Man har i vissa områden skapat landskap med vass 
på konstgjord väg för detta ändamål. För att motarbeta övergödning ännu mer och att sjöarna växer igen kan 
man skörda en del av vassen efter att den har blommat och transportera bort den från platsen. Vassen kan 
sedan användas till biogasproduktion.4 Av detta drar jag slutsatsen att det är en växt som inte skadas av att man 
skördar en del av den. Som med all annan avverkning av naturmaterial t.ex. skog tycker jag att det ska göras på 
ett hänsynsfullt sätt där man inte lämnar stora kalhyggen. Vassen är vacker där den står på de frusna sjöarna och 
det skulle vara synd om allt det försvann. Att använda sig av vass som material är idealiskt för platser där vassen 
finns i överflöd. Om man tänker sig ett scenario där man skördar större mängder vass varje år i flera år kan det 
vara bra att byta skördeplats för att minska den påverkan man har på den platsen. 

 

              

1  Vernacular buildings around the world. Steen, Atehan, Steen, Bill, Komatsu, Eiko 2003 S. 127-128. 

2  Arkitektur nr. 5 2012
3  International Journal of Ecology, Volume 2012, Article ID 324295. Does Botanical Diversity in Sewage Treatment Reed-Bed Sites 
Enhance Invertebrate Biodiversity? Feest,Alan, Merrill, Ian, Aukett, Philippa. 
4  Ut ur Östersjön genom vassen. Ovestedt, Sofia. Examensarbeten, Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala 2013.  
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Materialets värde 

Vassen har varit användbar och värdefull för oss människor genom historien. Det har dock inte haft något direkt 
ekonomiskt värde, det finns mycket av det och du kan gå ut och plocka det själv. Man kan jämföra det med halm 
som också använts flitigt för många ändamål från halmhattar till djurfoder och isolering i hus. De är material 
som har varit värdefulla och ”värdelösa” på samma gång.  
 Editions in craft är en internationell plattform vars ambition är att bevara lokalt och traditionellt hantverk 
genom att uppmuntra samarbete med konstnärer och designers.1

Ett av deras projekt ”Farmen’s Gold” handlar om att bevara och undersöka det nästan bortglömda traditionen att 
använda sig av halm som hantverksmaterial.  
 Nu när vi i Sverige inte längre lever i ett bondesamhälle och inte bygger våra egna hem har användandet 
av halm och vass nästan försvunnit helt och ersatts av andra industriellt framtagna material. Värdet av vass 
som material har minskat och få väljer att använda det. Men vassen finns fortfarande kvar, den växer i sjöar 
och vattendrag och är ett bestående inslag i vår natur, därför ser jag ingen anledning till att detta material 
ska glömmas bort. Jag vill undersöka möjligheten att använda mig av vass precis som människor har gjort i 
årtusenden innan mig och komma på nya sätt att utveckla det på, som man gör på plattformen Editions in Craft.  
 Det är allmänt känt bland oss formgivare och hantverkare att det är svårt att livnära sig på sin verksamhet. 
Priser på de varor som vi producerar påverkas av tiden vi lägger ner och materialkostnaden. Därför är det 
mycket positivt för mig att vassen är gratis. Jag adderar ett värde till den genom att förädla den med mitt 
hantverk och min formgivning.  

Kretsloppet 

I boken Design för hållbarutveckling-ekologi, ekonomi, kultur2 beskrivs jorden som bestående av fyra ekologiska 
skikt eller sfärer som är källan till allt material som vi använder för att tillverka saker. När vi producerar något 
tar vi material från en sfär, t.ex. berggrunden. När vi har använt klart objektet slänger vi det och det hamnar då 
antingen tillbaka i den ursprungliga sfären eller så har den förflyttats till en annan sfär. Ett exempel på det förra 
är plast som görs av olja men som sedan inte kan återgå till berggrunden utan finns kvar ovan jord i all evighet. 
På så sätt kan obalans skapas mellan de olika sfärerna vilket gör att naturen är i obalans.  
 Vass, ull och lin är material som i sitt naturliga kretslopp återgår till naturen genom att förmultna. Alltså kan 
min vägg av vass också återgå till naturen när den inte längre används. På så sätt skadar jag inte den ekologiska 
balansen genom att tillverka något av ett material som naturens kretslopp inte kan hantera. 
 Jag blir lite provocerad när jag ser design i form av artificiell natur som är tänkt som ett substitut till naturen 
i olika inomhusmiljöer och där materialen man använt är förstörande för naturen. Antagligen för att man då 
uttrycker en kärlek till naturen och blir inspirerad av den och samtidigt bidrar till dess utplåning. Som att man 
tar men inte ger någonting tillbaka. Jag tror att jag genom att visa upp formgivning som är skapad på ett sätt som 
tar hänsyn till miljön och som har en så påtaglig koppling till naturen kan väcka tankar kring vad andra saker i 
vår omgivning faktiskt är tillverkade av och vad som händer med dem när de slängs. 

1  editionsincraft.com
2  Thorpe, Ann, 2007 s.31-38
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Fördelar och nackdelar med att använda vass 

När jag började att fundera på att använda vass fanns det många frågeställningar kring hur bra det skulle fungera 
som material i textil design. Genom detta arbete har jag upptäckt att det finns vissa nackdelar men att de bra 
egenskaperna är övervägande för detta projekt. 
 Min metod är att låta materialets egenskaper styra gestaltningen, på så sätt sätter jag inte upp några hinder för 
mig själv. Nackdelarna med vassen är att det är ett ganska sprött material, det går inte att böja och man måste 
handskas ganska varsamt med det. Det går inte heller att flamskydda eftersom att vassen inte suger åt sig av 
flamskyddsmedlet. Detta gör att en väv av vass inte kan finnas på ställen som har specifika brandskyddskrav.   
Fjolårsvassen går bara att skörda under en viss period på året.  
 Det som gör vassen till ett bra material är att det är vackert, har en intressant struktur och färgskiftningar och 
är en växt som många känner igen. Det är dessutom miljövänligt, förnyelsebart och växer fort.  Under vintern är 
det lätt att få tag på och det är gratis. Det väger väldigt lite och är därför enkelt att hantera och transportera.  
 Jag har valt att kombinera vassen med ull och lingarn. Ull har många bra egenskaper som kompletterar på ett 
bra sätt. Det är elastiskt och gör väven mer hållbar och det går att få fram fina effekter i väven. Ull brinner inte så 
lätt, går att flamskydda och det är miljövänligt. Lintråden är även den miljövänlig och flamskyddsbar. Den har 
en färg som smälter bra in med vassen för de partier där jag inte vill att varpen ska synas så mycket.

Proverna 

Det som är karaktäristiskt för mig som designer och hantverkare är sättet jag tar mig an materialen på. Jag får 
min inspiration från material och tekniker i första hand och genom hantverket utvecklar jag mina idéer. Att 
arbeta praktiskt och göra prover är det moment som tar mest tid i min process.
När jag fått hem buntarna med vass börjar jag undersöka det, jag vet att det ska gå att väva av vass med jag 
har ingen erfarenhet av det här materialet sedan tidigare. Vid det här laget har jag inte någon direkt bild 
av hur väggen av vass kommer att se ut. Av erfarenhet vet jag att det inte är någon idé att bestämma sig för 
gestaltningen innan man gjort några prover för att se vad materialet säger och tillåter. Det kanske inte alls beter 
sig som du trott så det är bäst att inte ha några färdiga bilder i huvudet. Jag anser att det är ett hållbart sätt att 
förhålla sig till material för då kan jag ta vara på just det materialets kvalitéer. Bland de produkter av vass som jag 
sett har jag aldrig sett att vassen varit färgad så jag bestämmer mig för att prova just det. Kanske kan jag vara en 
av få som färgar vass! Växtfärgning är för det mesta miljövänligt beroende på vilka sorts medel man använder så 
jag börjar med att prova det. Jag har färgat mycket förut men just det här sättet är nytt för mig. Jag går metodiskt 
till väga, gör prov efter prov för att lära mig vad som händer när pigmenten möter materialet och hur jag kan 
lägga till och ta bort ämnen för att få till olika effekter. Efter att ha gjort ett antal färgprover inser jag att vassen 
inte drar åt sig vatten så bra och därför är svårt att färga. Jag misstänker också att den svaga färgen som trotts 
allt fäste kommer att blekas bort i solen. Dessutom är det fel säsong för växtfärgning, om det hade varit sommar 
kunde jag ha gått ut i skogen och kanske kunnat plocka färska växter att färga med och lägga upp vassen i solen 
för att se om färgerna bleks. Genom att göra dessa prover har jag ändå lärt mig mycket om vassens egenskaper 
som kan komma till nytta i senare projekt. För att ta en paus i färgningen sätter jag upp en provväv i vävstolen, 
jag vill testa vilka garner som kan fungera att kombinera med vassen. Jag gör några inslag av mörk ofärgad ull 
mellan vasstråna, ullen och vassen känns besläktade, båda är råa material som fortfarande har sitt ursprungliga 
utseende. Man får känslan att båda kommer direkt från naturen och jag tänker att de mörka inslagen av ull är 
som förstärkta skuggor mellan vassen. Inslagen av ull gör också väven stabilare och tätare. Kanske tillför det 
inget att färga vassen när jag istället kan skapa mönstereffekter genom att göra inslag av ull. Jag provar med 
färgat ullgarn men väljer sedan att bara använda mig av ull som har en färg som fåret har naturligt eftersom att 
garn från en fabrik offta inte är färgat på ett miljövänligt sätt. Jag hittar också ett ofärgat lingarn vars färg smälter 
bra in med vassens färg och som skulle kunna passa för partier där jag vill att varpen inte ska synas. Lin och 
ull har varit mycket vanliga material i Sverige genom historien och passar därför bra tillsammans med vassen. 
Tillsammans berättar materialen om lokala traditioner och hantverk. 
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Färg och vävprover

Provväv



Gestaltningen 

Jag utgår ifrån min egen känsla att det är skönt att vara i naturen som omväxling till staden och jag tror mig veta 
att många andra människor har ett behov av att ibland vara i en annan miljö än den vi byggt upp åt oss själva i 
våra städer och inomhusmiljöer. Genom att behålla materialens ursprungliga uttryck vill jag med min vägg av 
vass lösa upp gränserna en aning mellan vår inomhusmiljö och naturen utanför. Väggen av vass blir en detalj 
som påminner om naturen i rum som är gjorda av material som vi har svårt att definiera. 
 Efter att ha gjort prover i några veckor börjar en bild av den slutgiltiga gestaltningen att framträda. 
Materialet talar ett tydligt språk, det är organiskt, har mycket struktur och ser ut att vara taget direkt ifrån 
naturen. Som kontrast till detta vill jag väva ett strikt och planerat rutmönster av vass och ull, ljus och skugga, 
vertikala ränder av vass som tonar ut i ränder av tätare ullinslag. Lodräta ränder av lin i samma nyans som 
vassen som tonar ut i tätare, mörkare ränder av ull. Rutigt är en vanlig mönsterbild och genom att använda 
mig av den vill jag skapa ett intressant samspel mellan det kontrollerade och det organiska. Jag vill också göra 
gestaltningen tillgänglig och förflytta vassväven från naturen in i vårt sammanhang och vår miljö. Jag bestämmer 
mig för att väva tre längder vassväv i vävstolen som sedan kan sys ihop längs långsidorna till en enda stor väv. 
På så sätt kan jag också ändra format på vassväven om det skulle behövas. I det här projektet har målet varit 
att göra dekorativ inredningsdetalj som ska passa in i Prints bageris kafédel. Därför har jag i min gestaltning 
inspirerats av och tagit hänsyn till den befintliga inredningen och miljön runtomkring. Det svarta mer grafiska 
inslagen i rummet i form av storlarna och lamporna går igen i vävens mörka partier och mönster. Rummet har 
redan en vägg av staplade vedträn som precis som vassen har ett rått utseende där man sparat naturmaterialet 
som det är. Vedträna berättar om att platsen är ett bageri där de bakar bröd i en vedäldad ugn. På samma sätt 
berättar vassen om platsen, att bageriet ligger precis vid strandkanten och har en fin utsikt över vattnet. Dessa 
olika naturmaterial förstärker bageriets koncept att använda sig av lokala och ekologiska råvaror. Vedväggen 
och vassäven går i likande färger men materialens struktur och vassvävens mönster skiljer sig så pass mycket att 
de inte tar ut varandra. Med fördel kan man byta ut de andra textila elementen i rummet så som blommiga och 
mönstrade kuddar till någon enfärgar och låta mönstren i vedväggen och vassväven få komma fram mer. När jag 
väl bestämt mig för hur vassväven ska se ut beräknar jag att det kommer att ta ungefär två veckor att göra klart 
den. 
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Vassväven kommer att bestå av två längder när den hänger på bageriet men jag tar chansen att prova att lägga till 
en tredje längd till Konstfacks vårutställning. Jag vill se hur den ser ut när den är i ett större format och mer som 
en hel vägg från golv till tak. På bilderna nedan ser du en skiss på hur vassväven kommer att hänga på väggen i 
bageriets kafe’del och en bild på hur den såg ut när alla tre längderna sitter ihop som den sedan såg ut
på Konstfacks vårutställning. 
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Diskussion 

Under det här projektets gång har jag blivit tryggare i min process. Jag bestämde mig för att en än gång utgå 
ifrån ett material och genom att undersöka det och göra prover med olika hantverkstekniker söka mig fram till 
en idé om en gestaltning. Så här i slutet av projektet kan jag konstatera att det fungerade och att resultatet blev 
lyckat, därför känner jag mig nu trygg i att även i framtiden använda mig av denna arbetsmetod. Jag har sett 
detta examensarbete som ett designprojekt men under opponeringen fick jag insikt om att andra ser det lika 
mycket som ett konstprojekt. Detta beror antagligen till viss del på historien bakom vassväven, att jag skördat 
vassen själv och att det sättet jag undersökt materialet på kan liknas vid en konstnärlig process. Väven är också 
mer ett dekorativt objekt än ett funktionellt vilket också bidrar till att det ses mer som ett konstverk. Jag ser detta 
som någonting positivt som bidrar till att vassväven kan visas i flera olika sammanhang, både på designmässor 
och konstgallerier. För mig är det inte viktigt att tydligt skilja på vad som är konst och vad som är design. Det 
kan dock vara bra att tänka på hur man formulerar sig när man riktar sig till olika aktörer så att de känner 
att det jag gör är perfekt för just dom. Under opponeringen fick jag många positiva kommentarer men också 
några undringar. Det mest positiva är att det upplevs som att vassväven tar tag i rummet, den är påtagligt och 
förändrar rummet med sitt uttryck och sin storlek. Materialen kommer till sin rätt, jag har lyckats visa att vass 
är ett intressant inslag i ett rum och i textil design. Den bidrar med en taktilitet och en organisk struktur som 
är vacker. En tveksamhet är hur vassväven skulle hålla i ett offentligt rum där många människor uppehåller sig? 
Det är möjligt att den är för ömtålig för att hänga fritt där folk når att ta på den och skulle eventuellt behöva 
placeras bakom glas i en sådan miljö. På Printz bageri ska väven placeras på en vägg där det finns en bänk. 
Väven kommer att sitta så högt upp att man inte lutar sig på den. Perioden när den hänger på bageriet kommer 
att bli ett intressant test på hur väl den håller. Brandsäkerhetskraven i vissa offentliga rum gör också att den 
inte går att placera var som helst. Nu i slutet av projektet har jag lärt mig om hur jag kan använda vass och kan 
anpassa vassvävens användningsområden efter det. Platser där vassväven kan fungera är t.ex. som väggbonad i 
en restaurang, i foajén till ett företag, i ett konferensrum, i ett privat hem med större rum. Eftersom att vassväven 
också kan ses som konstverk kan jag ställa ut den på ett galleri. Efter Konstfacks vårutställning där vassväven 
hängde i ett rum med andra design och konstobjekt har jag upptäckt att den passar bra att ställas ut tillsammans 
med keramik. Den har en funktion som skiljevägg och kan därför vara ett effektfullt inslag i en utställning 
tillsammans med tredimensionella objekt. 
Vassväven kommer att hänga på Printz bageri under sommaren och kommer sedan att kunna placeras på andra 
platser. Jag ser den här väven som en början i en serie av vassvävar, gestaltningen går att förändra i oändlighet. 
I kommande projekt vill jag också hitta leverantörer av svart ull som inte är färgad för att ta bort minsta detalj i 
projektet som inte är miljövänlig. Jag planerar också att göra vävar i mindre format som passar i privata hem. 
Jag känner mig glad över att ha lyckats hitta ett sätt att bygga vidare på det historiska användandet av vass och att 
det är ännu ett material som jag i framtiden kommer att använda mig av. 


