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1.1 Bakgrund

På möbelmässan 2013 ställde jag ut ett projekt jag valde att kalla Collide, ett 
skulpturalt objekt och en ljusarmatur. Det var en serie maskinellt tillverkade  
ställningar i trä som jag applicerade munblåsta klot av glas på. Framförallt var 
det en produkt där jag ville skapa ett möte mellan två olika material. Där ett fast 
material, som skapar strukturer och hårda ytor, möter ett följsamt material, som 
låter sig formas av verktyg och konturer. Hettan i glaset lämnar spår i träet i form 
av en bränd yta och hårdheten i träet bestämmmer förutsättningen för glasets 
form. Resultatet blev ett dokument av mötet och bildade en ny form. Tekniken 
och uttrycket fascinerade mig, och fick mig att vilja arbeta vidare och  
experimentera med glas och trä för att skapa nya möten och produkter.

I Collide var den maskinellt tillverkade delen av trä möjlig att massproducera  
till skillnad från glasdelen som blev olika varje gång och för mig mycket svårare 
att kontrollera. Detta fick mig att tänka på hur mycket jag som formgivare kan 
släppa kontrollen och följa ett material som tilltalar mig när jag väl har skapat  
ett ramverk för mötet.  
 
Tillför det någonting att det finns ett element av ovisshet, okontroll?  
Hur mycket avkall kan jag ge på kontrollen i min process och ändå kalla det för 
en designad produkt? 

Det är frågor jag ställde mig och vill fortsätta ställa mig med hjälp av material/
skala/uttryck. Jag ser Collide och det materialmöte jag fann där och de frågor 
som väcktes i mig som ett avstamp och en startpunkt för mitt examensprojekt, 
som jag väljer att kalla Defuse.



1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt projekt är ett undersökande av mötet mellan ett fast material som trä och 
ett följsamt material som glas. Detta genom att skapa ett eller flera föremål som 
jag tillför element av material och/eller teknik som jag inte helt och fullt kan  
kontrollera eller förutsäga. I rollen som inredningsarkitekt och formgivare  
kommer jag presentera formexperiment som ingår i ett rumsligt sammanhang.

Jag vill undersöka om det går att formge utifrån ett öppet ramverk och låta det 
slutgiltiga stå för sig själv gällande funktion och kvaliteter. Kan jag släppa 
kontrollen i en del av formgivningen och ”slå tärning” om delar i processen utan 
att det tar bort en del av värdet av produkten som blir? 

1.3 Mål och Metod

Mitt mål är att bestämma och formge ett ramverk, en fast bestämd form, och 
utifrån det ge förutsättningarna för ett möte och resultat. För att ta fram  
ritningar av ramverk använder jag mig av olika skiss-tekniker, skissar på papper 
och i fysiska material, samt i 3D-modelleringsprogram. Jag använder mig också av 
regelbundna journalanteckningar. Skriver för att följa med i min egen process och 
dokumentera de problem som uppstår, lösningarna av dem och den fortlöpande 
processen. För att förankra min process i en designkontext refererar jag till verk i 
vilka jag ser ett samband med mina produkter, min process och mina tankar kring  
projektet. Detta som en metod för att komma vidare både i formulerandet av 
mitt projekt och den gestaltande processen. 



1.4 Disposition

Min processbeskrivning delar jag upp i två olika sätt att skriva. Jag blandar  
journalanteckningar direkt från min tankeprocess med referenser till andra verk 
och mitt konkreta genomförande. Detta för att kunna dra paralleller till mina 
upplevda stunder med materialen och de konstruktioner, i teori och praktik, som 
jag rör mig omkring till de faktiska begrepp och referenser som jag läser om och 
försöker spegla mitt arbete mot.



2.0 Process

Journal 0 – En utgångspunkt 

Collide, min utgångspunkt:. Ett slags dokument av det direkta mötet mellan två  
material var någonting jag eftersträvade. Materialen jag valde då att jobba med  
var trä och glas, en industriellt tillverkad ställning, vars uttryck och formgivning  
redan var fixerad vid ritbordet samt ett glasklot som applicerades ovanifrån  
ner på ställningen av ask-trä. Dramatiken från hettan av den brännande glasmassan 
förevigades, på i alla fall ett av objekten, och berättade om det ögonblicket.

2.1 ”Made to measure”  

”Made to Measure” av keramikern Chris Weaver är en serie funna glasburkar 
som saknat lock och därefter kompletteras med specifika keramiska corpus, 
hjälpmedel för att få förnyad funktion och design.1 Att återbruka objekt/
föremål och applicera nya tankar och värderingar i form av material eller teknik 
är någonting som ligger mig nära. I mitt sökande av kontext och användande 
blir detta en av mina referenser för detta projekt.

1 Tidskriften “Ceramics: Art and perception” nr.64, 2013, s.4



Journal 1 ´Referenser 

Söker med pennan på papper och spill-bitar från snickeriet efter abstrakta former att 
jobba vidare med, det är svårt.  Jag tänker att jag kanske också ska använda mig av 
befintliga produkter och komplettera dem, men har svårt att avgöra om jag förlorar 
essensen i mitt projekt då.  

Jag har tidigare arbetat med funna objekt och fick frågan efter min första presentation 
för lärare om jag kommer att jobba med existerande föremål. Jag vet inte än.

2.2 Kontroll / Okontroll

I min bakgrund nämner jag begreppen kontroll och okontroll. Till en början  
tänkte jag mycket på kontroll som något industriellt tillverkat, måttsatt i ritning 
och tidigare preciserat. Okontroll upplevde jag mer som en konstnärlig gestalt-
ning med en friare process och utan krav på att kunna masstillverkas. För mig 
står träkonstruktionen för kontroll och glaset för okontroll. Snart insåg jag att jag 
inte kan applicera begreppen industriell tillverkning och konsthantverk på mina 
former direkt, det är inte så svart eller vitt. Begreppen kontroll och okontroll är 
dock viktiga i mitt projekt och talar om de egenskaper i materialen som jag  
jobbar med och som jag vill fånga. Glaset följer träramen som jag har bestämt 
och glaset kan jag därefter inte till fullo formge. 

Att tillföra ett element som jag inte styra helt över gör att jag får syn på saker 
och former som jag upplever inte kunna komma på i tanken/på ritbordet. Det 
handlar inte om slumpen, det handlar helt enkelt om att släppa kontrollen till viss 
del för att kunna tänkare friare. Ett sätt att försöka avväpna mig, och se design-
processen på ett annat sätt, på för mig nya sätt. Jag ser en kopplingar till tidigare 
arbeten med funna objekt där jag på olika sätt gör om eller adderar något till en 
redan existerande form. Då finner sig mitt funna objekt i rollen som fast medan 
det blir jag som agerar följsam.



2.3 Soft sculptures

Soft sculptures är en serie objekt/skulpturer från 60-talet och framåt av den 
svensk-amerikanska konstnären Claes Oldenburg. De är ofta tillverkade i  
material som tyg, gummi, plast, vinyl eller fuskpäls och fyllda med kapok eller 
skumgummi. De flesta av Oldenburgs verk gestaltar skulpturerna vardagliga 
bruksföremål såsom badkar, strömbrytare, trumset, strykjärn och mat och  
kommentarar ofta massproduktion och överkonsumtion.  
 
”Gravity is my favorite form creator” är ett citat av Claes Oldenburg vilket  
syns i många av hans tidiga skulpturer som hänger, ligger ledlösa och ser generellt 
väldigt avslappnade ut 1. 

”Turning things upside-down or changing ‘hard’ into ‘soft’ defies gravity and 
liberates things from the stress that people exert upon them. The weight is  
shifted, and the weightiness that people attribute to material things is  
undermined. The object receives a neutral significance and can proceed to lead 
its own life.” Så beskriver Coosjes Van Bruggen Oldenburgs verk2.  
Det mjuka materialet och gravitationens påverkan gör att upplevelsen av det 
annars fixerade och hårda originalet känns levande och intressant. Gravitationen 
som kraft blir visuellt tydlig i mitt arbete med glaset som läggs på trä.

1 Moderna museets utställningskatalogs för utställning med Claes Oldenburg, 1966

2 Moderna museets utställningskatalog för utställning med  Claes Oldenburg, 1966



2.4 Mei-mei’s lamp

Jag tittar efter referenser som speglar mina tankar om uttryck och funktion. 
Stöter på ”Mei-Mei´s lamp” som är en produkt/objekt av konstnären Richard 
Tuttle. Sättet som ställningen är sammansatt, visuellt, det okonstlade upp- 
bärandet av lampskärmen och ljuskällan och de gemensamma dimensionerna  
på virke påminner mycket om mitt sätt att arbeta med trä.  
Den talar också väldigt mycket om en enkelhet och ett logiskt tänkande kring  
hur en lampa upplevs och fungerar. Richard Tuttle är en amerikansk konstnär 
och formgivare som verkar i minimalismens yttre sfär. Han använder sig av ett 
intuitivt och personligt språk med hjälp av till exempel kanvas, udda former och 
avbrutna pinnar. 

Jag läser om hans verk i boken “Design ≠ Art”. Den diskuterar hur dialogen 
mellan konst och design sedan tidigt 1900-tal har sett ut och tar upp exempel på 
konstnärer som jobbar i gränslandet mellan ”funktion” och ”dekoration”, och 
om man så vill “design” och “konst”1. I boken finns ett verk av Donald Judd, och i 
en artikel från 1965 beskriver han en ny typ av verk som dyker upp och hänvisar 
dem till varken skulptur eller måleri utan ”specific objects”. Dessa tredimensio-
nella verk talar även om funktion och aktivitet utan att vara design eller konst.2 

1 “Design ≠ Art - Functional objects from Donald Judd to Rachel Whitread” 
 (Cooper-Hewitt, National Design Museum, 2004)

2 Magazine “Arts - Yearbook nr.8”, Donald Judd, 1965



2.5  ”Geometriska strukturer. Ytor – Kroppar”

Jag tänker på möjligheten att utgå från en form och sedan binda samman den 
med glas eller det material som jag väljer. I mitt sökande efter underlag för att 
börja skissa fastnar jag för en bok som innehåller teckningar, bilder och studier 
av geometriska former, volymer och ytor. Jag tilltalas av de enkla formerna, och 
potentialen i linjerna som “konstruerar” teckningarna i boken.1

Journal 2 – ´Form?´ 

Tänker på materialen och följsamhet och fixering.
Läser. Eller jag läser inte, jag kollar. Kan fortfarande inte bestämma mig om det är okej 
att utgå från en form för formens egen skull eller om jag behöver en tydlig anledning/
förklaring/försvar för att ”bara” välja en form.

1 ”Geometriska strukturer. Ytor - Kroppar” Janne Ahlin, 1973, LTH Inst. F. Arkitektur



2.6 Skiss och Konstruktion

Som ett första steg i min metod arbetar jag fram ett slags tärningsspel för  
att förstärka känslan av att jag inte har kontroll över alla delar i det visuella  
resultatet, vissa delar lämnas åt slumpen men regisseras av mig. Spelet är ett 
sätt för mig att använda mig av slumpen för att ta mig vidare i processen. Likt 
hantverkets oförutsägbara skiftningar och unika former ser jag tärningen som en 
metod att nyttja för att ”stjälpa”, eller nyansera, ramverkets fixerade design. 

Jag begränsar mina val genom att välja ut 4 material, 4 tekniker, 4 former och 4 
ytterligare material som jag ska arbeta med. Schemat som jag skriver innefattar 
en grupp med material som jag har viss kunskap om genom min utbildning (Trä, 
glas, metall och sten). Även en grupp av inredningsprodukter att arbeta mot 
(lampa, förvaring, sittmöbel och bordsobjekt) och slutligen en grupp grundform-
er som hjälper mig i min avgränsning vid formsökande(Sfär/cirkel, kub/fyrkant, 
cylinder/rektangel och pyramid/triangel)



Journal 3 - ´Vändpunkt´

Efter att ha arbetat med schemat en tid kommer jag till en punkt där jag behöver ta 
beslut kring teori och struktur. Mitt schema känns lite krystat.  
 
Det handlar inte riktigt om slumpen eller tärningar i den mån utan det handlar om en 
slags kontroll och okontroll. Följsamt och fast!  
 
Jag skalar av för att hitta tillbaka till kärnan. Bestämmer mig för att:

1. Inte använda befintliga föremål utan ska skapa ny form, med utgångspunkt i 
Collide. 

2. Jobba med glas som följsamt material och trä som fast material. 

3. Jag slutar arbeta med schemat och börjar experimentera direkt i material 
istället.



2.7 Skiss och konstruktion - Materialprov del 1

Jag tar fram materialprover i glashyttan på skolan. Konstruktionen av detta första 
ramverk baserar jag på ett möte mellan vägg och golv, och jag adderar olika  
vinklar för att få möjlighet att se detaljer i följsamheten hos glaset. De fasta  
material jag väljer att testa är OSB, infärgad MDF i blått och svart, massiv ek, al, 
bok och även bambu. 

Det som materialproverna visar är att de olika träslagen ger olika karaktär och 
yta i mötet med hett glas. De som innehåller lim, OSB och MDF, får en slags 
krackelerad och glansig yta till skillnad från de massiva träslagen som får en hårt 
förkolnad yta.  
 
Jag ser en större potential i den förkolnade ytan på massivt trä för att det dels 
lämnar ett tydligare spår i materialet, dels tycker jag om den känsla som jag ser i 
ett direktpåverkat naturmaterial. Resterna av behandlingsämnen som blir  
synliga i MDF och OSB blir som ett lager över grundmaterialet, och känns som 
ett onödigt lager som lägger sig mellan mötet av glas och trä.  
 
Jag tar ett beslut om att jobba med massivt trä.



Glaset provar jag att färgsätta med s.k. tapp-färger i olika nyanser, som alla har 
en opak effekt. Jag har tidigare bara arbetat med klarglas och ville se vad färg 
eventuellt skulle kunna tillföra mitt arbete. 

Glas-proverna med färg lever inte upp till mina förväntningar. Jag provar olika 
kombinationer av pastellfärger, plus klarglas och reducering. Reducering innebär 
en pulverbehandling som ger en reflekterande, nästan spegellik oljefärgad yta. 
Färgerna ger inte genomsiktlighet i glaset och redovisningen av mötet blir inte 
lika tydlig.  

Det finns något intressant i det transparenta och direkt upplevda av mötet och 
möjligheten att betrakta detta genom glaset försvinner med färgen. Jag tar beslut 
om att tapp-färger inte kommer att förekomma, jag vill gå vidare med klarglas 
och reducering. Av rent tekniska skäl skulle reducering kunna komma att  
användas i en del av en glasform, som avskärmning för direktljus om jag vill skapa 
en ljusarmatur. Reflektionerna som uppstår av reduceringen återspeglar även 
rummet den upplevs i. Om det finns en aktiv ljuskälla placerad i, blir  
reflektionerna mindre men funktionen i sig gestaltas tydligare genom att  
reduceringen skärmar av mer än den reflekterar.

 
De former och funktioner som jag ser i appliceringen av glaset är framförallt 
kärl och ljusarmatur. Kärlet som uppsamlingsföremål och behållare ligger nära till 
hands då förvaring är en av funktionerna som jag har tänkt skulle kunna uppstå.  
I det här fallet skapas ett kärl som kan hanteras på egen hand utan  
träkonstruktionen, men är i behov av trädelen för att kunna stå, ställas ifrån.  
Jag ser en ljusarmatur/lampa på det sättet att man placerar en ljuskälla i glaset. 



Journal 4 - Aktivt & passivt
 
När jag arbetar mot en ljusarmatur återkommer jag till tankar jag haft om glaset som 
aktivt och/eller passivt. Att det beror på placeringen av ljuskällan. Den kan vara en del 
av träställningen som har funktion att bära på glaset, glaset har då i sig ingen funktion 
och jag tänker på det som passivt. Är ställningen i trä enbart konstruktion som bär 
glaset och ljuskällan placeras i glaskärlet blir glaset aktivt, det vill säga det får en tydlig 
funktion.

 Jag försöker komma på om det är viktigt ifall glaset är aktivt eller passivt.



2.8 Skiss och konstruktion - Materialprov del 2

Inför material och formtester i glashyttan andra gången jobbar jag vidare med ek 
och al som fast material för konstruktionen. I framtagandet av form tar jag fasta på 
det jag såg i de första testerna och jobbar mot kärl och ljusarmatur. Jag vill skapa en 
konstruktion för kärl i en väsentligt större dimension än tidigare.  
I konstruktionen för ljusarmatur bestämmer jag mig för att förhålla mig till en  
bordsyta på ca 75 cm höjd, och för att testa både stående och hängande konstruk-
tion.

Anledningen till avgränsningen med att arbeta mot en bordsyta på ca 75 cm höjd 
är att jag i Collide ser en ambivalens med att den som bordsobjekt är väldigt stor 
och som golvobjekt blir ganska liten. När jag nu i ett tidigare skede formulerar ett 
mer specifikt program för en ljusarmatur, vill jag arbeta mot tydligare skala.

Jag applicerar klarglas och reducering på konstruktionerna. I efterhand ser jag att 
konstruktionen för kärlet sprack och måste ev. omarbetas. Det var ett prov med 
en kubformad ställning med smalare träribbor vilandes horisontellt. När jag  
applicerar glaset på ställningen är det flera saker att tänka på för att få glaset att 
formas på bästa sätt efter ramverket.



Vad som hände i detta fall är att efter glaset fått lägga sig på plats, väntar jag  
in något då botten på glaset ska sjunka ner mellan ribborna. Dels för att  
passformen ska bli tydligare d.v.s. inte ligga ”på ytan” av ramverket och dels för 
att få en balans i uttrycket. Jag vill att glaset i de olika formexperimenten ska  
upplevas som en kompletterande del av helheten och inte som en komponent 
som ”kan lyftas” bort. 
 

 

Konstruktionen för ljusarmatur fungerar bättre. Denna gång provade jag att lägga 
på glas för att sedan analysera olika möten och fogar och spår i tjockt resp. tunt 
glas. Testerna visar att den fog som blivit till av ett möte mellan lika  
dimensionerat virke formar glaset mest och på intressantast vis. Klarglaset jag  
arbetar med redovisar materialen och det möte som uppstått och som de  
tidigare testerna tycker jag att detta materialmöte blir mest intressant. 



2.9 Skiss och konstruktion - Materialprov del 3

Jag tittar på ramverkets funktion, utöver den att begränsa glasets formande.  
Själva bärandet i funktionen genomsyrar projektet genom dess logik och  
redovisande effekt där jag vill formge en helhet av två element.

   
 

Arbetet med den öppna konstruktionen fortsätter och jag finner måtten för de 
olika ramverken bland mina materialtester och genom diskussion i glashyttan. 
Den större diametern på de blåsta glasen blir min riktlinje i besluten om storlek 
på objekten och är tillåtande med att ha flertal glas i ett objekt. De blir enhetliga 
former som går att kombinera och repetera utifrån den relation som uppstår i 
rummet. 



2.10 Kommunikationen

Delar av det praktiska arbete som ingår i min undersökning tar plats genom  
ensamarbete i snickeriet. Jag tar mig igenom det ganska torra arbetet med de 
öppna ramverken för att vänta in helheten i form av besök i glashyttan. Där blir 
det desto mer dialog med och om ramverken; Var ska den läggas på? Hur stor 
ska den vara? Ska den fyllas på med luft väl på plats? osv. Med olika personer jag 
får hjälp av, blir dialogen olika.

Denna dialog är naturligtvis nödvändig för undersökningen och uppskattad från 
mitt håll. Den fyller undersökningen med perspektiv och alternativa synsätt som 
inte kan ske i en ritning. Arbetet i glashyttan kan inte förekomma utan en dialog 
om vad som ska ske och hur. Utan samtalet blir dessutom ramverket ett objekt 
som inte kan relatera till funktion och kanske inte heller rum. Denna okontroll 
är både rolig att arbeta med men samtidigt stressande. Jag befinner mig nära 
formtagandet rent fysiskt men genom kommunikationen innan första fånget och 
under själva formgivandet måste vi förstå varandra för att hitta till en plats där vi 
båda är överrens.



2.11 Belysningsfråga

Jag tar kontakt med Anders Winell på Ljus- och Perceptionsstudion på skolan för 
att prata om ljuskällor till mina lysande objekt. Vi diskuterar olika lampor och  
tittar på dem ihop med min upphängda pendel och bordsobjektet med det  
reducerade glaset. Jag är ute efter ett riktat ljus som inte alstrar för mycket 
värme och tar så lite plats som möjligt. Det är viktigt att lampa och hållare inte 
heller är så stor att den tar för mycket fokus från glas och trä men samtidigt 
måste den vara stark nog för att belysa en bordsyta från en lämplig höjd. 

Vi hittar fram till en LED-lampa från OSRAM som heter DragonPuck. Den är 
inte större än 35mm Ø och 10mm tunn. LED-tekniken är den teknik som vårt 
samhälle sakta rör oss mot och jag upplever att detta är en viktig aspekt i mitt 
nuvarande och framtida arbete med ljusarmaturer. På senare år har tekniken 
utvecklats enormt i och med att marknaden vuxit och därefter blivit bättre och 
kan numera återge ett varmare ljus än för ett par år sedan.1  
 

1 http://www.ledinfo.n.nu/



2.12 Skiss och konstruktion - Hållare för ljusarmatur

För att fästa lampan på ett bra sätt behöver jag en lämplig lösning på hållare. 
Lamphållaren ska korrespondera med resten av uttrycket i objekten, så mina 
första skisser tillverkar jag i snickeriet för att prova olika lösningar. 

Då de olika glaskloten får olika form och storlek kan öppningen skilja sig något 
mellan varandra. Även om jag efterbearbetar dessa i glashyttans sliprum  
strävar jag efter en lamphållare som kan anpassa sig till fler öppningar.

Jag kommer till en punkt där jag överväger att blanda in ett ytterligare material 
och i det här fallet blir det metall. Jag tittar på mässing, koppar och stål och  
diskuterar med glaskloten där de hänger på ramverket hur de svarar, tillsammans 
med träkonstruktionen. Med ljuskällan i är det en viss reflektion inuti glasklotet 
som letar sig upp till utsidan av lamphållaren och det är mässingsplåten som åter-
speglar detta på bäst sätt då dess färg ligger närmast träkonstruktionens askträ.



3.0 Resultat - Spår av processen
 
Det brända delarna som uppstår på träkonstruktionen, blir en nyckel i  
berättandet om min process. Jag vill behålla det i ramverket för att det 
pratar om hur dessa material en gång mötts och påverkats av varandra. Det 
kantiga ramverket som format det mjuka glaset som i sin tur lämnat sitt spår  av 
svart, sotigt kol på träts ytor och vinklar. En biprodukt och ett spår av mötet, 
där träkonstruktionens fasta och tydliga språk har format och formats av glaset. 
Genom klarglasets mjuka och ömtåliga uttryck syns kolet och det får stå för en 
slumpad och okontrollerad dekoration i objekt där funktion har haft en primär 
roll.

Av funktion skapas en slags dekoration. Det är på den brända ytan genom glaset 
jag vill låta mina ögon vandra och betrakta de olika ytornas egenskaper och 
förutsättningar. Utan den ena finner man sig själv med den andra och en rad 
frågor. 

Kolet blir också ett tydligt bevis på att det inte bara är glaset som formas och är 
följsamt. Ramverket har stor inverkan på glasets plastiska identitet, men även gla-
set har en brännande effekt på ytor och vinklar i trät. Dessa “mjukgörs” genom 
värmen, bränns ner och rundas till.









3.1 Slutdiskussion

Jag vill berätta om hur funktion står i relation till dekoration och vice versa. I en 
serie objekt vill jag att just funktion och dekoration ska kunna läsas av som en 
helhet, att de inte ska kunna agera eller fungera separat. 

Jag har arbetat fram begrepp genom diskussioner på olika plan, genom reflek-
tioner och praktiska undersökningar. Detta för att transformera ett materiellt 
uttryck till teori. Arbetet har skett genom skisser, sökande efter referenser och 
formuleringar, och en pågående diskussion i den praktiska processen. Då i form 
av samtal och experiment i glashyttan där jag har konfronterats med ett hantverk 
jag inte själv hanterar, och i handledning med olika lärare och tekniker. Jag ser 
också diskussionen som ett praktiskt och fysiskt samtal där dialogen uppstår 
mellan mig, materialen och formerna. Att hitta ett språk för den processen som 
till viss del består av intiution och min estetik har varit en utmaning och dessa 
begrepp jag jobbat fram är till för att kommunicera mitt projekt till andra. De blir 
också ett redskap för min egen förståelse och möjlighet att vidareutveckla något 
som från början utgick från en känsla i form och material. 



Begreppen jag har kommit att arbeta med och utifrån är kontroll och okontroll, 
eller föjlsamt och fast. De talar mycket om ett materials egenskap, men i mitt 
projekt även om den roll materialet har i de objekt jag har skapat. De talar om 
funktion och dekoration som har varit de grundord jag kanske började med. Jag 
har inte haft en förutbestämd kontext att jobba mot och projektet har tvingat 
mig att förlita mig på dessa begrepp. Eller, jag har varit tvungen att förlita mig på 
min process och min vision av potential i ett materialmöte och den form som 
uppstår i det, och begreppen blir mitt sätt att sätta ord på detta. Jag hoppas och 
tror att de olika objekten jag har arbetat fram kommunicerar mina tankar kring 
funktion och dekoration, kontroll och okontroll, följsamt och fast. 

Resultatet presenteras i en rumslig kontext, där man kan knyta an de olika  
objekten till olika inredningsdetaljer. De inredningsdetaljer mina former spelar 
mot är två ljusarmaturer, en hängande och en bordsplacerad, samt ett bords- 
placerat kärl. Jag placerar dem i ett rumsligt sammanhang som består av väggar, 
golv och en bordsyta. 



3.2 Vårutställningen 

Två dagar har gått (i skrivande stund) sedan vi plockade ner utställningen i Svarta 
Huset, mittemot Konstfack. Det har varit 10 väldigt intressanta och roliga dagar 
med många möten mellan olika besökare. Väldigt kort efter öppningsdagen 15:e 
maj insåg jag vikten av min närvaro vid mitt projekt den närmaste tiden. Det var 
viktigt för mig att möta besökare med svar på de frågor jag insåg uppstod.  
 
Min utställning bestod av ett bord (160*60 cm) med en vit duk över där jag 
hade placerat två objekt på. Ett kärl som jag arbetat fram samt en fungerande 
bords-lampa. Ovanför bordet hängde jag det större tredje objektet jag arbetat 
med, Pendeln. Den bestod av ett ramverk (100*24 cm) med 4 stycken glasklot 
liggandes på med 4 stycken LED-lampor placerade i mynningen. Denna hängde 
ca 73 cm ovan bordsytan. Bakom detta bord hade jag låtit bygga, med utrymme 
för att kunna passera mellan, två stycken grå-målade väggar. Detta för att mar-
kera att mina objekt ska placeras in i en rumslig kontext och för att framhäva det 
ljus som objekten själva skapar.

Besökare fick också ta del av mitt projekt genom bilder ifrån glashyttan som jag 
hade monterat och placerat på en närliggande pelare där även information samt 
kontaktuppgifter till mig fanns att hämta. Här placerade jag också en mindre 
gästbok som besökare fick frivilligt skriva i och som i skrivande stund är full med 
positiva adjektiv och hälsningar. 



 
 

3.3 Reflektioner
 
För att referera till vad min opponent Matti Klenell sa till mig under 
opponeringen på min examination den 30:e april 2014, så har de teoretiska 
delarna i detta projekt gjort att arbetet känts tung-rott och komplext. En logik 
och teori som behövde tid att arbetas fram genom praktiskt görande och 
efteranalyserande föll så småningom på plats när form sakteligen uppenbarade 
sig. Att efter satta kriterier och ramar forma mig själv och mitt tankesätt blev i 
slutändan även en genomgående röd tråd för både material och formspråk.  
 
Jag har känt i omgångar att jag har kunnat ringa in ett arbetssätt genom att 
använda begrepp för att behandla och konstruera nya former, som sedan lett mig 
vidare till att se möjligheter i ett rumsligt sammanhang. Genom de samarbeten 
jag haft under arbetets gång har jag också lärt mig om hur användbart språket 
vi får genom utbildningen är, och hur viktigt det är att lära sig att kommunicera 
sitt arbete. Jag inser att detta har kommit att bli en kärna i mitt projekt, både de 
hinder som uppstått med att formulera ett praktiskt formarbete och vikten av 
att i samarbete med andra kommunicera dessa formuleringar på ett konkret sätt.  
Jag har lärt mig mycket om att samarbeta, och jag har arbetat fram formuleringar 
och begrepp som ger ett språk till mitt i grunden praktiska undersökande av 
form och material.



4.1 Bilagor, ritningar
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Ramverket sätts samman lim. Varje fog har ett fräst spår om 22 mm och spårdjup av 4 mm. 
I de 4 yttre mötena borras 4 mm hål i centrum av varje fog.
 
Genom hålen träs med fördel 4 mm Ø bomullsrep och avslutas med en säker knut för hängpunkten. 
Schema för löpande rep; Nedre ytterhörn - Upp löpande över stag - ned motsatt ytterhörn på kortsida. Från 
stag till tak.
Rekommenderad höjd från bordsyta till ramverk är ca 730 mm.  
Rekommenderat avstånd mellan ramverk och stag är 485 mm.

Ritning av ramverk för  
pendel (Defuse) 

Konstruktion samt bärare av 4 (st) klot av glas.

Ritning nr: 1 
Mått: Millimeter

Ritad av Henrik Georg Fredberg. 
Institutionen för Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 
Konstfack - University College of  Arts, Crafts & Design
Kandidatarbete 2014
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Ritning av ramverk för  
pendel (Defuse) 

Konstruktion samt bärare av 4 (st) klot av glas.

Ritning nr: 2 
Mått: Millimeter

Ritad av Henrik Georg Fredberg. 
Institutionen för Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 
Konstfack - University College of  Arts, Crafts & Design
Kandidatarbete 2014
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