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Abstract 
I am a glassblower and I am a woman. In this project I've been working with alternative 
representations of the female body, muscles and technology. Mouthblown objects contain traces of 
body and forms representations. 

I've been using muscle sensors to collect data from my arms while I blow glass. A special software 
has made 3D-models from the collected data and I have blown these viritual objects in glass.

My work is based around issues like: What happens when I measure my muscles? Am I (and my 
process) affected by the data gathering? How can I create alternative representations of the female 
body? What is the relation between glassblowing, the objects, body and gender?
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Introduktion
Jag är glasblåsare. Under mina år på hantverksutbildning, praktik och tillfälliga anställningar på 
glashyttor innan jag började på Konstfack har jag mött många förväntningar på min kropp. På min 
första praktikplats fanns en mästare som i den negativa delen av det skriftliga omdömet alltid 
påpekade, om så var fallet, att praktikanten var kvinna. På en annan praktikplats var den kvinnliga 
kroppen inte ett uttalat problem, men muskler och kroppen hade stort fokus. Jag uppmuntrades att 
öva på att ta upp så mycket glas jag bara kunde för att orka göra större och tyngre saker. I mina 
anställningar som glasblåsare har det alltid funnits tillfällen där fokus ligger på att visa upp 
hantverket och den arbetande kroppen för turister och mindre fokus ligger på vad som faktiskt 
produceras. Slutligen är en av de absolut vanligaste första frågor som jag får av andra när jag 
berättar att jag blåser glas en antagande fråga riktad till min kropp –  ”då måste du ha jättestarka 
lungor?”.1

Konstnären Daniel Peltz  skapade 2011 en parfym av glasblåsares svett på Reijmyre. Han har sagt 
”Glasblåsarnas svett och arbete är något som turisterna tar till sig när de kommer hit och tittar. Så 
för mig är det inte så stor skillnad att sälja glasblåsarnas svett jämfört med det färdiga glaset som de 
producerar.”2 Jag tänker att det citatet ganska tydligt visar hur saker som romantisering av 
hantverket och visningsblåsning också gör glasblåsarens kropp till en del av det slutgiltiga 
glasobjektet. 

En glasarbetare född 1885 berättar i Glasbruksminnen berättade av Svenska glasarbetare om hur 
han känner för att ingen längre tillverkar fönsterglas för hand: ”Detta vackra och storslagna 
handarbete är ur tiden. Ett storslaget arbete var det som dessa arbetare utförde genom sina fasta 
grepp och smidiga rörelse.”3  Det är inte själva fönsterglaset som han beundrar eller sörjer, utan att 
arbetet bakom nu är ett minne blott. Handlingen Glasblåsning, har en stark koppling till kroppen 
och betydelsen av hantverket kan gå bortom objekten som produceras.

I min konstnärliga praktik intresserar jag mig för hur ny teknik, eller fiktiv ny teknik, kan påverka 
förståelsen av oss själva och vår roll i olika sammanhang. Jag undersöker hur teknik och elektronik 
kan användas som verktyg för att, i kombination med hantverk, väcka nya tankar och förskjuta 
gränser eller synliggöra maktförhållanden.

Både fysisk styrka (muskler) och ny teknik har påverkat kvinnors möjligheter till arbete i 
mansdominerade yrken.4 Därför tycker jag det är intressant att använda mig av de parametrarna när 
jag undersöker relationen mellan glashantverket, kroppen och genus.

Bakgrund 
Glashantverket i Sverige står idag i en brytpunkt. Stora glasbruk släcker sina ugnar, utbildningar läggs 
ned, flyttas eller ändras, produktion flyttar utomlands. Förhoppningsvis är det inte bara en nedåtgående 
spiral. Vi som examineras nu tänker fortsätta med glas och  hittar kanske tack vare krisens botten nya 
sätt att göra det. Jag blandar i mitt arbete det gamla hantverket med ny digital teknik. Det var ny teknik 
som blev dödsstöten för det handgjorda fönsterglaset som jag nämnde i inledningen men i det samtida 

1    Det måste man inte ha, jobbar man tillräckligt varmt blåser man aldrig speciellt hårt och det går bra att andas 
      in medan man blåser.
2 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/svett-fran-glasblasare-blir-parfym/ hämtad 2014-03-26
3 C.L Merkel, Glasbruksminnen berättade av svenska glasarbetare, avsnittet ”Något om fönsterglastillverkning i 

forna tider”, sid 31
4   Berner Boel (red), Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld
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glaskonsthantverket finns det gott om plats för både teknik och tradition.

Andra konsthantverkare som kombinerar ny teknik med hantverk är Charlie Stern som arbetar mycket 
med 3Dskrivare som skriver ut keramik och andra digitala och hantverksmässiga hybrider. Annie 
Cattrell har i sitt verk Sense jobbat med magnetkamerateknik (FMRI) och gjort om magnetröntgenbilder 
från hjärnan när en person har upplevt de fem sinnena till fem skulpturer.5 Skulpturerna kan se abstrakta 
ut när man först ser dem men avbildar hjärnans aktivitet.6 Hennes arbete tycker jag är intressant 
eftersom hon, precis som jag i mitt projekt, mäter kroppen och gestaltar sitt arbete med hjälp av metoder 
hämtade från medicinen.

Annie Cattrell, Sense

                                         Muskelobjekt från Ett estetiskt kroppsarbete, 2013

Mitt projekt är en fortsättning på ett arbete som jag gjorde höstterminen 2013 Ett estetiskt kroppsarbete.  
Där arbetade jag också med muskelsensorer och glasblåsning  men med mer fokus på vad som värderas 

5    Kringelbach.dk, http://www.kringelbach.dk/index.html hämtad 2014-04-01
6 Art & science journal, http://www.artandsciencejournal.com/post/44699915623/sense-by-annie-cattrell-the-five-

senses-become, hämtad 2014-03-25
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högt inom glasblåsningshantverket. I det här arbetet ville jag vidareutveckla det projektet och också 
jobba mer medvetet med detaljer som jag i föregående arbete hela tiden löste med enklast möjliga medel 
bland annat eftersom det tekniska arbetet var så nytt för mig.                  

Wearable techologies är någonting som blir vanligare och vanligare. Jag har i och med 
muskelsensorbältet, som jag har tillverkat till det här projektet, och det tillhörande datorprogrammet 
gjort min egen wearable gadget. Mina resultat delar jag med min omgivning, precis som de som 
använder träningsappar ofta delar sina resultat med andra.7

Min arbetsmetod är inspirerad av Makerrörelsen. Det är en rörelse där ingenjörer och teknikintresserade 
amatörer tar fram saker som tidigare varit förbehållet företag, men helt utan inflytande från företag. 
Elektronik och dataprogram kan individanpassas istället för att beställas för en marknad. Ofta arbetar 
man tillsammans i gemensamma verkstäder – Makerspaces. Jag tycker att Makerrörelsen har likheter 
med studioglasrörelsen eftersom det också är en tidig utbrytarrörelse från industrin. Den friare position 
som Makerrörelsen ställer sig i hoppas jag också är framtiden för svenskt glas.

Syfte/motivering och frågeställningar
Hur kroppen representeras påverkar oss. Maktstrukturer som finns i samhället påverkar hur vi 
framställer kroppen och hur vi ser på kroppsarbete. Det är ingen slump att vi, i ett rasistiskt och 
sexistiskt samhälle, ser exotifierande, rasifierade representationer av ickevita personer och 
sexualiserade, objektifierade representationer av kvinnor. Men jag är också övertygad om att verkan 
sker åt andra hållet; att man alltså kan påverka genom att skapa alternativa berättelser och nya 
representationer. Hur kan jag i mitt arbete skapa alternativa representationer av kvinnokroppen?

I mitt projekt arbetar jag med representationer av kroppen med glasblåsningen som utgångspunkt. 
Detta gör jag med teknisk utrustning som annars hör hemma i medicinen och med så kallad open 
source hårdvara från Makerrörelsen. Jag använder mig av min egen kropp och  mitt hantverk – 
glasblåsningen – när jag undersöker hur alternativa representationer av kvinnokroppen kan se ut. 
Muskelsensorerna är ett av mina verktyg. Vad händer när jag registrerar mina muskler? Kan jag 
påverka betraktarens förståelse av glashantverk, kroppslighet och relationen däremellan? Hur kan 
relationen kropp – objekt se ut? Påverkas min process i hyttan av registreringen?

Makerrörelsen, där delar av min utrustning hör hemma, är precis som resten av den tekniska 
världen, manligt dominerad. Glasblåsaryrket har alltid dominerats av män även om det ser ut som 
att det håller på att ändras om man ser till könsfördelningen på hantverksutbildningarna idag. Jag 
vill i mitt projekt också fortsätta lära mig mer av tekniken som jag använder mig av i mitt arbete. 
Även om jag hela tiden får hjälp av andra vill jag inte överlåta allt, utan försöker hela tiden förstå, 
lära mig mer och samarbeta. Att under arbetets gång ta plats på mansdominerade arenor som 
internetforum för elektronik, träffa programmerare på KTH eller att köpa en bluetoothmodul till 
Arduino utan instruktionsbok, och sedan få den att fungera, är ett sätt för mig att utmana mig själv 
och ifrågasätta de begränsningar som tillskrivs kvinnor som grupp. Paavo Bergman skriver i sin 
artikel Jämställdhetens frontsoldater Kvinnor i stålindustrin – en krympande skara som finns 
utgiven i boken Kvinnor tar plats Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet8 att kvinnor har 
uteslutits från attraktiva mansdominerade arbeten med hänvisning till fysisk svaghet eller 
(antaganden om) bristande teknisk kunskap, när teknik gjort fysik till en mindre viktig faktor.9 

7 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_technology, hämtad 2014-03-24
8   Textsamling, arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Kvinnor tar plats Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet
9 ”Gunnarsson visar i likhet med många andra studier hur uteslutning av kvinnor från attraktiva mansdominerade 

arbeten skett med hänvisning till fysisk svaghet. I mer automatiserad produktion urholkar emellertid grundvalen för 
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Genom att hålla på med glasblåsning jobbar jag hela tiden med fysisk styrka på något sätt, hur kan 
jag i mitt arbete använda mig av de här två föreställningarna av kvinnors begränsningar?

Metod, genomförande 
Jag har kopplat ihop mig med en dator genom att använda mig av muskelsensorer och Arduino som 
är en open source mikrokontroller10. Datorn har sedan registrerat mina överarmars arbete när jag 
blåser glas. Genom ett specialanpassat program har datorn tolkat om värdena och gestaltat min 
muskelaktivitet i form av olika tredimensionella former, jag kallar dessa muskelspeglar. 
Programmet har Magnus Ahltorp, som bland annat är programmerare, systemutvecklare och 
civilingenjör, hjälpt mig att skriva efter mina önskemål och behov till projektet. Vi har samarbetat 
genom att träffas och diskutera idéer, problem och lösningar. Under projektet har vi också haft 
mailkontakt.

Datorn har omformulerat det första föremålet jag blåste och gestaltar en enda dimension av dess 
innehåll – musklernas arbete i form av en tredimensionell form. Jag har slutligen efter datorns 
uträknade form blåst muskelspeglarna och har alltså, i dessa, låtit materialisera min muskelaktivitet, 
intervallen och tiden det tog att tillverka det första föremålet. 

Processen att tillverka muskelspeglarna har Magnus hjälpt mig att utveckla för att det ska kunna bli 
så exakt som möjligt efter datorns anvisningar. Jag gör gipsformar som jag blåser i eftersom det är 
extremt svårt att modellera direkt i det varma glaset och jag vill kunna mäta i min modell medan jag 
jobbar med den. För att underlätta modellerandet i lera, som jag sedan tar form på, skapar 
datorprogrammen därför två varianter av varje föremål. De två varianterna består av en 3Dmodell 
som går att öppna i vilket 3Dmodelleringsprogram som helst där det är lätt att se i grova drag hur 
föremålet ska se ut och en ”utskriftsmall” som jag kan skriva ut på papper och modellera direkt på 
för att få alla kurvor så exakta som möjligt. Utskriftsmallen har också siffror som står för höjden vid 
olika punkter.

          
   utskriftsmall                3D modell i datorn    blåst form (test)

 mittplattans nivå (alltid 3cm) syns ej

just detta argument. Men bara för att ersättas med ett nytt: hänvisningar till kvinnors bristande tekniska kunnande.” 
Paavo Bergman m.fl., Kvinnor tar plats Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet, sid 181

10 Open source betyder att vem som helst får modifiera, använda och utvecka mjukvaran eller hårdvaran. Arduino är en 
open source mikrokontroller som man kan programmera till att göra en oändlig mängd saker.
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När jag skulle ta fram grundformen för muskelspeglarna började jag testa att göra formar i gips för 
att se vad för former som skulle kunna fungera (rent hantverkstekniskt) att utgå ifrån. En cylinder, 
som jag utgick från i mitt tidigare projekt, är alltid lätt att blåsa. Nu när jag jobbade med mer 
avancerade former kände jag att jag däremot behövde testa mer innan, så att jag inte riskerade att i 
ett senare skede stå med ett program som ritade former som jag omöjligt kunde blåsa.

Jag har under arbetets gång intervjuat andra personer som arbetar med glas på olika sätt om hur 
dom tänker kring sin kropp och sitt hantverk. Intervjuerna har varit fria samtal kring liknande frågor 
hos varje person men jag har anpassat samtalet lite efter vad vi kommer in på under tiden. Jag har 
också haft några frågor som är specifika till varje person. Frågor som jag har frågat alla är t.ex. hur 
och varför de började med glasblåsning, förväntningar de har mött på sig själva och sin kropp i 
yrket, vad de tycker är kroppens roll i glasblåsning, om de tycker det finns något värde i att blåsa 
stort, om de tränar utanför sitt yrke och vad de tänker om visningsblåsning. Mer personspecifika 
frågor har t.ex. varit att jag har frågat Ulla Forsell om studioglasrörelsens framväxt i Sverige, Johan 
Nilsson om hans speciella roll som fd mästare på Kosta och Nina Westman om det performativa sätt 
hon arbetar med glaset. Intervjuerna har jag spelat in på miniDVband och jag har lyssnat på dem för 
att bearbeta mitt material.11

Filmen som jag har gjort i projektet har Pär Brännström hjälpt mig att filma. Den har jag skrivit 
manus till och är alltså främst regisserad och inte en dokumentation av mitt arbete.

Under hela projektet har jag skrivit projektdagbok och  parallellt läst böcker för att få inspiration 
och för att komma vidare i mitt arbete.12

11 Gert Brink 2013-10-12, Johan Nilsson 2014-02-06 , Nina Westman 2014-02.17, Ulla Forsell 2014-03-07
12 Dessa böcker jag har läst mer och mindre under projektet: 
-Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Berner Boel
-Genom symaskinens nålsöga – Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur, Waldén Louise
-Bodymakers – a cultural anatomy of women´s body building, Heywood Leslie
-Tecknen Läkaren och konsten att läsa kroppar, Johannisson Karin
-Apor, cyborger och kvinnor – att återuppfinna naturen, Haraway Donna
-Industrisamhället Sverige – Arbete, ideal och kulturarv, Isacson Maths
-Natural Born Cyborgs, Clark Andy
-Bodies in Code: Interfaces with Digital Media, Hansen, Mark B. N.
-Ett fåfängt arbete – möten med modeller i den svenska modeindustrin, Frisell Ellburg Ann
-Föreställningar om kroppen – kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori,  Fagrell Birgitta och Larsson 
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Bearbetning

Hur kroppen gestaltas påverkar oss
”The body in art must be distinguished from the flesh and blood it seeks to imitate. In 
representation the body appears not as it self, but as a sign. It cannot but represent both itself and a 
range of metaphorical meanings, which the artist cannot fully control, but only seeks to limit by the 
use of context, framing and style.”13

Det är Nicholas Mirzoeffs ord från inledningen till boken Bodyscape. Han fortsätter med att säga att 
trots att kroppen i konsten blir ett komplex av symbolik så har den verkliga effekter på fysiska 
kroppar och vad som anses vara ”normalt”.14 Jag har med muskelspeglarna i mitt arbete jobbat med 
alternativa representationer av kvinnokroppen. Jag kallar dem alternativa eftersom jag anser att vi 
lever i ett samhälle där kvinnokroppen objektifieras, sexualiseras och oftast gestaltas med fokus på 
utseende snarare än handlingar och person. Mina muskelspeglar gestaltar handlingar. När du 
betraktar dem tittar du på en spegel och kan ana din egen kropp genom en intim studie av min kropp 
i arbete.

Precis som Nicholas Mirozoeff påstår tror jag att hur kroppen representeras påverkar oss. Caroline 
Heldman berättar i sitt TEDx-talk som handlar om sexualisering av kroppen att reklam är en stor 
arena för sexualisering av kvinnokroppen. Vi har idag en ökning från att vi varje dag möttes av 500 
reklamannonser år 1971 till 5000 reklamannonser/dag idag. Detta på grund av den tekniska 
utvecklingen. I reklamen förekommer många sexualiserande, objektifierande bilder och 96% av 
dem föreställer kvinnor. Sexuellt objektifierande bilder, berättar Caroline Heldman, leder till 
självobjektifiering som i sin tur ger följder som depression, sexuell dysfuntion, lägre betyg m.m.15

Leslie Heywood beskriver i boken Bodymakers hur kvinnliga bodybuilders framställs annorlunda 
än sina manliga kollegor i bodybuildingmagasin. Den kvinnliga kroppen sexualiseras men det 
handlar inte om nakenhet förklarar hon. Både kvinnor och män är lättklädda när de fotograferas och 
kroppen är objektet som ska betraktas i båda fallen – det hör till sporten. Skillnaden ligger i att 
männen genom bilderna faktiskt tillåts visa sina muskler, och där med också sin prestation. 
Kvinnornas muskler är inte i fokus på samma sätt, utan fokus ligger på att hennes kropp är sexig 
och ”kvinnlig trots musklerna” (som inte är traditionellt kvinnliga attribut). Med belysning, miljöer 
och poser regisseras kvinnokroppen. Bröst, höfter och rumpa framhävs och musklerna på dessa 
kroppsdelar syns men kommer ändå i andra hand eftersom de inte ses för vad de är. Männen visas 
till skillnad från kvinnorna nästan uteslutande i sina tränings eller tävlingskläder, poserande som på 
tävling och i gymmiljö.16 Chris Holmlund fortsätter i samma bok med att jämföra filmerna Pumping 
Iron och Pumping Iron 2: The Women.17 Där blir det väldigt tydligt hur samma regissör framställer 
kvinnliga och manliga utövare av samma sport olika i sina filmer.

Håkan
-Bodyscape – Art, modernity and the ideal figure, Mirzoeff Nicholas
-Glasriket ABs turistbroschyrer, Glasriket Magasin, 2010-2014
-Kvinnor tar plats Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
-Glasbruksminnen berättade av svenska glasarbetare, Smålands museum
-Dom kallar oss Pukerbergarna, samlade glasarbetarminnen utgiven av studiecirkel
13 Mirzoeff Nicholas, Bodyscape, sid 3
14 Mirzoeff Nicholas, Bodyscape, sid 3
15 Heldman Caroline, TEDxTalk, https://sftimes.co/?id=17&src=share_fb_new_  17   hämtad  2014-03-02
16 Leslie Heywood, Bodymakers a cultural anatomy of womens body building, sid 94-116
17 Dokumentärer om bodybuilding som är mest kända genom Arnold Schwarzeneggers medverkan i den första.
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Omslag Pumping Iron:This movie has heart, soul, blood, guts, perspiration and plenty of muscle.
Omslag Pumping Iron 2: A story of strenght, desire, courage and a new definition of woman.

Ann Frisell Ellburg skriver i boken Ett fåfängt arbete att män i modellindustrin många gånger 
upplever objektifieringen av kroppen starkare än sina kvinnliga kollegor. Inte för att de blir mer 
objektifierade utan tvärt om – just eftersom det inte ingår i mansrollen och de inte är vana vid att 
behandlas som passiva objekt.

Jag anser att också glasblåsaren, oavsett kön, kommodifieras  i turisttidningarnas bilder, 
traditionella glasblåsningsfilmer och på visningsglasblåsningens scen, men det finns en skillnad 
mellan glasblåsaren och modellen menar Ann Frisell Ellburg. Att sätta avtryck i något bestående 
och känna delaktighet i slutprodukten är, enligt henne, avgörande för hur objektifieringen upplevs.18 
Jag tänker att glasblåsaren i hög grad känner sig delaktig i slutprodukten (som också är bestående). 
Att blåsa glas innebär idag inte bara att skapa föremål utan även att bli betraktad utifrån, men när 
man tittar på glasblåsning tittar man också på en aktiv handling och en kropp som utför en 
oregisserad kroppslig kunskap på sina egna villkor. Modellen jobbar också med sin kropp och dess 
kunskap men är nästan alltid regisserad av en beställare.19

I samma bok Berättar Ann Frisell Ellburg om hur representationer av kroppen i film och modebilder 
leder till att stereotyper om svenskhet som synonymt med vithet skapas och befästs. Utomlands 
möts modellerna av förväntningar både på sitt utseende och sin karaktär. ”De här stereotyperna 
formar också hur den svenska modellmarknaden ser ut. Det är mestadels mörkblonda, vita modeller 
som säljs utomlands till den globala modellmarknaden. De som verkligen lyckas i branschen har 
alla dessa utseendemässiga drag gemensamt – endast subtila avvikelser särskiljer dem, såsom 
ansiktsform och fräknar.”20 I om ras och vithet i det samtida Sverige skriver författarna att den 
svenska vithetens exklusivitet historiskt går tillbaka till 1800-talet och den första hälften av 1900-

18 ”Modellyrket är problematiskt för dessa medelklassmän för att de som modeller just framställs som stumma och 
passiva objekt. Visserligen har män inom andra yrkesgrupper kommodifierats och sexualiserats i visuella 
representationer såsom skådespelare, pop/rockstjärnor och idrottsmän. Det finns dock en väsentlig skillnad: 
skådespelare gör rollpresentationer i film och teater, musiker producerar musik, idrottsmän preseterar idrottsresultat 
men modellernas arbete sätter inte på samma sätt avtryck i något bestående menar de själva.” Ellburg Frisell Ann, 
Ett fåfängt arbete – Möten med modeller i den svenska modeindustrin, sid 144

19 Ellburg Frisell Ann, Ett fåfängt arbete – Möten med modeller i den svenska modeindustrin, sid 144
20 Ellburg Frisell Ann, Ett fåfängt arbete – Möten med modeller i den svenska modeindustrin, sid147-149
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talet då forskarvärlden formade en idé om en vit ras där Nordeuropéerna och skandinaverna 
hamnade i topp. Människor delades in i raser där skallmåttet blev den viktigaste metoden.21 Vem 
som ansågs höra till vilken ras inom rasbiologin och vem som ansågs vara vit eller inte baserades på 
godtyckliga observationer och mätningar av kroppen. I samma bok skriver författarna om hur 
moderna föreställningar om vem som räknas som vit i Sverige har förändrats över tid och hur någon 
som räknas som vit i sitt hemland kanske inte gör det i Sverige: ”Att räknas som vit eller icke-vit 
handlar med andra ord inte alltid om konkret hudfärg eller färg på ögon och hår, för 
gränsdragningen mellan vita och icke-vita förändras kontinuerligt på samma sätt som uppfattningar 
om vad som är manligt och kvinnligt, och den ser också olika ut på olika platser.”22 Därför är 
modellbildernas representationer problematiska tänker jag, när de förstärker maktstrukturer som 
istället skulle kunna förändras.

Även om muskler idag till viss del är ett skönhetsideal, även för kvinnor, så gestaltar jag inte 
musklernas form och fysiska estetik, utan ett avtryck som berättar om deras handlingar.23 Jag pratar 
med Ulla Forsell om att blåsa stort. Hon beskriver då glasblåsning som en form av träning, som hon 
till skillnad från annan fysisk ansträngning tycker är rolig. Kanske har det att göra med att det är en 
del av och leder till någonting mer, på ett annat sätt än vad ”att träna på t.ex. Friskis och Svettis” 
gör, funderar Ulla och jag, ”målet är inte att få en vackrare kropp”24 fortsätter hon.

Att mäta eller mätas
Elektromyografi (EMG), som är den tekniska utrustning som jag har använt mig av i mitt arbete, är 
en teknik som är utvecklad för medicinen och används traditionellt i regel av läkare.25 Biologiska 
faktorer är intressanta att plocka in i mitt arbete eftersom biologi historiskt har använts som 
argument för att utestänga kvinnor från olika fält. Kroppen och mätningar av den har i medicinen 
och biologins områden betraktats som objektiv och opåverkbar av sociala, kulturella och historiska 
förändringar. Därför har just detta fält bidragit till upprätthållande av maktförhållanden. 
Hänvisningar till kroppen har legitimerats som en del av ”en naturlig ordning”.Många gånger har 
det handlat om rent fabricerade fakta, som att kvinnor skulle bli sterila om de började med sport.26 

I boken Tecknen Läkaren och konsten att läsa kroppar beskriver Karin Johannisson hur läkarna i 
1900-talets början hade stort förtroende för ny teknik. ”Kroppen framstod alltmer som en 
maskinkropp vars kraft, aktivitet och tålighet kunde bestämmas i exakta värden: hjärtslag och 
tarmrörelse, motorik och reflexer, hudkänslighet och uttröttbarhet.”27 

21 Hübinette Tobias, Hörnfeldt Helena, Farahani Fataneh och Rosales René León, Om ras och vithet i , det samtida 
Sverige, sid 30

22 Hübinette Tobias, Hörnfeldt Helena, Farahani Fataneh och Rosales René León, Om ras och vithet i det samtida 
Sverige, sid 32 

23 Vanessa Borge beskriver i artikeln, Strength is the new fitness tred for women, den nya träningstrenden och 
skönhetsidealet för kvinnor ”strong is the new skinny”. Artikelns fokus ligger på hur kroppen ser ut inte på vad man 
kan använda sin styrka till som man kan luras att tro att den nya trenden handlar om. Många kritiska till att de som 
använder uttrycket oftast visar fitnessmodeller som är både smala och starka. Så strong ersätter inte skinny som ideal 
utan är snarare ännu ett ideal som kvinnokroppen ska rätta sig efter. 
Borge Vanessa, Strenght is the new fitness trend for women, CBS Miami, 
http://miami.cbslocal.com/2013/01/08/183727/,  hämtad 2014-02-13

24 Min intervju med studioglasblåsaren Ulla Forsell, 2014-03-07
25  Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/emg  ,   hämtad 2014-02-20 
26  Tolvhed Helena, Kroppen och emancipationen – Om idrott och fysisk aktivitet som genushistorisk utmaning, 
Scandia tidskrift för historisk forskning, http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/5622/4899, hämtad 
2014-02-09
27 Karin Johannisson, Tecknen – Läkaren och konsten att läsa kroppar, sid 273
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Hon fortsätter: 
”Tecken i form av siffror tycktes utom räckhåll för subjektiva tolkningar och osäkra sinnen. De 
kunde generaliseras och reproduceras, föras in i journaler och vetenskapliga artiklar utan att tappa 
sin tydlighet. De kunde avläsas och begripas av varje läkare (men inte av patienten).”28

Mina mätningar som omformas till glasobjekt är svåra att avläsa för en utomstående, det går 
troligtvis inte att säga vad som har hänt när och gissa sig till när jag har hämtat mer glas eller format 
det med träskopan. Men jag tycker att vetskapen om vad det är man tittar på – musklers arbete – är 
nog. Glasblåsning är, precis som många andra hantverk, inte någonting som går att läsa sig till utan 
en tyst kunskap som kroppen måste ta till sig.  

När fotografiet var nytt fotade läkarna olika sjukdomar eller dödsprocessen och förväntade sig se 
någonting på bilderna som inte blotta ögat kan registrera.29 I mitt arbete lånar jag teknik från läkarna 
och gör likt fotografen representationer av kroppen. Fotografierna från början av 1900-talet kunde 
inte visa någonting som inte blotta ögat kunde se. Men när man skapar en fysisk representation av 
ett skeende händer ändå någonting. Fotografierna är starka bilder som får betraktaren att tänka på 
döden. På samma sätt vill jag genom att göra mina musklers arbete till en fysisk form styra 
betraktaren till att tänka på kroppens arbete och hur vi är vana att se kroppen gestaltad.

Kvinnors position i den Svenska glasindustrin
Maths Isacson berättar i Industrisamhället Sverige arbete, ideal och kulturarv om vad det outtalade 
men viktiga kravet ”att hålla måttet” kunde innebära i det tidiga industrisamhället. ”Att vara stark 
och seg, att klara fysiskt krävande och uthållighetsprövande uppgifter. En fullgod arbetare skulle 
lyfta, bära och dra i smutsiga, blöta, kalla och heta miljöer utan att ge upp.” Detta förändrades 
delvis under 30-talet på grund av tekniska framsteg och fokus förflyttades till att hålla tempot och 
tillverka mer exakt.30 I glashyttan fick man bättre ugnar och vissa yrkesroller försvann så som 
stopparens.31 Men i övrigt är väldigt mycket sig likt i glashyttan. Inte lika många tekniska framsteg 
har förändrat arbetet där som i andra industrier. Självklart har attityder och ideal förändrats på 
hundra år. Men att det ändå finns ett machoideal som lever kvar och många av de egenskaper som 
Maths Isacson beskriver uppskattas än idag i hyttan, det tror jag få glasarbetare skulle förneka. 

Ulla Forsell berättar i min intervju med henne om hur hon i början av 70-talet inte fick sommarjobb 
på glasbruken med hänvisning till sitt kön. När jag utbildade mig till glashantverkare 2007-2009 
bemöttes jag och mina kvinnliga klasskamrater ofta fortfarande annorlunda än de som var män, men 
sommarjobb fick vi. Däremot har det fortfarande aldrig, mig veterligen eller vad jag har lyckats 
hitta när jag läst skrivna glasarbetarminnen och frågat kollegor, varit en kvinna som har haft rollen 
som mästare i den svenska glasindustrin. 

Annorlunda ser det ut i studioglasrörelsen, där tar kvinnor plats på ett helt annat sätt. Kanske är det 
inte så konstigt att det är just många kvinnor som har drivit studioglasrörelsen i Sverige. 
Studiglasblåsarna Åsa Högbom och Cecilia Nordkvist säger till Aftonbladet att de startade sin 
studiohytta eftersom de upplever att det är betydligt svårare för kvinnor än män att klättra i den 
traditionella glasindustrin och att man inte får chansen att utveckla sig själv när man befinner sig 

28 Johannisson Karin, Tecknen – Läkaren och konsten att läsa kroppar, sid 274
29 Johannisson Karin, Tecknen – Läkaren och konsten att läsa kroppar, sid 262-275
30 Isacson Maths Industrisamhället Sverige Arbete ideal och kulturarv sid 34
31 Stopparens uppgift var att stoppa ved i ugnen.
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långt ner i hierarkien.32 

Vem som är mästaren på glasbruket och vem som aldrig ges möjlighet att ta den rollen spelar inte 
bara roll för att mästarpositionen är synonym med högre lön och större konstnärlig frihet. Det är 
också många gånger avgörande för hur nästa generation hantverkare arbetar med sin kropp. 
Håkan Larsson och Birgitta Fagrell beskriver i sin bok Föreställningar om kroppen – kropp och 
kroppslighet i pedagogisk praktik och teori hur kroppen styrs in i mönster och hur samma rörelser 
förs vidare i utbildningssystem som, likt glashantverkets, bygger på härmande. ”I förhållande till 
mimetisk princip får kroppen stor betydelse. Här gäller det att iaktta mästaren i arbete efter bästa 
förmåga efterhärma hans eller hennes arbetssätt. Samtal kring verksamheten och kring erfarenheter 
av verksamheten försigår också. En nackdel med detta arbetssätt är att det blir svårt att utveckla 
högre kompetens än ”förlagan”, mästaren, i synnerhet om man inte konfronteras med mästare av 
olika karaktär.”33 

De fortsätter:
”Den starka betoningen på övning och drill medför ett relativt stort behov av att disciplinera 
kroppen efter de mönster som mästaren uppvisar.”34 Jag tänker att detta också kan leda till att 
samma kroppar och egenskaper värderas. Därför är det problematiskt om mästaren alltid är en man.

Ulla Forsell, som hör till första generationen svenska studioglasblåsare, berättar för mig att hon på 
sätt och vis också kan se någonting positivt i att hon blev nekad jobb i hyttan på glasbruket den där 
sommaren. Det ledde till att hon gjorde någonting nytt som hon själv kunde vara med och styra. Jag 
tänker att glasindustrins nedgång nu kan leda till att vi omformar den gamla traditionen till 
någonting nytt.

Tekniken som handling
Wearable techologies är någonting som blir allt vanligare. Det är alltså tekonologi som man har på 
sig. Det kan vara allt från Google glass, som är en röststyrd dator som bärs som ett par glasögon, till 
kläder i smarta tyger som ändrar färg eller mäter kroppstemperatur.35 Någonting som är betydligt 
vanligare än det, är olika tränings- och hälsohjälpmedel som man har på sig. De kan t.ex. mäta 
fysisk aktivitet och sömn och ge råd om hur man bör träna eller äta för att få bättre hälsa eller nå 
utvalda mål. Det finns även appar till vanliga smartphones som fungerar liknande.36

32”Efter ett tag insåg jag att visst, man kan ta jobb på ett stort bruk i Småland och gå industrivägen, men det är ganska 
tufft för tjejer. Kvinnor klättar inte alls lika fort som män, och så länge man är långt ner i hierarkin får man ingen chans 
att utvecklas på egen hand. Helt sjukt egentligen, med tanke på att det främst är kvinnor som utbildar sig till 
glasblåsare.”
”Ja, det finns en anledning till att många kvinnor väljer att starta egna studiohyttor. Trenden började redan på 60-talet, 
för att det inte fanns plats för kvinnor i branschen. Så är det fortfarande.” 
http://www.aftonbladet.se/wendela/article11389451.ab  ,   hämtad 2014-03-09

33 Fagrell Birgitta och Larsson Håkan Föreställningar om kroppen – kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och 
teori, sid 194, första upplagan, Stockholm 2010
34 Fagrell Birgitta och Larsson Håkan Föreställningar om kroppen – kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och 
teori, sid 194, första upplagan, Stockholm 2010
35 Future Human Podcast, http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/#video=hif-video hämtad 2014-03-23
36 Future Human Podcast, https://soundcloud.com/thefuturehumanpodcast ”smart self” hämtad 2014-03-23 
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                       jag tar på mig mitt muskelsensorbälte, bild från filmen

Som dotter till två gymnasieingenjörer tog jag emot det sociala arvet och gick 
naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet (fyraårig teknisk linje fanns inte kvar 2004). Inte för att 
jag hade en dröm om att bli ingenjör eller läkare, som många av mina klasskamrater hade, utan för 
att slippa välja min framtid som sextonåring. ”Natur” skulle öppna alla dörrar utan att stänga någon 
och låta mig bli ”vad som helst”. Jag identifierade mig aldrig som intresserad av fysik när jag gick 
på gymnasiet men mitt intresse för musik, framförallt i punken med en stark do it yourself-kultur, 
gjorde att jag bl.a. byggde en ”distpedal” från grunden ihop med en kompis på fritiden. Min 
bakgrund har jag förstått under tiden att jag har haft nytta av i det här projektet.

I boken Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld skriver Jörgen Nissen:
”Teknik kan också uppfattas som det som bara män gör. Det betyder att tankarna, när man talar om 
teknik, först går till sådan teknik som män vanligen ansvarar för, som bilen, verktygsmaskinen eller 
datorn. Om symaskinen och hushållsassistenten tas med bland exemplen blir kopplingen mellan 
teknik och genus en annan.”37 I mitt arbete ingår teknik av olika slag. Jag använder den traditionellt 
kvinnligt kodade symaskinen när jag syr muskelsensorärmen till den interaktiva stationen i 
gestaltningen och som symbol för teknik i filmen. Jag har lött egna kretsar efter kopplingsscheman 
för att få mitt muskelsensorbälte trådlöst. Att löda elektronik är också ett arbete som i regel utförs 
av kvinnor i tredje världen.38 Jag använder datorer och har t.ex. lärt mig och utfört enklare 
programmering av mikrokontrollern Arduino och i programmet Processing, men också fått mycket 
hjälp av Magnus Ahltorp. Under hösten har jag gått en kurs hos Harriet Aurell i mekanik och 
elektronik. Harriet Aurell skriver på sin hemsida att hon vill göra teknisk kunskap till ett verktyg för 
skapande verksamhet bland kvinnor likväl som bland män. ”Eftersom kvinnor länge haft få 
möjligheter att få tillgång till den praktiskt tekniska kunskapen och i övrigt sällan haft vare sig 
utrustning, tekniskt nätverk eller väl anpassade informationsvägar, arbetar mitt företag speciellt med 
att skapa dessa förutsättningar, vilket tekniska nybörjare av båda könen gynnas av.”39 
Hon fortsätter: ”De genusmässiga resonemangen utgår från att kvinnor och män är mer lika än 
olika, men att vi formas i olika s.k. kunskapskulturer. Svårigheter uppstår för den som vill förstå 
och använda tekniska lösningar om dessa inte funnits med som en självklar del under den egna 
uppväxten. Om hur det kan hanteras handlar min verksamhet.”40 Jag tycker att Harriet Aurell är en 
viktig förebild och att kvinnliga förebilder är viktiga i mansdominerade områden. De som har 

37 Berner Boel (red), Vem tillhör tekniken? - Kunskap och kön i teknikens värld, Jörgen Nissen, Datorkulturen en 
manlig historia, sid 77, 

38 Donna Haraway , Apor, cyborger och kvinnor att återuppfinna naturen, sid 206
39 www.aurell.se, hämtad 2014-03-25
40 www.aurell.se, hämtad 2014-03-25
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funnits har många gånger glömts när historien skrivs, eller medvetet raderats.41 

Därför är det tekniska arbetet i mitt projekt bara inte en del av min process utan också ett 
normbrytande kunskapssamlande. Lesslie Heywood argumenterar i boken Bodymakers för att 
bodybuilding kan ses som en slags aktivism eftersom det utmanar de begränsande förväntningarna 
som finns på kvinnokroppen. Hon tar också upp att inspirera andra, som hon gör, är ett sätt att 
förändra. Jag tänker att individualism aldrig kan förändra maktstrukturer men att individuella 
handlingar ändå kan ha positiva effekter. Jag ser likheter i mitt arbete med hur Lesslie Heywood ser 
på sin bodybuilding när hon skriver: ”I remember leaping up from the bench that day with an 
expanded sense of what was possible for me to accomplish in all facets of my life, not just the 
gym.”42 Precis så känns det ibland i hyttan när jag lyckas med någonting svårt eller stort, men också 
när jag testar mig fram i programmeringen och lyckas lista ut hur jag ska göra någoting eller när jag 
stod i replokalen med punkbandet och för första gången testade min egentillverkade ”distpedal”.

Träningsapparna skapar digitala representationer av kroppar. Vad händer när en fysisk kropps 
musklers handlingar, i mitt projekt, genom en analog sensor blir till siffror i datorns digitala värld 
och sedan blir till fysisk form? Objekten som är skapade efter datorns ritningar bär inte bara med 
sig mig kropp utan också tekniken som de är skapade med. Tekniken är en del av görandet men 
också en del av resultatet. Oavsett om individuellt handlande och kunskapsbyggande kan förändra 
någonting eller inte, så är min kropp återskapad mittemellan muskler, kroppsarbete och digital 
teknik. Den är återskapad på ett sätt som kopplar min kropp till områden som har använts för att 
begränsa kroppar som min. Att använda sig av just de områdena blir enligt mig åtminstone ett 
feministiskt ställningstagande.

Gestaltningens tre delar
Min gestaltning består av tre delar som står i relation till varandra. Det är några glasobjekt som jag 
väljer att kalla för startobjekt. När jag blåser startobjekten registrerar jag mina musklers arbete så att 
varje registrerad startobjekt får en tillhörande tredimensionell form i datorn som jag sedan också 
blåser i glas. Det nya objektet kallar jag för muskelspegel. Delarna som finns i mitt verk är alltså: 
startobjekten  med tillhörande muskelspeglar, den interaktiva stationen och slutligen filmen. Den 
interaktiva stationen är betraktarens nyckel in i min process med muskelsensorerna och speglarna. 
Det är viktigt för mig att betraktaren med sin kropp kan upptäcka vad jag har gjort, eftersom 
kroppen är en så stor del av mitt arbete. Filmen och startobjekten kompletterar varandra. För mig är 
det viktigt att ge ingångar till vad startobjekten handlar om och jag gör det med hjälp av bilder i 
filmen. Samtidigt kompletterar glasobjekten filmens berättelse och ensam blir inte filmens handling 
självklar. Jag tänker att glasobjekten står i centrum (också bokstavligt i den rumsliga gestaltningen) 
och att filmen hör ihop med startobjekten och den interaktiva stationen hör ihop med 
muskelspeglarna.

41 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/kulturochnoje/article18382577.ab, hämtad 2014-03-20 
42 Heywood Leslie, Bodymakers – A cultural anatomy of women´s body building, sid 59
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Del 1 - filmen

Jag har valt att göra en film för att jag vill ta tillvara på de performativa kvaliteterna i glasblåsning 
men på ett annat sätt än vad man vanligtvis gör i visningsglasblåsning, och glasblåsningsfilmer. Jag 
vill låta bilder från hyttan berätta om objekten men också låta objekten göra filmens berättelse 
fullständig. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan de två delarna precis som startobjekten 
och muskelspeglarna samspelar med varandra. Ljuden i filmen kommer uteslutande från arbete i 
glasverkstaden men fungerar i filmen även som ljudeffekter för andra bilder än det de dokumentärt 
är en inspelning från.

del 2 - glasobjekten

Muskelspeglarna
Jag samlar in värden från båda mina armar och får då två värden vid samma tidpunkt hela tiden. 
Formen hos spegeln ritas upp i datorn genom att ena armens arbete styr ytterkonturen hos objektet 
som bildas av ett till tre varv beroende på tiden (se bild sidan 5) och andra armens arbete styr 
höjden på objektet vid olika punkter. I mitten finns alltid en rund skiva som start. Jag har valt den 
här formen för att jag vill att hur värdena än blir när jag jobbar i hyttan, och hur programmet än 
skriver formen ska objektet kunna uppfattas som en spegel. Spegeln speglar kroppen och objekten 
speglar varandra. Muskelspegelns form genereras av det första objektet jag blåser, men det är också 
arbetet som syns i muskelspegeln som har genererat det första objektets form.

Jag tycker inte att det är ett problem att muskelspeglarna är svårtolkade, i betydelsen att det är svårt 
att följa händelseförloppet, för en utomstående. Hade jag varit ute efter någonting som främst var 
lätt att följa och avläsa hade jag kunnat jobba med diagram istället. Programmet är skrivet så att 
högre muskelaktivitet ger bredare område på varje varv och mer utstickande knölar. Men eftersom 
ena armens arbete styr bredden på varje varv och tiden styr hur många varv som skrivs, kan man 
säga att lång tid (flera varv) med lågintensivt muskelarbete hos vänster arm, skulle kunna skapa 
samma diameter som kort tid (färre varv) med högintensivt muskelarbete. Liknande gestaltning av 
värdena sker i knölarnas och kurvornas form när programmet räknar om rådatan med ett 
utjämningsfilter.  På så sätt fungerar programmets gestaltningssystem också lite som en träningsapp 
skulle kunna göra eller vissa träningsmaskiner gör.
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Startpunkterna
Här nedan beskriver jag startpunkterna en och en.

Tyngden

Att blåsa glas är ett kroppsarbete som kan vara tungt. Johan Nilsson berättar att han under sin tid 
som mästare på Kosta ofta hade ett fysiskt tungt arbete. ”Ibland var det så tungt så man visste inte 
vart man skulle ta vägen.”43 Jag har mätt min kropps egen tyngd och sedan återskapat den i hyttan i 
form av tio tyngder. I filmen  väger jag mig och betraktaren kan se att varje tyngd väger 1/10 av vad 
jag gör. Att väga sig i början av filmen kan tolkas som en kvinnlig erfarenhet av att jaga ett 
kroppsideal, men också som att en kroppslig läkarundersökning kommer att ske eller som en 
förberedelse, som att väga in sig inför boxningsmatch eller tyngdlyftningstävling.

Tyngderna berättar om glasblåsningen som tungt hantverk. Fysiskt tunga arbeten är intimt 
förknippade med kroppen. Att avbilda en kvinnas vikt i form av vikter istället för i form av en 
vacker kropp tänker jag är att se vikten för vad den är – en vikt och ingenting mer. 

Den tyngden som jag har registrerat när jag gör är grön precis som den tillhörande muskelspegeln. 
Övriga nio tyngder är i klarglas. I sammanhanget handgjort klarglas kan tyngd, precis som hos 
muskelbyggare men inte traditionellt hos kvinnokroppen, också associeras till någonting positivt – 
det högt värderade kristallglaset. 

Faten
Jag har bjudit in en annan person att medverka med sin kropp i min gestaltning. Det turkosa fatet 
har jag blåst först och registrerat mina muskler. Sedan har Johan Nilsson försöka upprepa det på ett 
försök och blåsa ett så likt fat som möjligt, fast rött. När han blåser fatet registrerar jag hans 
muskler. Johan Nilsson har under många år varit mästare i styckbitsverkstad 12 på Kosta glasbruk.44 

43 Min intervju med glasblåsarmästare Johan Nilsson 2014-02-06
44 Styckbitsverkstäder blåser inte vinglas utan industrins konstglas. Större och/eller unikare föremål räknas till 

styckbitsproduktionen.
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Han är min jämförelsepunkt och jag har valt honom av flera olika anledningar: Han är en av de 
personer som har lärt mig att blåsa glas. När jag gick hantverksutbildningen i Kosta var jag flera 
gånger på praktik i verkstaden där han var mästare. Jag har alltså delvis fått min kunskap av att titta 
på honom och härma. Han har jobbat med glasblåsning regelbundet i industrin på ett sätt som jag 
troligtvis aldrig kommer att göra. Slutligen är han också man och har dessutom varit högst upp i 
hierarkien i den svenska glasindustrin. Mästare på ett stort glasbruk har som sagt, mig veterligen, 
aldrig en kvinna varit i Sverige än. Den manliga kroppen är alltså hela tiden norm när glasblåsning 
lärs ut i glasindustrin. Även på yrkesutbildningarna är lärarna i regel män.

Genom att göra förlagan i det här fallet sätter jag mig själv i position som mästare och utmanar min 
mästare att återskapa mig i stället för omvänt.  På sätt och vis återskapar han också sig själv 
eftersom jag har fått mitt kunnande genom att efterlikna honom. Det berättar om hur traditioner förs 
vidare från kropp till kropp och hur vi gör avtryck på varandra.

Fatet har jag valt som föremål eftersom det är ett grundläggande föremål som det ingår i 
utbildningen att lära sig. Det är också enkelt att mäta när det är färdigt men relativt svårt att mäta i 
processen eftersom det slutgiltiga momentet är beroende av att man snabbt snurra (”sira”) ut det 
med rätt timing. Min teori är att det, om man är duktig på att blåsa glas är relativt lätt att återskapa 
storleken på ett fat man själv har blåst om och om igen eftersom man känner i kroppen exakt hur 
man själv gör varje gång och att det är lätt att härma samma rörelser när dom har ”satt sig i 
kroppen”. Men det är svårare att bara genom att se någon annan och mäta en förlaga göra ett 
likadant. Trots det är det så utbildningen ser ut och om man jobbar i glasindustrin efterfrågas det att 
kunna upprepa föremål efter prover. Att vi är två olika personer som har blåst faten kan vara svårt 
att förstå genom att bara titta på glasobjekten därför kommunicerar jag det i filmen.

Modellen på fatet är ett relativt stort fat med klack. Det är en form av fat som jag upprepade gånger 
har mött i visningsblåsningssammanhang och kallas ibland till och med för hyttsillsfat. Simon 
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Klenell skriver i sin masteruppsats Frigger Tactics 2011 att den svenska glasblåsningsindustrin idag 
har gått till att bli mer och mer en upplevelseindustri.45 Hyttsill är en upplevelse som erbjuds på 
flera glasbruk och hyttor idag. Det består av att man äter mat, t.ex. isterband, fläsk och stekt salt sill 
som blivit tillagad i glaskylugnarna. Detta eftersom glasarbetarna, och de övernattande luffarna, 
gjorde det förr. På den nutida hyttsillen finns ofta någon underhållning i form av att någon spelar 
musik och berättar om hur det var förr i glashyttorna. Den sista viktiga delen av hyttsill är att någon 
blåser glas så att de som äter får titta, eventuellt får de som äter middag också prova på att blåsa en 
bubbla.

När jag och Johan Nilsson pratar om visningsblåsning säger han att det inte får ta för lång tid 
”Turister som kommer och sätter sig dom vill se ett resultat ganska så snart. Är det nån som är 
inbiten, liksom förstår det här med glas, fattar att det tar tid, dom kan ju sitta i två timmar och titta 
medan man får fram någonting, det bekommer ju inte dom. Man fick ju hålla sig inom vissa gränser 
och så där.”46 När fatet snurras (”siras”) ut på hyttsillen jublar publiken. Att vara betraktad kan alltså 
styra både valet av föremål som visningsblåsaren tillverkar och hur man arbetar. Jag tänker att just 
inspelningsmomentet och vetskapen om jämförelsen som ska ske mellan våra fat och muskelspeglar 
kan göra att jag och Johan känner en känsla, liknande den av att vara betraktad av en publik när man 
arbetar trots att själva glasblåsningen inte är publik, förutom i några ytterst korta klipp i filmen. När 
jag arbetar och skapar min registrering av musklerna till startobjekten kommer jag på mig själv med 
att tänka på att jag torkar bort svett från pannan medan jag står och värmer färg. Nu kommer det här 
att synas på registreringen, tänker jag. Brukar jag alltid göra så här, undrar jag, är det en typisk 
rörelse? Är det bara det att jag inte tänker på den annars, när ingen tittar? Men rummet där jag står 
och arbetar är tomt.

Huden och kroppens material
Kroppen är väldigt fysiskt närvarande i glashyttan. Värmen gör att man svettas, huden ändrar färg 
och tårarna rinner när röken kommer i ögonen. Jag vill i min gestaltning diskutera kroppens 
material som sårbart eller starkt. Relationen mellan kroppen och glasblåsningen kan visualiseras 
som en maktkamp där båda fysiskt påverkar varandra. Vad jag kan blåsa styrs av vad jag har för 
kropp, men vad jag har för kropp påverkas också av vad jag blåser. Att jag över huvudtaget blåser 
glas syns, för den som kan läsa det, på min kropp på olika sätt. Min vänstra biceps är nu mer större 
än min högra trots att jag är högerhänt. Mina händer är vitprickiga av brännmärken från små 
putsloppor – som ett minne från glasindustrins önskan om snabb produktion. Att slå bort glaset från 
pipan var någonting som vi tidigt fick lära oss på yrkesutbildningen till glashantverkare. När man 
gör det sprätter små flisor av varmt glas – putsloppor - iväg och bränner små blåsor på händer och 
armar. Att ställa pipan i vatten och vänta tills glaset spricker bort själv tar helt enkelt för lång tid i 
produktion fick vi lära oss.

Man kan få en bild av kroppen som kuvad under glaset men när kroppen och glaset kommer i fysisk 
kontakt med varandra påverkas båda materialen. Svetten som har droppat ner på mitt glasobjekt har 
skrängt små sprickor i glaset. Glaset som har kommit i kontakt med min hud har för alltid bränt ärr 
på min kropp. Att blåsa glas är alltid ett samspel men också en utmaning. 

45 Klenell Simon, Frigger Tactics, http  ://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:523602/FULLTEXT01.pdf   sid 9, 
hämtad 2014-03-23 
46 Min intervju med glasblåsarmästare Johan Nilsson 2014-02-06
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Objektet har en organisk form och ska påminna betraktaren om kroppen som fysiskt material. Man 
kan titta in i objektet precis som muskelsensorerna och muskelspeglarna ger en blick in i min kropp.
Färgen är vald för att kunna associeras till hud och kött. Mannens erfarenhet, precis som den vita 
människans erfarenhet, är  norm och ses som någonting allmängiltigt mänskligt. Jag är kvinna men 
jag är också vit, båda faktorerna är en del av vad jag har för maktposition och hur jag och andra 
ofrivilligt definieras, maktordningarna samverkar. Att bara säga att glasobjektet är hud- eller 
kroppsfärgat skulle vara problematiskt eftersom det bekräftar vithetsnormen. Det är återigen min 
kropp och min hudfärg eller kroppsfärg som gestaltas i färgvalet på objektet och det är därför viktigt 
att jag får visa det i filmen. Jag tycker samtidigt att det känns relevant att faktiskt använda mig av 
min hudfärg i gestaltningen eftersom vita i allmänhet inte representeras som just vita utan som 
människor rätt och slätt medan icke-vita ständigt rasifieras och definieras som sin hudfärg.47 Joanna 
Rubin Dranger säger t.o.m. på sin föreläsning 2014-03-18 att det finns inga kända rasstereotypa 
bilder av vita människor.48

Del 3 - den interaktiva stationen
Jag ville låta datorn ta större plats än vad den har gjort i mitt tidigare arbete som ledde in till detta. 
Den interaktiva delen är inte en redovisning av mitt digitala verktyg utan en gestaltning av hur en 
del av det fungerar. Den är förenklad, både för att fungera bättre i utställningssammanhanget och för 
att betraktaren snabbt ska kunna få en bild av vad som händer. Endast en arm registreras och endast 
ytterkonturen av en tänkt muskelspegel ritas och visas som en projektion på ett tyg. Det är viktigt 
för mig att betraktaren kan upptäcka vad arbetet gestaltar med sin egen kropp eftersom mitt arbete 
berör kroppen och dess tysta kunskap.

Jag har placerat själva stationen med muskelsensorärmen utanför resten av ”rummet” men formen 
som genereras när någon testar ärmen hamnar inne i rummet bland de övriga muskelspeglarna som 
en skugga av dem. Jag har använt grått tyg till sensorärmen, och grå färg på grafen som Processing 
ritar. Den grå färgen visar att delarna hör ihop men är också den färg som både skuggor och speglar 
oftast anses ha.

47 ”Filmforskaren Richard Dyers skrivande om vithet har sedan 1990-talet fått stort genomslag i forskningen. I boken 
The Matters of Images (1993) formulerar han tankegångar kring vithetens osynlighet; i likhet med den vita färgen på 
färgskalan, menar han, framstår vithet som neutral och osynlig samtidigt som den kan sägas representera alla färger i ett 
spektrum, eftersom dess erfarenhetshorisont får gälla som den universellt mänskliga:
Den mångfärgade vitheten säkerställer sin makt genom att göra det svårt, i synnerhet för de vita själva och deras 
mediekultur, att ”se” vitheten. Det gör den också svår att analysera. Det är på det sätt som svarta människor alltid 
markeras som svarta (de är aldrig bara människor, rätt och slätt) i representationer, medan vita människor – som aldrig 
betraktas som en kategori, men överallt som ett faktum – blir omöjliga att analysera som vita.”
Hübinette Tobias m.fl, Om ras och vithet i det samtida Sverige, Sid 53
48 Joanna Rubin Dranger, Föreläsning Visuell makt, Konstfack, 2014-03-18 
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Resultat/diskussion 
Jag använder mig av teknik som hör hemma i biologins område, som historiskt har bromsat 
kvinnors möjligheter till fysisk aktivitet, för att registrera min fysiska aktivitet. Med tekniken skapar 
jag nya representationer av min kvinnliga kropp som baseras på vad jag gör snarare än hur jag ser 
ut. Jag har genom mitt handlande byggt min kunskap (både kroppslig och teknisk) och fysiska 
styrka. 

Formen på muskelspegeln som skapas när jag arbetar med startobjektet i hyttan är svår att föreställa 
sig medan jag jobbar, eftersom formen styrs mycket av timing i förhållande till föregående varv. 
Därför är risken för att jag medvetet skulle försöka formge muskelspeglarna under min process 
minimal. Men min registrering kan ändå påverka mitt arbete med startobjektet. Detta eftersom min 
registrering kan skapa en känsla av att vara betraktad. Därför styr jag inte formen, men precis som 
vid visningsblåsning kanske jag vid jämförelsen med Johan tänker på hur snabbt jag jobbar. Jag blir 
ibland medveten om rörelser som jag annars inte tänker på att jag gör och detta kan ju ändra 
rörelsemönster precis som man andas annorlunda när man börjar tänka på att man andas. 

När jag mäter mina muskler händer också andra saker. Andra läsningar av startobjekten blir möjliga 
när muskelspeglarna tillför möjligheten till jämförelse av tillverkningsprocessen. En annan följd är 
att om betraktaren vet att det är just muskelarbete hen tittar på när hen ser på speglarna, kan 
funderingar kring musklers betydelse väckas. Att mäta tänker jag också alltid automatiskt väcker en 
fråga om ideal och vad som är det eftersträvansvärda måttet eller värdet, men också associationer 
till ett metodiskt undersökande och naturvetenskaplig tradition. 

Relationen mellan kropp och glasobjekt har jag arbetat med på olika sätt i mitt verk, och kopplingen 
mellan kroppen, hantverket och objekten är enligt mig stark. Det hoppas jag att betraktaren kan se i 
min gestaltning. 

Stort tack till: 
Magnus Ahltorp, Pär Brännström, Johan Nilsson, Erika Kristoffersson Bredberg, Reino Björk, Ulla 
Forsell, Nina Westman, Gert Brinck, Charlie Stern, Mark Smith, Sofia Åkerstedt, Johanna 
Ljungberg, George E Kallergis, Harriet Aurell, Daniel Jakobsson, Simon Whitfield, Ann-Britt 
Haglund, Lise-Lotte Gustafsson, mina handledare och slutligen tack alla mina fantastiska 
klasskamrater för dessa tre år.
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Appendix

För att utveckla min kompetens i detta eller likande projekt hade jag behövt lära mig mer 
programmering även om det har varit en tillgång att samarbeta med t.ex. Magnus Ahltorp istället för 
att göra allt själv. Magnus som har en helt annan ingång i mitt projekt har hjälpt mig, inte bara med 
praktiska lösningar i datorarbetet, utan också genom att diskutera mitt projekt med mig på ett annat 
sätt än vad mina handledare och klasskamrater gör. Därför kan man säga att mitt projekt bidrar till 
ämnesområdet konsthantverk genom att även närma sig andra områden.

Under examinationen fick jag kommentarer på att den interaktiva stationen hade en helt annan 
estetik än övriga gestaltningen. Jag hade problem med den tekniska utrustningen i den delen och 
fick i sista stund byta från den sydda sensorärmen till en lösning med klisterelektroder. Detta gjorde 
att jag inte hann tänka igenom gestaltningen speciellt mycket och istället försökte göra den så 
osynlig som möjligt genom att bara använda mig av vitmålade träplattor. På plattorna hade jag fäst 
klarglasbehållare med elektrodklistermärkena och skrivit instruktioner direkt på glaset eller 
plattorna. De blev självklart inte osynliga så inför vårutställningen jobbade jag vidare med att göra 
om den delen av gestaltningen.

Jag ville låta datorn ta mer plats i gestaltningen än vad jag gjort i Ett estetiskt kroppsarbete och 
därför tänkte jag att om jag ska välja någon estetik nu, så väljer jag en som har med teknik att göra. 
Jag plockade upp lite av min maskinestetik som jag har jobbat med i tidigare arbeten och blåste 
behållarna för klisterelektroderna i brunt glas med etiketter på istället. De målade instruktionerna 
ersatte jag med en liten LCD-skärm som jag programmerade en rullande text med instruktioner till. 
Nu kan man associera de bruna burkarna till medicinburkar och LCD-skärmar är också någonting 
som förekommer på riktig EMG-utrustning. 

Den interaktiva stationen har faktiskt fungerat riktigt bra i utställningen. På vernissagen var det lite 
svårt att få folk att testa själva men de som jag pratade med provade gärna och verkade uppskatta 
det mycket. Dagarna efter vernissagen har det inte varit lika mycket folk och då har det fungerat 
bättre att besökarna på eget initiativ provar sensorn. Jag har varit rätt mycket på utställningen men 
låtit de som själva börjar med sensorn få försöka själva först innan jag kommer fram och pratar med 
dem och de allra flesta reder faktiskt ut det. Även en dag när jag inte alls var på utställningen var 
nästan alla klisterelektroder som jag hade fyllt på slut, det gjorde mig väldigt glad.

På examinationen diskuterade vi också om jag hade känt att jag behövt ge mig in på manliga arenor 
för att ge arbetet tyngd. Det har jag väl inte känt att jag måste, det hade t.ex. gått utmärkt att göra ett 
arbete kring representationer av kvinnokroppen utan att använda sig av teknik. Men jag tycker ändå 
att det finns en poäng i att göra det, eftersom det är lätt att någonting uppfattas som mer på riktigt 
när det har gått genom t.ex. en teknisk mätutrustning. På så vis kan man säga att det varit en del av 
mitt grepp för att synliggöra hur någonting ges mer legitimitet när det associeras till vissa manligt 
kodade områden. Det finns alltid ett maktspel i att hålla på med svårförståelig teknik, mätningar 
o.s.v. tänker jag eftersom det som det lätt kan lura betraktaren att det är objektivt trots att det mesta, 
även vetenskapliga undersökningar, tolkas av människor och kan presenteras på olika sätt. På så vis 
finns det någonting flytande i vad som är faktiska mätningar, fakta, konkret, fysiskt eller inte och 
vad som är subjektiva framställningar eller tolkningar och i mitt arbete är det hela tiden jag som styr 
vad betraktaren får se. 
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Filmen hade jag väldigt stort projicerad under examinationen eftersom projektorn i 
seminarierummet satt i mitten av rummet och rummet var väldigt stort. På vårutställningen 
projicerade jag den mycket mindre, nära golvet på den ”halva väggen” i trappgalleriet. Det tycker 
jag blev mycket bättre eftersom jag inte vill att filmen ska ta över för mycket från resten av 
gestaltningen.

De nio klarglastyngderna placerade jag på examinationen i en kvadrat på en kvadrat i metall som 
fanns permanent i golvet i seminarierummet. Någon sådan kvadrat fanns inte i trappgalleriet som 
blev min plats till vårutställningen så där valde jag att istället placera dem två och två på rad. Jag 
tänker att det blir tydligare då att den tionde gröna tyngden hör ihop med de övriga eftersom det 
bildas ett tomrum i symmetrin, som om den gröna tyngden har stått bland de andra tidigare men 
sedan flyttats till vågen.

Jag har under projektet fått kritik på att jag ibland vill vara allt för pedagogisk men under 
vårutställningen tycker jag fortfarande att det är många som inte förstår tanken eller processen 
bakom mina objekt trots att jag valde att behålla alla ”pedagogiska” delar av min gestaltning och 
tillåter t.ex. filmen att vara ”förklarande” (även om objekten också är med och förklarar filmens 
berättelse). Det är många som verkar uppskatta mitt arbete ändå men kanske ännu mer när jag också 
berättar lite om det. Personligen ser jag ingen motsättning i att vara både konstnärlig och 
förklarande, och själv uppskattar jag verk som är generösa med ingångar och ”ledtrådar” där det 
behövs. På det stora hela tycker jag ändå att objekten kommunicerar mycket bättre med betraktaren 
i det här arbetet än i det inledande Ett estetiskt kroppsarbete som jag ser som starten på det här 
projektet.

Hela min gestaltning (med film och objekt) ser jag som ett verk. Jag kallar mitt verk för 
Muskler, maskiner och kvinnokroppen, i en spegel av glas.
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Bilder, gestaltning examination
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Bilder, gestaltning vårutställning
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Bilder, utskriftsmallar

utskriftsmallar i förminskad skala
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