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SAMMANFATTNING

I detta projekt har jag undersökt restprodukten 
glasmjöl för att ta fram nya potentiella material för 
designområdet. Jag har arbetat nyfiket och 
experimentellt för att behålla fokus och intresset vid 
liv, samt för att fortsätta vara kreativ trots exempelvis 
stress eller press.
Glasmjölet har under projektet processats på olika 
sätt och blivit ett flertal material med olika 
egenskaper. Framförallt har jag valt att fokusera på 
en av processerna vilket var att smälta glasmjölet i 
780°C. Detta material blir bland annat poröst, starkt 
och dekorativt samt skulle med fördel kunna gjutas i 
en serieproduktion, om det finns gott om 
restprodukten glasmjöl. Detta återkommer jag till 
mer under diskussionen. 

Under projektet har jag inspirerats friskt av 
konstverk, design, starka karaktärer och uttrycket 
”less is more”, där jag ställer mig kritisk till uttrycket. 
Två viktiga referenser för mitt arbete har varit Iris 
Apfel och skulpturen ”Kyssen” av Auguste Rodin 
som mitt designförslag är mycket inspirerat av. 
Skulpturen i designförslaget kommenterar uttrycken 
”ornament and crime” och ”less is more” där jag 
istället vill att min skulptur gärna uttrycker ”more is 
more” där funktionen fokuserar på det dekorativa 
och skulpturala.
Mina slutförslag är tänkta att tänja på gränser och 
inspirera, samt väcka intresse i syfte att intressenter 
kan arbeta vidare i materialet för att på sikt ta 
tillvara på detta avfall som resurs och därmed bidra 
till en mer hållbar glasindustri, samt möjligtvis även 
gynna glasindustrin i Sverige. Slutförslagen är också 
menade att utmana normer kring både estetik och 
tankesätt som gärna också får väcka ett intresse i sig.

För att utforska mitt ämne har jag hållit en 
workshop, intervjuat ett flertal personer inom 
design, återvinning och glas. Jag har arbetat på ett 
intuitivt, strategiskt och konstnärligt sätt. Under 
projektet var det viktigt för mig att inte begränsas av 
min kunskap som glasblåsare utan utforska 
glasmjölet så öppet som möjligt. Jag har använt 
ohämmade och okomplicerade metoder i den 
experimentiella fasen som har väckt min nyfikenhet 
och kreativitet. Därtill har jag tagit strategiska beslut 
i slutfasen av projektet, för att kunna använda mig av 
den rika informationen jag har arbetat fram, och 

sedan göra genomtänkta, relevanta val.

För mig har beslutet, att använda intuitionen, 
rättfärdigat ett sätt att tänka som fungerar bra för 
mig eftersom det gjorde processen lustfylld, höll mig 
nyfiken samt möjliggjorde ett snabbare arbetstempo. 
Det har fått mig att hålla intresset vid liv samt 
undvika stress i samband med arbetet som skulle 
kunna göra processen stum. Jag har genom detta 
förhållningssätt valt att ha alla delar av mitt liv i 
fokus.
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Jag blåser glas 2006.

1.0 Syfte och Frågeställning

Jag är själv glasblåsare och hade erfarenhet av 
glasblåsning redan före min 
industridesignutbildning på Konstfack. I projektet är 
min ambition att närma mig materialet så 
fördomsfritt som möjligt. Jag valde därför att inte 
arbeta i en metod jag har kunskap inom. Tvärtom 
har jag valt att arbeta med för mig nya metoder och 
material för att på så sätt lära mig mer och utforska 
både restprodukten/materialet glasmjöl och mig 
själv som student på Industridesign, och helt enkelt, 
med öppna sinnen för nya tekniker se vad som kan 
gå och vad som inte går att göra i materialet 
glasmjöl. Som glasblåsare har jag erfarenhet av 
materialet glasmjöl, som en restprodukt i 
glasindustrin. Syftet med detta projekt är att 
undersöka om det går att förädla detta material. 
Ett andra syfte är att öppna upp för möjligheten att 
glasmjölet kan förädlas och bli ett mer användbart 
material. Hållbarhet och återvinning är en av vår 
tids större samhällsfrågor. Därför vill jag öppna upp 
för en diskussion och visa på glasmjölets möjligheter 
att förädlas till fysiska föremål. 
Ett tredje syfte är att jag som student på Konstfack 
ska undersöka materialet, dess möjligheter och 
begränsningar genom en relativt nära och ingående 
materialutforskning. Längre ner i texten kommer jag 
visa på detta, hur jag torkar, smälter och undersöker 
materialet. 
Det sista syftet är att genom en designprocess och 
materialutforskning undersöka metoder och 
tekniker som, enligt mig, lämpar sig bäst för att göra 
glasmjöl till ett bearbetningsbart material. På så sätt 
vill jag visa materialets möjligheter, egenskaper samt 
potential på ett intresseväckande sätt. 

Frågeställningarna lyder: 

- Hur kan man processa glasmjöl för att få nya 
material att använda inom design?

- Vilka användningsområden kan de nya 
materialen ha?



Elin Söderlind Glasmjöl 780°C 5

1.1 Bakgrund - En kort berättelse om 
glasets historia i Sverige

Som jag beskrev tidigare i texten är glasmjöl alltså ett 
material som blir över i glasindustrin, och som 
blivande industridesigner verkar jag i en tradition där 
glas på olika sätt varit betydelsefullt, både som 
funktionellt och dekorerat och dekorativt material. 
Glas har varit ett användbart material i många tusen 
år. Här nedan vill jag berätta kortfattat om glasets 
kultur och dess viktiga roll i Sverige.

Glas har använts i många tusen år. Det första glaset 
skapades i naturliga processer. Bland annat i 
vulkaner där lava hastigt kan stelna och bilda svart 
obsidian. Men glas framställs vanligen av oss 
människor. Idag används en mängd tekniker för att 
framställa och bearbeta glas, det kan vara att gjuta, 
blåsa, pressa eller slipa glaset till olika former. 
Historiskt har glaset varit betydelsefullt och har 
använts på en rad olika sätt. Det har varit och är 
fortfarande ett funktionellt material och används i 
fönsterrutor, bordsskivor med mera. Det är också ett 
material som dekorerats med till exempel gravyr och 
blomslipning.

Under 1100 och 1200-talen sattes de första 
glasfönstren in i små kyrkor och kloster i Sverige. 
Det var förmodligen munkarna själva som hade lärt 
sig att blåsa fönsterglas då detta material var mycket 
svårt att få tag på vid denna tidpunkt och nästan 
ansågs nästan vara heligt. Glasblåsningen är den 
mest kända tekniken i det traditionella 
glashantverket, och har bland annat gjort svenskt 
glas känt i världen. Senare, på 1500-talet i Sverige 
hade fönster blivit lite vanligare och man kunde ge 
ett nygift par ett par dekorerade och blyspröjsade 
fönsterrutor som bröllopsgåva. Glas ansågs 
fortfarande under denna tid och in på 1600-talet 
vara något exklusivt, nästan som smycken.

År 1594 startades det första glasbruket i Sverige på 
Älgön i Mälaren som drevs av Peter Keller. År 1641 
startade Melchior Jung ett glasbruk på 
Kungsholmen. Det bestämdes att under de första 
åtta åren av glasbruket fick inget annat glasbruk 
startas och inget glas fick heller importeras i Sverige. 
Det var svårt att få tag på glasarbetare så Jung fick ta 
arbetskraft från andra delar av Europa. Detta gjorde 
att svenskarna lärde sig glashantverket och under 
1700-talet blev fönsterglaset så pass vanligt att 

gemene man kunde sätta in fönster hemma. Detta 
satte fart på den svenska glasindustrin och under 
1800 och 1900-talen hade svenskt glas en riktigt 
högkonjunktur, som gjorde att ca 67 glashyttor 
startades i Sverige under denna tid. Många av 
glashyttorna var belägna i Småland där det fanns 
gott om skog som också var bränsle till glasugnarna 
som det eldades i dygnet runt. Detta gjorde att 
samhällen började växa upp kring glasbruken.

Hyttmästarna hade bra förmåner. De fick ofta en 
gård och pensionen betald. Hyttpojkarna dock, fick 
arbeta 12 timmar per dag där de skulle börja med att 
väcka hyttmästaren och förbereda hyttan. Därefter, 
om de hade tid, fick de gå i skolan. Hyttpojkarna kan 
jämföras med dagens hyttassistenter. Hyttmästaren 
kallas än idag för mästare. I en modern verkstad i en 
hytta jobbar oftast minst två personer. En mästare 
som blåser objekten och en assistent som till stor del 
assisterar och även blåser lättare moment och 
föremål. Konstellationen är traditionell och det finns 
en känsla av att assistenten ska kunna komma 
springande om mästaren ropar. Möjligtvis är 
anledningen att glasblåsning är ett tempofyllt arbete 
som kräver högsta koncentration och flexibilitet, 
men också för att det är ett mycket traditionellt yrke 
med traditionella maktstrukturer.

Med detta sagt vill jag alltså visa att glas som 
material kan beskrivas ur en rad perspektiv. Det kan 
skapas av naturen, det har och används fortfarande 
som ett statusmaterial samt har varit ämne för 
storskalig industri med sociala hierarkier på en 
arbetsplats. 1 

1 Elisabeth Persson, Glasets ursprung och historia, Glas-
branschföreningen, http://www.gbf.se/glasbranschen/inspira-
tion-och-fakta/glasets-ursprung-och-dess-tidiga-utveckling. 
Läst den 2018-01-02
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Kosta Glasbruk (år 1937) Fotograf Olle Lilljeqvist.

Rejmyre glasbruk (år 2010), fotograf Ingela Jonsson.
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2.0 DESIGNPROCESS

I föregående textdel har ni läst om glas och hur det 
har använts på olika sätt i historien. Längre fram i 
texten kommer jag skriva om detta material och hur 
det har påverkat mig i mitt eget skapande, både i 
verkstaden och hur det har utvecklats till olika 
designförslag. Materialet är alltså glasmjöl - en 
restprodukt från glasindustrin - och för att ge en 
introduktion till materialet ska jag här skriva något 
om restprodukten.

2.1 Hur blir det glasmjöl, vad är det 
och vad gör 
återvinningsanläggningen med 
glasmjölet?

Glasmjöl består av glas, vatten och andra 
föroreningar, som ofta ligger i botten av en 
slipmaskin i glassliperier. Det kan också bestå av 
rester från slipband, samt sand och större glasdelar. 
Glasmjöl kan också bestå av flera sorters glastyper. 
Det material som använts i denna process som 
hämtades huvudsakligen från Glasbolaget i Bro, ett 
företag som smälter olika typer av återvunnet glas. 
Vid slipning behövs det vatten, för att kyla ned glaset 
som annars tenderar att spricka av spänningar. 
Vattnet spolar ner det bortslipade glaset och 
glasmjölet samlas upp i ett kärl. Konsistensen är 
nästan som blöt lera som samlas på botten av 
spannen. 

För detta projekt har jag samlat glasmjöl främst från 
glassåg och bandslip. Restmaterialet från glassåg har 
en fin kornighet, nästan som vetemjöl, och 
materialet från bandslip är grövre. I detta projekt 
undersöker jag bland annat skillnaderna mellan 

båda glasmjölen och hur de ser ut i 720 gångers 
förstoring.

En viktig källa för kunskap har varit Anders 
Gustafson, som arbetar som avdelningschef för 
Mekanisk behandling & Deponi på Ragn-Sells. Han 
berättar, vilket jag nämnt ovan i texten, att glasmjölet 
kan användas som utfyllnadsmaterial på vägar eller 
som barriär när två material inte får beröra 
varandra. Glasmjölet kan hamna på 
återvinningsanläggningar där det vanligen blandas 
med andra materiel av andra kategorier, vilket gör 
att det inte kan återanvändas, eller också kan det 
läggas för sluttäckning på deponin för att invänta 
framtida teknik. 1

1 Gustafson, Anders; avdelningschef för Mekanisk behandling 
& Deponi på Ragn-Sells.  2017. Intervju 2017-10-25
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Vått glasmjöl

Glasmjöl i sågmaskinen hos Ulven 
Art Glass

Såg för glassågning i sliperiet på Glasbolaget.

Bandslipsmaskin för glasslipning, på Glasbolaget.
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2.2 Glasmjöl – en beskrivning om 
materialets inre egenskaper och yttre 
möjligheter     

Klimatförändring gör att är det blir viktigare och 
viktigare att använda befintliga och lokala resurser, 
för att spara energi, transporter och begränsa 
utsläppen av koldioxid. Att framställa ett nytt 
material för att sedan frakta det långt är både 
onödigt och energikrävande. Att exempelvis smälta 
om glas är effektivt, processen gör att mer än 20 
-25% energi sparas, jämfört med att smälta nytt glas.   
2Glas kan smältas om flera gånger utan att förstöras. 
Dock krävs det mycket energi att smälta glas, då glas 
börjar sintra, det vill säga smälta, vid 750°C. Det blir 
flytande som sirap vid 1050 °C och vid 1050°C går 
glaset, enligt mina erfarenheter som glasblåsare, att 
blåsa, centrifugera och pressa. Det finns även 
glasbruk som köper återvunnet glas för att tillverka 
bruksföremål och konst. Ett exempel är Glasbolaget i 
Bro där Ammy Olofsson och Erika Kristofersson 
Bredberg smälter återvunnet glas, främst 
miljökristall. 3  Ett annat exempel är Återbrukshyttan 
i Bollnäs där glasblåsare formar om gamla 
glasflaskor och tillverkar föremål. 4

Återvinning är alltså viktigt. Organisationen Avfall 
Sverige skriver på sin hemsida om vikten att 
återvinna avfall:

Materialåtervinning spelar en stor roll i 
ett hållbart samhälle. Det är därför 
viktigt att avfallet ses som en resurs och 
behandlas på rätt sätt. 
Materialåtervinning innebär att sorterat 
material kan ersätta andra produktions- 
eller konstruktionsmaterial. 
Materialåtervinning medför inte bara att 
uttaget av mängden jungfruligt material 
minskar, det leder också till att vi 

sparar energi. 5

2 Per Claesson, Glas blir glas blir glas, Skaraborgslänstidning, 
https://www.skaraborgslanstidning.se/article/glas-blir-glas-
blir-glas/. Läst den 2017-12-27

3 Glasbolaget i Bro, http://www.glasbolaget.com. Läst den 
2017-12-27

4 Återbrukshyttan i Bollnäs, http://aterbrukshyttan.tictail.
com. Läst den 2017-12-27

5 Jon Nilsson-Djerf, Materialåtervinning gör avfall till resurs, 
http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervin-
ning/. Läst den 2017-12-27

För att medverka till en mer hållbar och ekologiskt 
miljövänlig framtid är det alltså viktigt att avfall 
återbrukas och att jordens resurser sparas och/eller 
används mer effektivt.  Ett effektivt sätt är att ta hand 
om avfall och återanvända resurser och energi, i alla 
fall om nuvarande produktions- och 
konsumtionssamhälle ska fortgå. Restprodukten 
glasmjöl, som jag skriver om i detta projekt, är en del 
av detta system och en restprodukt som kan 
användas bättre och mer effektivt. Att använda 
glasmjöl som resurs istället för att se det som ett 
avfall skulle leda till mindre svinn inom 
glasindustrin och färre transporter. Men eftersom 
det är en blandning av glassorter, glasfärger, smuts 
och andra föroreningar kan glasmjöl från olika 
glasbruk användas om producenten har förmågan 
att vara flexibel. 
Glasmjöl skulle även kunna vara en resurs för hela 
Sveriges återvinningscentraler vilka skulle kunna 
sälja det som material. 6

Ett problem med framställningen av glas generellt är 
dock att föroreningar, oönskade material och 
uppstådda spänningar kan uppstå, detta när glas kyls 
ned efter uppvärmningen. Glasmjölet smälts 
emellertid alltså ofta inte om, eftersom föroreningar 
i glaset kan orsaka spänningar vid en 
nedtemperering av smält glas. Av egna erfarenheter 
vet jag att när glaset ska nedtempereras kan glaset 
spricka, då energier drar glaset i olika riktningar. En 
långsam nedtemperering av allt glas som har blivit 
utsatt för drastiska temperaturförändringar, såsom 
nedsmältning eller en delvis upphettning, är annars 
metoden för att ”stressa ned” glaset i långsam och 
kontrollerad takt. Denna metod fungerar alltså inte 
optimalt om man dessutom blandar vissa material 
med glas och olika glastyper med varandra. Det 
finns material som fungerar att blanda med glas, 
såsom olika ädelmetaller, till exempel dekor samt 

6 Glasflaskor vi slänger hamnar ofta på glasåtervinning där 
det sorteras och krossas för att bli till nya produkter. 60% 
skickas till glasbruk där det blir till nya förpackningar, 30% 
blir glasull och ca 10% används till att göra skumglas. Glasull 
används som värmeisolering. 
Ett företag som har tillverkat materialet ”Skumglas” är Haso-
por. Skumglas används till byggnadsmaterial och har liknande 
utseende som det smälta materialet glasmjöl i det här projektet. 
Svensk Glasåtervinning, https://www.glasatervinning.se/
sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/. Läst den 2017-12-27
Hasopor, http://www.hasopor.se/produkter/. Läst den 2018-01-
07
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En av produkterna av Återbrukshyttan. Vas ”Narrow” gjord av 
gamla ölflaskor. Fotograf Anny Jernberg.

metalloxider för infärgning. Senare i projektet visar 
jag hur föroreningar kan skapa effektfulla 
egenskaper och ett speciellt uttryck i materialet 
glasmjöl. Spänningar inom glaset verkar inte vara ett 
problem när jag använder endast glasmjöl, dock 
undersöker jag hur mycket metall och glasmjöl det 
fungerar att kombinera utan att spänningarna gör att 
materialet spricker och i hur stor skala.

Utifrån detta synsätt ser jag den ovan ställda fråga 
relevant: att undersöka om och hur materialet 
glasmjöl kan processas samt om det är möjligt att 
framställa produkter för serieproduktion.  

Med detta sagt om glaset som resurs, återvinning 
och andra aspekter som hör samman med 
materialets sammansättning har jag i projektet också 
träffat en rad glaskonstnärer för att lära mig mer om 
framställningen av glas, vilket beskrivs i nästa del av 
texten. 
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2.3 Möte med glaskonstnärer

Under projektet har jag haft kontakt och utbyte med 
flera glaskonstnärer och glasblåsare. Glasmjölet 
hämtade jag från Glasbolaget i Bro och Ulven Art 
Glass i Uppsala. Glasblåsarna på Glasbolaget i Bro 
har jag besökt flera gånger, detta för att få 
kommentarer på mitt projekt samt att ta del av deras 
kunskap. Vi delade erfarenheter och insikter om 
glasmjölet i stort, dess sammansättningen, 
kornighet, möjliga recept eller spänningar vid 
smältning. Glaskonstnären Therese William 
Waenerlund var en annan viktig kontakt och 
inspiration. Hon arbetar med glas där hon gör en 
smet av bindemedel och glaskross, som bildar en 
massa, vilken hon stryker på strukturer av eldfasta 
material. Därefter bränner hon glasmassan och 
bygger på så vis upp olika glasskulpturer. Dessa 
möten har varit som ankare i projektet, både 
inspirerat och gett anledning att ifrågasätta och även 
bekräfta ingångar och perspektiv i mitt projekt. Inte 
minst blev jag uppmuntrad att undersöka materialet 
glasmjöl på djupet, vilket beskrivs i nästkommande 
textdel. 1

1 William Waenerlund, Therese; glaskonstnär. Intervju  2017-
11-03
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Erika Kristofersson Bredberg och Ammy Olofsson på Glasbolaget i Bro.

Ulven Art Glass i Uppsala

Therese William Waenerlund, glaskonstnär.
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Silat glasmjöl från såg

Silat glasmjöl från bandslip

Glasmjöl från såg i 
förstoring

Glasmjöl från bandslip i 
förstoring

2.4 Materialundersökning – närstudie 
i mikroskop, torkning, silning och 
undersökning av taktilitet

Att undersöka det torkade glasmjölet inledde 
processen. Jag upptäckte att när det vattenblandade 
glasmjölet torkat syns de större föremålen bättre, 
exempelvis sandpappersrester och mindre glasbitar i 
olika kulörer. Jag separerade mjöl från bandslip och 
såg och båda sorterna kändes som vetemjöl i sin 
textur. Men bandslipsmjölet innehöll större korn än 
sågmjölet. Båda har olika nyanser av grått, det ena 
ljusare än den andra, viss ljussättning syns även ett 
skimmer, vilket troligtvis är små blänkande glaskorn. 
När jag silade då båda mjölsorterna syntes de större 
glasbitarna och sandpappersresterna i båda 
materialen. Därefter studerade jag detta i mikroskop, 
och i förstoring var det större korn glas i 
bandslipsmjölet. Sågmjölet visade inga tydliga bilder 
av glas i mjölet, men senare i projektet visade det sig 
att sågmjölet liknar ”rent glas” mest. Detta kommer 
jag diskutera längre ner i texten.
Under denna del av projektet förlitade jag mig 
mycket på min intuition. Jag ville experimentera fritt 
och ohämmat med glasmjölet för att underlätta min 
kreativa process, samt för att undvika att hindras av 
min tidigare kunskap om glas. Detta gjorde att jag 
kunde ta snabbare beslut som kunde få mig att 
utforska området grundligt, arbeta fram mycket 
information och samtidigt fortsätta att vara 
intresserad av ämnet.
Detta har inneburit rent praktiskt att en idé har 
skapats och inom en mycket kort tid därefter har 
den också varit genomförd, ofta med prestigelösa 
material och metoder. Ett bra exempel är trälim och 
tapetklister som bindemedel, pigment som fanns 
nära till hands, samt spillmaterial av metall som 
fanns nära till hands. Jag anser att det finns 
intressanta resultat i de flesta av mina försök. Därav 
passade detta intuitiva, snabba och ohämmade sätt 
mig bra till just denna del av projektet.
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Experiment på arbetsbordet.

Experimentering med pigment, bindemedel och 
glasmjöl.

2.5 Två teknikkategorier i mitt 
utforskande – torka och smälta

I mitt utforskande har jag pratat med experter samt 
även kommit fram till fakta i undersökningar. Det 
fick mig att förstå vilka begränsningar jag var 
tvungen att förhålla mig till och samtidigt utmana. 
Jag hade insett ganska tidigt att det skulle fungera att 
smälta glasmjölet i en slumpingugn ”en ugn som tål 
höga temperaturer där glas ofta smälts”, dock var jag 
tvungen att använda eldfasta material som ej skulle 
brinna upp och avge skadliga gaser för personer i 
omgivningen.

I undersökningarna har jag experimenterat parallellt 
med att addera bindemedel i glasmjölet för att sedan 
låta materialproverna torka och smälta materialet i 
780°C. Dessa två arbetsmetoder har kompletterat 
varandra väl. Varmt/kallt torrt/smält ger olika 
egenskaper och uttryck till materialproverna. Jag 
ville utmana mig själv till att inte enbart smälta, 
detta eftersom det redan är en vanlig metod vid 
glasbearbetning. I mitt utforskande har jag arbetat 
metodiskt, snabbt och okomplicerat. Snabbhet, 
spontanitet, kreativitet samt intuition har varit 
ledorden för att få fram vad jag ser som intressanta 
och spännande resultat. På så sätt har jag fått en bred 
materialsamling med objekt, vilka senare i projektet 
används som slutförslag. Den breda 
materialsamlingen med objekt ligger också till grund 
för att skapa skulpturen i det andra slutförslaget.
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 a. Torka glasmjöl,  addering av bindemedel 
och pigment

I denna del av processen har jag blandat glasmjölet 
med lack, tapetklister, trälim och pigment, och 
producerat ett tjugotal materialprover i olika former 
med olika mängd bindemedel/pigment. Materialet 
var i fokus, så jag använde inte en förutbestämd 
form. Istället skulle materialet skapa formen, detta 
genom att hälla eller stjälpa upp materialet på en 
platt yta. På så vis lyckades jag undgå att styra 
formen i så stor utsträckning. Jag är medveten om 
att formen ändå blev styrd, men på ett mer 
okontrollerat sätt. En konstnär som varit 
inspirerande för detta arbetssätt är Jean Arp (1886 
– 1966) Han var banbrytande i den västerländska 
och moderna kulturen att låta slumpen vara med i 
den skapande formprocessen. Ett sätt var att försöka 
begränsa, ja nästan minimera att hans medvetande 
skulle styra formskapandet. Därför bestämde han 
exempelvis tema och titel på sina verk efter 
formskapandet, vilket var banbrytande under denna 
tid. 1

b. Smälta glasmjöl, addering av glasfiber, 
metall samt bearbetning

I denna del av processen, smälta, begränsades jag till 
att använda eldfasta material i slumpingugnen, vilket 
alltså är en ugn som tål höga temperaturer som gör 
det möjligt att smälta glas. Alla proverna värmdes 
upp till 780°C så att glaset precis hade börjat sintra, 
det vill säga smälta samman.

Efter samtal med experter inom metall, bland annat 
Magnus Liljedahl som är lärare på Konstfack, 
inspirerades jag att göra ett antal materialprover/
objekt med metall, glasfiberväv. Jag kombinerade 
mässing, koppar, plåt och aluminium med glasmjöl 
samt några prover med endast glasmjöl. Jag ville 
undersöka materialens kompatibilitet med glasmjöl. 
Av erfarenhet vet jag att metall som blandas med 
glas ofta spricker och om det blandas är det vanligen 

1 Jean Arp, eller Hans Arp, (år 1886 - 1966) var aktiv i bland 
annat surrealismen och i Dada-rörelsen och var med och bild-
ade Kölns Dada-grupp 1920. Hans verk var en länk mellan de 
två rörelserna under de tidiga 1900-talet.
http://www.theartstory.org/artist-arp-hans.htm. Läst den 2018-
01-02

med ädelmetaller i mycket små mängder. 

Ambitionen var att med metall skapa strukturer eller 
konstruktioner för att undersöka möjliga skalor och 
intressanta former. Dessa skulle vara skapade utan 
lim eller vara sammanfogade på annat sätt.  Enkelt 
uttryckt ville jag utesluta lim, skruv, spik eller annat 
och undersöka om det var möjligt att metall och glas 
kan sammanfogas av sig själva vid en bränningsgrad 
om 780°C. Resultatet var intressant. En del metaller 
fastnade, eller fastnade delvis, i glasmjölet. I andra 
tester blev glasfiberväv en effektiv armering. Vid 
slipning och sågning skapade armeringen dessutom 
en marmorering, som kan betraktas som dekorativ.  

Glasmjölet från sågen visade sig smälta bättre vid 
780°C. Materialet blev poröst med små bubblor i 
glaset, som förmodligen är material som har brunnit 
upp vid 780°C. Färgen på det smälta sågmjölet är 
grått med små inslag av kulöravvikelser från de 
större glasbitarna i materialet. Mjölet från 
bandslipen smälte inte ordentligt vid 780°C utan 
behövde en högre temperatur. Då fick det smälta 
mjölet ett sandpapperslikt utseendet och porös 
sammansättning, samt går sönder vid slipning. 
Arbetet med att smälta de olika sorterna av glasmjöl 
och blanda dem med olika metaller och andra 
material har varit viktigt i min process. Hur detta 
påverkar mina egna designförslag diskuterar jag 
längre ned i texten.
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Experiment i metall och glasmjöl, i väntan på att smältas i 780°C.

Slumpingugn laddad med experiment av glasmjöl, metall och glasfiberväv.
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2.6 Workshop: material-, och 
referenssamtal om mina 
materialprover

Under processen att framställa objekten har såväl 
medstudenter som lärare reflekterat med mig om 
projektet. De har känt på föremålen och kommit 
med förslag och idéer kring specifika 
användningsområden eller funktioner, vad 
materialet kan bli för produkt eller i vilken miljö det 
skulle fungera. Exempelvis föreslogs att föremålen 
kan bli fasaddekorationer eller andra detaljer på 
byggnader. Ett annat förslag var att objekten, eller de 
material objekten är utförda i, kunde omarbetas och 
ingå i samma produktkategori som kakelplattor och 
stenplattor.

Jag ville veta mer vilka associationer 
materialproverna kunde ge. Därför anordnade jag 
samtal om material med medstudenter från olika 
institutioner på Konstfack, detta för att få 
tvärfackliga reflektioner. Mina samtal om material 
låter intressenter medverka i min process och därav 
styr heller inte endast jag riktningen i projektet. 
Genom liknande metoder på Industridesign, 
Konstfack, har jag i andra projekt använt mig av 
workshops för att få fram information som 
deltagarna annars inte tänker på att delge men som 
kan vara ytterst relevant information i en 
designprocess. En workshop kan innebära att 
deltagarna exempelvis får sätta sig in i ett scenario 
genom rollspel eller använda material i syfte att svara 
på frågor som ställs i workshopen.

Deltagarna samtalade om materialproverna, valde ut 
en till fem prover som betraktades som avvikande 
från de andra. 

Frågeställningarna löd: 
- Vilket materialprov är lämplig för vilken produkt?
- Var skulle den kunna vara och i vilken interiör eller 
exteriör? 

Här summerar jag samtalen:
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Deltagare 1: Rumslig installation 
Från vänster: Litet bord med metallunderrede, sittmöbel/klätterställning, litet bord med små metallben, hängande rumsavskiljare.

Rumsinstallation under workshop. Materialprov till ”litet bord” under workshop.

Deltagare 1, från inredningsarkitektur och 
möbeldesign:
Deltagaren byggde upp en rumslig installation av 
materialproverna där de olika möblerna fick 
egenskaper efter hur materialet kändes och 
upplevdes.
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Deltagare 2: Väggdekorationer

Materialprov i glasmjöl och järnpulver Materialprov i glasmjöl från såg under workshop.

Deltagare 2, från Industridesign:
Deltagaren associerade till väggdekorationer, 
fasadmaterial samt plattor att lägga på marken. Hen 
tyckte även att det smälta materialet från bandslipen, 
som till ytan känns sandpapperslikt, upplevdes 
obehagligt. Hen föreslog att materialet kunde 
användas i syfte att hålla personer borta från att 
känna på produkter.
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Deltagare 3: Vilomöbel

Materialprov i glasmjöl från såg och bandslip 
under workshop.

”Kyssen” av Auguste Rodin (circa 1882)

Deltagare 3, från Ädellabb:
Denna person såg likheter mellan två materialprover 
och liknade dessa med skulpturen ”Kyssen” av 
Auguste Rodin. Det är en känd skulptur från slutet 
av 1800-talet som jag diskuterar längre ner i texten. 
Deltagaren tyckte att materialen hade mjuka, sköna 
och välkomnande uttryck, trots det faktiska hårda 
och ganska kalla materialet/materialen. Hen såg en 
vilomöbel i glasmjöl framför sig som skulle bjuda in 
betraktaren att testa och känna materialet mot sin 
hud.
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Workshopen gav flera intressanta erfarenheter och 
insikter. Ibland kombinerade deltagarna flera 
materialprov. Bland annat framställdes ett bordsben 
av ett prov och en bordsskiva av ett annat. Dessa 
associationer var berikade för mig, gav inspirerande 
erfarenheter att arbeta vidare mer storskaligt. Jag 
använde information från undersökningarna, 
materialproverna och materialsamtalen. För att gå 
vidare behövde jag sammanfatta min samlade 
kunskap och därefter konkretisera detta i en 
designprocess. Jag listade det viktigaste ett/flera 
designförslag bör innehålla:

- visa möjligheterna och egenskaperna med 
materialet,
- skapa nyfikenhet kring materialet,
- bjuda in intressenter till att interagera med 
materialet.

Därefter sorterade jag rubrikerna som jag ansåg 
passa olika materialprov, varav sex stycken visade 
dessa aspekter bäst. Senare skissade jag på olika 
förslag. Med form ville jag blanda dessa kvaliteter 
och aspekter från de sex utvalda objekten. 
Jag ville formge en artefakt med skulpturala 
egenskaper och en skulptural funktion. För mig 
betyder det att artefakten ska kunna betraktas 
fristående i ett rum, och utformas enligt Jean Arps 
skulpturteori; att låta slumpen vara med i 
skapandeprocessen; att fokusera på materialet samt 
att försöka begränsa och minimera medvetandet vid 
formskapandet.

Skisser på designförslag/skulptur
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3.0 UTVECKLING AV 
DESIGNFÖRSLAG

Efter en tids skissande beslutade jag att arbeta med 
ett formmässigt koncept av ”okontrollerad massa i 
rörelse/strikt och kontrollerad massa.” 

Jag vill redovisa glasets slumpartade sätt att rinna 
när det smälts. I samma objekt vill jag redovisa den 
kontrollerade och slipade sidan där också ytan blir 
en helt annan mot den oslipade. Den slipade ytan 
visar också den porösa och lätta egenskap som 
glasmjölet kan få efter en uppvärmning i 780°C. Mitt 
syfte med formen är att den kan skapa nyfikenhet, 
känns dynamisk och spännande, samt visa på 
möjligheterna med glasmjöl i gestaltning och skala.

För att beskriva mitt förslag ska jag försöka relatera 
den till några centrala tankar inom den 
modernistiska designteorin. Funktion, nytta, 
praktisk användbarhet och sakligt form har varit 
tongivande i mer än 100 år. Teorin har 
sammanfattats i några viktiga slogans, ”Less is more” 
Ludwig Mies vad De Rohe och inte minst Adolf Loss 
som gick ett steg längre och tidigare hade sagt 
“Ornament and crime”.  Mitt designförslag är en 
motreaktion på den modernistiska synen på design 
där det beskrivs att det dekorativa är ett överflöd, ett 
slöseri samt gör att verket är meningslöst, kommer 
lätt gå ur tiden och blir föråldrad, hopplöst 
omodernt och som svarade mot skrytet och 
överflödet i 1800-talet. 1900-talets modernister, 
eftertraktar istället formens renhet, i syfte att skapa 
en tidlös form.  1 2

Jag valde att modellera och skulptera enligt Jean 
Arps skulpturteori och experimentera med skala. 
Uppfattningar och åsikter utmanas samt andra 
möjligheter visas. När jag formgav skulpturen 
inspirerades jag av designstudion Front och deras 

1 Mertins, Detlef, What did Mies van der Rohe mean by less 
is more?,http://uk.phaidon.com/agenda/architecture/artic-
les/2014/april/02/what-did-mies-van-der-rohe-mean-by-less-
is-more/, Läst den 2018-01-09
Less is more, https://sv.wikipedia.org/wiki/Less_is_more. Läst 
den 2018-01-02

2 Taylor, James, The Long(ish) Read: ”Ornament and Crime” 
by Adolf Loos, https://www.archdaily.com/798529/the-longish-
read-ornament-and-crime-adolf-loos. Läst den 2018-01-09
Ornament and crime, https://en.wikipedia.org/wiki/Ornament_
and_Crime. Läst den 2018-01-02

”Hästlampa” och ”Grisbord” från serien ”Animal 
thing”  (2006). 3 Anledningen är att jag anser att 
produkterna utmanar den normativa estetiken enligt 
modernismens teorier, och vilka produkter som bör 
finnas i en vardaglig inomhusmiljö. Min reaktion till 
dessa är att formge ett förslag där jag har använt mig 
av det dekorativa, överflödiga och, för mig, modiga i 
mitt designförslag. 
Med mitt skulpturförslag vill jag på samma sätt 
belysa en uppfattning om vad som kan tillverkas i 
glasmjöl och visa på andra möjligheter och estetik. 

Resultatet är alltså en skulptur som, beroende på 
skalan, kan tolkas som ett bord eller en pall med 
syftet att förena dekoration och funktion, detta för 
att göra gränsdragningen mellan konst och design 
mindre tydlig. Konceptet för processen var 
”okontrollerad massa i rörelse/strikt och kontrollerad 
massa.” Men varför skulle det inte lika gärna kunna 
vara ”More is more” eller ”Simplicity and crime”?

3 Victor Cheung, (Art)efact, re-recognizing the essential of 
products, sid 138. (2007)
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”Animal thing”, Front (2006)

Adolf Loos grav designad av honom själv.
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3.1 Skisser i andra material och 
modell i glasmjöl

Jag använde gips för att testa mitt koncept då gipset 
är ett rinnande material tills det stelnar. Modellerna 
tillverkade jag på snarlika sätt, som att det skulle 
vara i glasmjöl. Därefter sågade och slipade jag 
gipset på samma sätt som jag skulle ha gjort med det 
smälta glasmjölet. Jag valde ut tre modeller från ett 
experiment där jag tillverkade tolv gipsmodeller. 
Dessa tre utvalda såg jag som mest intressanta och 
ingår i serien av skulpturer som ska visa på 
glasmjölets egenskaper och möjligheter. En av 
modellerna anser jag sticker ut mer än de andra och 
kan skapa större intresse i form av gestaltning. Jag 
tycker även att den redovisar materialets egenskaper 
bäst. Denna modell valde jag att tillverka i glasmjöl. 

För att tillverka en modell i mindre skala, i glasmjöl, 
tillverkade jag en form av keramik som skröjdes “en 
slags bränning innan godset kan glaseras” och 
brändes. Därefter lade jag på separator vilket gör att 
glaset inte fäster an till keramiken. Till detta 
experiment använde jag ett glasmjöl från Ulven Art 
Glass och resultatet efter smältning i 780°C var mer 
bubbligt och poröst än tidigare experiment. 
Uppenbarligen är blandningarna i glasmjölen 
mycket viktiga för egenskaperna och högst beroende 
på vad glassliperiet har slipat för glas. Modellen är 
med denna porösa egenskap mycket lätt och går 
troligtvis mycket lätt att slipa eller såga i, både i 
sliperi och med vanliga handverktyg.

Denna modell gick itu vid utplockning ur 
slumpingugnen då den ändå, trots separator, hade 
fäst an vid keramiken på vissa platser. Jag drar 
slutsatsen att för att kunna tillverka denna form, i 
denna skala och större skala, kan den behöva delas 
upp i delar vid smältning för att sedan fogas 
samman, alternativt armera med lämplig armering.
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Serie av skulpturer.

Modell av skulptur i smält glasmjöl.

Gipsmodell av skulptur.
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slumpingugn. När gipsen stelnat skulpterade jag 
fram min önskade form med såg och rasp. Resultatet 
är en ca 110 cm hög skulptur i form av det rinnande 
gipset som bland annat är inspirerat av ”Kyssen” av 
Auguste Rodin (1882) där materialets uttryck är 
välkomnande men ändå hårt och på samma sätt ville 
jag använda detta uttryck i skulpturen. Jag har, som 
nämnt tidigare i texten, också inspirerats av Fronts 
“Hästlampa” och “‘Grisbord”. 

Jag valde att tillverka endast den mest väsentliga 
delen av skulpturen där jag använde mig av cellplast 
för att (skulptera) upp mitt exempel på fullskala, 
som jag formar med hjälp av en varm metalltråd, 
såg, rasp och sandpapper. Anledningen till att jag 
endast gör en del av skulpturen är för att tydligt visa 
att detta är ett förslag/modell. Därefter hällde jag 
gips, som fick simulera glasmjöl, på cellplasten.

För att förtydliga länken mellan glasmjöl, 
materialproverna i glasmjöl och skulpturen, lackade 
jag skulpturen så att den liknar glasmjölets yta. På så 
vis hoppas jag att betraktarna gör en koppling till 
glasmjölet och kan se intentionen med skulpturen 
som intresseväckare. 

3.2 Skapa intresse och utmana skalan

En viktig referens under min process har varit den 
djärva inredningsarkitekten Iris Apfel. Jag inspireras 
av hennes oräddhet i att blanda material, färg och 
stil, samt hennes förmåga att vara konsekvent i sitt 
expressiva skapande. Hon brukar ibland utmana 
skalor och proportioner i sina normbrytande 
inredningar. 1

För att visa möjligheterna i gestaltning och skala, 
som jag nämnde tidigare, vill jag också utmana den 
befintliga skala glasprodukter ofta produceras i. 
Skalan som vanligen används
beror på flera aspekter, bland annat storlek på ugnar, 
den mänskliga fysiken begränsningar att hantera 
storskaliga objekt, transporter och kanske vad 
kunder är beredda att betala. Det handgjorda och 
blåsta glaset kräver en eller flera människor som ska 
tillverka glaset och därmed produceras vanligtvis 
bruksföremål i form av dricksglas, vaser och skålar. 

Det finns exempel på föremål där konstnärer och 
designers har tillverkat föremål i större skala och 
produktkategori, än vad glas vanligtvis brukar 
produceras i. Designstudion Germans Ermičs, från 
Nederländerna har formgett en stol i färgad planglas. 
Stolen heter Ombre (2017). De själva blev 
inspirerade av Shiro Kuramatas glasstol “Glass chair” 
från 1976. Germans Ermics har även tillverkat en 
annan möbelserie, ”Shaping Colour” (2016), som 
innefattar en spegel, en bokhylla, ett sidobord och 
ett konsolbord.  2 3

Den skulptur som jag visar har störst möjlighet att 
framställas genom att smältas på samma sätt som 
undersökningarna i projektet har gjorts och alltså 
inte blåsas. Då finns större möjligheter att framställa 
i annan skala. Mitt designförslag är också designat 
efter begränsningar gällande sliperi och 

1 Iris Apfel née Barrel (född 29 Augusti, 1921)
Iris är en amerikansk inredningsdesigner, modeikon och affärs-
kvinna.Hon har bland annat varit inblandad i restaureringspro-
jekt i Vita Huset för nio presidenter i rad, https://en.wikipedia.
org/wiki/Iris_Apfel. Läst den 2018-01-07

2 Germans Ermičs. ”Ombré” (2017), https://www.de-
zeen.com/2017/05/01/germans-ermics-ombre-colour-
ed-glass-chairs-milan-design-week/. Läst den 2018-01-02.

3 Germans Ermičs. ”Shaping Colour” (2016), https://www.
dezeen.com/2016/07/19/shaping-colour-germans-ermics-crea-
tes-coloured-glass-furniture-collection/. Läst den 2018-01-02.
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Gips hälls över cellplastform.

Skalmodell under tillverkning.

German Ermics ”Ombre” (2017) Iris Apfel. Fotograf Luis Monteiro
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4.0 DESIGNFÖRSLAG

Mitt designförslag är materialprover i glasmjöl 
kombinerat med en förhoppningsvis 
intresseväckande skulptur. Jag ser att 
materialproverna visas som tillgängliga material för 
intressenter intresserade av material, såsom 
designers, konstnärer och inredningsarkitekter, i 
syfte att visa möjligheter och utveckla materialet och 
förädlingen mer. Skulpturen är ett exempel på 
fullskala och visar vad som skulle kunna gå att göra i 
glasmjölet om materialet, tekniker och 
glashantverkstraditioner utmanas. 

Kontext
Ett förslag framställt under ett examensprojekt på 
Konstfack är enbart ett förslag. Det är ändå möjligt 
att föreställa sig att föremålet hamnar i olika 
hypotetiska exteriörer eller interiörer. En sådan 
hypotetisk plats är att skulpturen placeras i en 
utställningskontext med tema; glas, nya material, 
hållbara material och restprodukter. Jag ser då att 
skulpturen ställs ut i lokaler som Tensta Konsthall, 
Kulturhuset eller Norm Form med flera. 
Materialobjekten kan på samma sätt visas i 
utställningssammanhang i kombination med 
skulpturen och infobladen, där syftet med 
utställningen är att till exempel visa material, 
restprodukter, hållbarhetsfrågor, temat glas eller 
innovation som också beskrivs ovan. En annan 
tanke är att den kan vara inspiration och referens i 
utbildningar som berör material och 
materialforskning, på Konstfack i Stockholm, KTH 
(Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm, Ragn-
Sells eller RISE (Research Institutes of Sweden). 
Skulpturen och materialproverna ställdes ut på min 
examensutställning våren 2018.
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Skulpturen i utställningssal. På väggen: Gipsmodeller.
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Smält glasmjöl med järnpulver. Smält glasmjöl från bandslip med metall.

Smält glasmjöl frå såg med glasfiberväv. Sågad.

Smält glasmjöl från bandslip med metallpulver, på keramik. Smält glasmjöl från bandslip med metalltråd.

Smält glasmjöl från såg och bandslip

Urval av materialprover från slutförslag
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Smält glasmjöl från såg med glasfiberväv. Slipad.

Smält glasmjöl från bandslip med aluminium.

Torkat glasmjöl med pigment och trälim.

Torkat glasmjöl med trälim. Penslad.
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SITUERING OCH MOTTAGANDE

Slutförslagen ställdes ut under en vecka på Konstfack 
under ”Research Week”.
Skulpturen och materialproverna visades i ett 
utställningsrum tillsammans med en annan student 
där temat var ”Provat”.

Ambitionen med utställningen var att visa 
materialproverna samt att få besökare att känna och 
lyfta på dem för att uppleva dess egenskaper. 
Skulpturen ville jag visa från olika håll som skulle få 
besökare intresserade och vilja veta mer om 
gestaltningen, samt börja intressera sig för glasmjöl.

Materialproverna låg uppställda på ett belyst bord 
där proverna var menade att ligga på ett sätt som att 
besökare tidigare hade varit och undersökt, lyft och 
placerat om objekten. Detta för att besökare skulle 
känna sig mer orädda att känna på materialproverna 
och därmed uppleva vissa egenskaper som till 
exempel lätthet och struktur. Bordet var upphöjt ca 
30 cm från golvet för att också genom detta få 
besökare att lättare plocka upp proverna. Jag skrev 
även ”Rör gärna!” på bordet vilket fungerade bra i 
syfte att få besökare ännu mer välkomnade att röra. 
En reflektion efter utställningen var att bordet kunde 
varit ännu högre, så att besökares händer hade haft 
kortare avstånd till proverna, samt bjuda in till en 
tydligare interaktion på något kreativt, 
undersökande och lekfullt sätt.

Skulpturen monterade jag från en vägg så att den 
står ut från väggen ut i rummet. Bredvid skulpturen 
satte jag upp modellerna från skulpturserien där den 
modell som föreställer skultpuren är närmast. Jag 
valde att låta skulpturen vila på golvet eftersom jag 
ser den som ett fristående objekt som leker bord 
eller möbel. Jag ville se om denna placering skulle få 
besökare att se associationen till bord och hur de 
skulle bete sig runt en skulptur besökarna kan 
komma nära.

Reaktioner
Besökare undrade ofta vad materialet har för 
egenskaper och några tyckte att det smälta glasmjölet 
såg ut att vara tåligt. Några besökare förstod inte 
riktigt vad glasmjölet kom ifrån utan behövde 
någon/någonting extra som förklarade.
Eftersom jag ställde ut tillsammans med Lovisa 
Stockman (som ställde ut blåstång) undrade många 
besökare om vi hade arbetat tillsammans.

Eftersom utställningen var i ett utställningsrum drog 
jag slutsatsen att den behandlades som ett konstverk 
och därmed med försiktighet. Några besökare tittade 
noggrant på ytan men inte många kom så pass nära 
att de kände på skulpturen. Om jag skulle vilja 
undersöka skulpturen som en möbel tror jag att 
skulpturen behöver sättas in i en kontext där den 
faktiskt används som till exempel ett hem, en foajé 
eller en restaurang.

Generellt på utställningen var besökare intresserade 
och ställde frågor om projektet och flera tog med sig 
av materialbladen.
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DISKUSSION

För att kunna tillverka föremål i stor skala av glas-
mjöl i Sverige skulle det krävas en större glasindu-
stri.. Mycket av glasproduktionen som tidigare fanns 
i Sverige finns idag utomlands, som exempelvis i 
Kina eller Indien.
Restprodukten från denna glastillverkning skulle 
kunna processas på samma sätt som i mitt projekt.
En annan möjlighet att få fram glasmjöl är att mala 
återvunnet emballageglas eller bildskärmar till ett 
glasmjöl. I princip är glasmjöl just glas som har blivit 
malt och skulle därmed också kunna användas på 
samma sätt som i detta projekt.

Det är möjligt att tillverka designade produkter av 
glasmjölet, oavsett om det har malts eller slipats till 
mjöl. Glasmjölen kommer att påverkas olika beroen-
de på vilket tillvägagångssätt som används, vilket jag 
har undersökt i arbetet.
Om vi väljer ett av tillvägagångssätten i projektet, 
att hetta upp glasmjölet till ca 780°C, blir resulta-
tet ett poröst material som förmodligen är mycket 
tåligt, speciellt om glasfiberväv blandas in. Om vi 
dessutom väljer tekniken ”gjutning”, skulle vi kunna 
ha en serieproduktion av till exempel bruksföremål 
som producerats i glasmjöl. Några exempel kan vara 
krukor, ljusstakar eller köksserviser. Det skulle även 
vara möjligt att producera gjutna objekt att sätta som 
dekor på vägg i exempelvis ett kök eller på en fasad, 
eller större objekt som bänkskivor eller hyllplan. 
Dessa skulle kunna tillverkas på ett gjuteri gärna 
lokalt där glasmjölet också producerats och där det 
finns som mest, så att även en del av avfallet minskar 
i produktionslandet. 

Om vi i Sverige skulle vilja starta en produktion i 
glasmjöl skulle jag se att vi hämtar från glassliperier i 
Sverige, eller närliggande länder. Eller använder den 
andra metoden, att mala återvunnet glas från Sverige 
och därmed få ut glasmjöl. 
Oavsett vilket slags glasmjöl vi väljer, finns det goda 
möjligheter för en produktion i restmaterialet som 
på sikt kanske skulle kunna bidra till en ökad efter-
frågan av både glas och glasmjöl.
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SUMMERING OCH REFLEKTION

Frågeställningen i den här texten har varit:   

- Hur kan man processa glasmjöl för att få nya 
material att använda inom design?

I denna text har jag beskrivit hur jag har processat 
glasmjöl genom olika metoder och tekniker. Jag har 
blandat glasmjöl med bindemedel, pigment och 
smält glasmjölet i 780°C. Det finns många bra 
egenskaper med glasmjöl och olika sätt att processa 
materialet kommer att ge olika egenskaper. När jag 
blandade glasmjöl med bindemedel fick jag ett 
resultat med en slät och glittrig yta. När jag blandade 
detta med pigment blev resultatet ofta även mer 
glittrigt, dekorativt och matt i sin finnish. 
Dock har det smälta glasmjölet, där jag har smält i 
780°C, visat sig ha störst potential och därför varit 
mest intressant. Det är intressant bland annat 
eftersom det är ett naturligt bindemedel när det 
smälts samman, har en porös och lätt egenskap, 
sväller när det smälter och därmed blir större i fast 
form, får en glansig yta och ett ihåligt inre, samt går 
att smälta om igen. Det smälta glasmjölet har alltså 
ett bredare användningsområde då det går att 
bearbeta på olika sätt, är miljömässigt hållbart, 
starkt, samt dekorativt. 

Jag har däremot inte gjort någon undersökning 
kring vilka tekniker glasmjöl kan hettas upp i. Några 
andra möjliga tekniker kan vara att blåsa glasmjöl 
genom att smälta materialet i en degel eller smälta 
glasmjölet genom lampworkningteknik för att sedan 
blåsa och forma medan glasmjölet är hett.

Jag skulle alltså rekommendera att smälta glasmjöl 
för att sedan använda det inom design. Däremot 
utesluter jag inte att det går att använda de andra 
framställningsprocesserna såsom att exempelvis 
addera bindemedel, det är bara inte lika undersökt 
och skulle kanske kräva mer forskning än det jag har 
gjort i detta projekt.

- Vilka användningsområden kan de nya 
materialen ha?

Jag nämner i diskussionen några hypotetiska 
produktionsserier och kontexter där en möjlig 
tillverkning skulle kunna ske och i vilken teknik. 
Anledningen till att jag inte valde att tillverka detta i 
designförslaget var att jag ville utnyttja möjligheten 
att få intressenter i designområdet att inspireras till 
att arbeta utanför ramarna och experimentera med 
glasmjölets möjligheter samt begränsningar.
Produkterna jag kan se passa väljer jag utifrån 
information från bland annat workshopen i arbetet, 
samt baserats på undersökningarna av materialet 
gjorda under designprocessen. Därmed drar jag 
slutsatsen att med denna nyligen införskaffade 
kunskap ge förslag på bruksföremål såsom serviser, 
vaser och krukor. Jag ger också exempel på att det 
bör gå att tillverka objekt som fasadplattor och andra 
plattor som kan dekorera väggar. Tekniken jag 
rekommenderar är gjutning då jag såg att denna 
metod var mest pålitlig under undersökningarna 
och mest använd. Gjutning är också enligt min 
erfarenhet som glasarbetare, en effektiv och mer 
exakt i sin produktion än till exempel glasblåsning.
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