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1.0 
ABSTRAKT Det här projektet handlar om att få igång tankar 

kring hur den svenska medelklassen behandlar 
sina tillhörigheter. Vi, Siri Bahlenberg och Sofia 
Bergfeldt, vill frammana situationer där föremål 
används på ett passande sätt utifrån sin tänkta 
livslängd. med hjälp av form och material vill vi 
skapa ett lekfullt och symboliskt exempel på hur 
livslängden kan uppfattas i olika bruksföremål. 

ABSTRAKT                       INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          REFERENSER                       TACK TILL   
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2.0

BAKgRunD Kandidatexamen i Industridesign på Konstfack bygger till 
stor del på grupparbeten. genom att blanda erfarenheter 
och kompetenser upplever vi att man ofta kommer längre 
än att arbeta på egen hand. Vi valde att samarbeta under 
examensarbetet för att få en bred process och ett nyanserat 
slutresultat. 

Vi satte oss ner tillsammans för att diskutera ämnen som 
vi båda kunde tänka oss att arbeta med. Vi upptäckte en 
intressant skillnad i hur vi ser på våra tillhörigheter. En 
av oss vill äga så lite saker som möjligt, medan en av oss 
tenderar att samla på sig saker. 

Vi pratade också om utmaningen i att läsa industridesign, 
som klassiskt sett går ut på att bidra med produkter, när vi 
samtidigt lever i en värld som svämmar över av produkter. Vi 
var båda överens om att examensarbetet ska inkludera miljö 
och hållbarhet, utan att vara huvudsyftet för projektet. 

för att bibehålla en självständig del i arbetet utgår vi från 
samma frågeställning, men angriper den från varsitt håll. 
Rapporten är skriven gemensamt. när vi står för något 
individuellt använder vi oss av följande symboler:

         =  Sofia Bergfeldt

         =  Siri bahlenberg
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3.0 
InLEDnIng  Jag är inte en person som samlar på mig   

 mycket eller tycker om att spara. Redan 
som barn kastade jag bort mitt gosedjur när 
jag fick ett nytt. Jag får sällan ett sentimentalt 
band till föremål, utan tycker att det mesta kan 
ersättas av något annat. 

Jag uppskattar sakers förgänglighet och strävar 
efter förnyelse i min vardag. men vad är det i 
förgängligheten som lockar? Är det att se något 
förändras, att ständigt bli stimulerad eller är det 
så att jag bara vill ha föremålet om jag kan dra 
nytta av det?



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

6

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING                           INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          

 Jag har flyttat fem gånger på tre           
 år. Trots min lösa boendesituation lyckas 
jag få ihop säkert 15 flyttkartonger inför varje 
flytt. Det är inte särskilt praktiskt. men jag 
fäster mig vid saker. Jag fäster mig så mycket vid 
saker att jag knappt orkar bära ansvaret för dem. 

Trots min opålitliga boendesituation strävar jag 
efter en beständighet i min tillvaro. Jag finner 
trygghet i att ha mycket saker omkring mig och 
värderar mina tillhörigheter högt. men vad är 
det egentligen som ger ett sådant värde? Är det 
föremålets material, form eller syfte? Eller bär 
föremålet på en historia?
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3.1

fRÅgESTÄLLnIng Hur kan vi skapa bruksföremål som indikerar en livslängd?

 Hur kan jag skapa ett bruksföremål som indikerar en 
 förgänglig livslängd? 

 Hur kan jag skapa ett bruksföremål som indikerar en    
 beständig livslängd? 
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3.2

VARfÖR OCH fÖR VEm ÄR fRÅgESTÄLLnIngEn VIKTIg? Hushållens konsumtion stiger årligen och jordens resurser är 
ändliga. Den västerländska människans livsstil tär på naturen 
och vi måste börja ta ansvar för vår konsumtion 3. Vi tror 
att känslan av ansvar bygger på medvetenhet. I det här fallet 
gäller det medvetenhet kring en produkts livscykel, och det vill 
vi visualisera med varsitt exempel. 

“med en fundamental förändring i vårt tänkesätt kan 
mänskligheten lyckas med en övergång till global hållbarhet”. 4 

1

Idag har vi som konsumenter viss möjlighet att välja vilket 
miljöansvar vi tar. Vi väljer om vi sopsorterar, vi väljer om vi 
äter ekologiskt, vi väljer om vi köper fairtrade. Valfriheten 
bygger på att konsumenten har kunskap och förutsättningar 
för att kunna bära det ansvaret. I det här arbetet kommer 
vi leda in konsumenten i en situation som utnyttjar den 
valfriheten oh hon måste ingripa för att produkten ska 
fortsätta leva. 

Vi tror att frågeställningen är viktig för att en närmare 
kontakt och ett större deltagande i de föremål som vi 
omger oss med också kan skapa en bättre förståelse för var 
föremålen kommer ifrån, varför vi behöver dem och hur vi kan 
lära oss att använda dem smartare. 

frågeställningen är viktig för alla som på ett eller annat 
sätt konsumerar, men riktas främst till en av de tyngre 
konsumtionsgrupper som världen har idag 39 ; en svensk 
medelklass med estetiskt intresse och som gärna investerar i 
heminredning. 

3 W.W. norton & Company (2004)

4 Rockström, J och Klum, m. (2012)

39 Thorpe, A. (2007)
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3.3

VAD KAn VI SOm fORmgIVARE TILLfÖRA? Vårt mål är inte att bidra med en ny produkt som 
är mer mijöeffektiv än sin föregångare. Istället vill 
vi med poetiska och konstnärliga medel förmedla  
exempel som sätter igång tankar. Det tänker vi oss 
på två sätt. Det ena genom att få användaren att se 
och ta del av ett föremåls förgänglighet. Det andra 
genom att få användaren att se och ta del av ett 
föremåls beständighet. 

 Det första sättet beskriver en situation   
 där föremålet bara existerar när det används. 
Ett exempel kan vara en bukett med snittblommor, 
där vi under några dagar kan följa hur buketten 
först blomstrar, för att sedan vissna bort. går den 
sortens förgänglighet att applicera på en produkt?

 Det andra sättet beskriver en situation där  
 personen i fråga tar del av- och åldras med  
ett föremål. Likt ett fotoalbum som byggs på med 
minnen och på det sättet blir en värdefull ägodel.
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6 nationalencyklopedin (2014) 
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3.4

VAD ÄR SYfTET mED EXAmEnSARBETET? Syftet är att bidra till att förändra ett konsumentbeteende 
utan att kritisera själva konsumerandet. Somliga förespråkar 
att konsumera mindre som ett sätt att ta hänsyn till miljön 7. 
Andra förespråkar att konsumera mer för att upprätthålla 
en ekonomisk balans 8. Vi tar inte ställning i den frågan utan 
fokuserar istället på hur vi använder det vi konsumerar. 

We are a consumer-based culture with a desire for the 
next best thing. This desire for new products isn’t going to 
change - it is built into our modern way of life. The key to a 
sustainable future lies in finding a way to satisfy out current 
society’s lifestyle in a more constructive matter. 42

Vi tror att en bra metod för att förändra ett beteende är att, 
istället för att kritisera vår tänkta användares förhållande till 
sina tillhörigheter, låta projektet vara lustfyllt, oklandrande 
och enkelt att ta till sig. 

 Att få in en lekfull upplevelse av när ett föremål   
 används, slits och förgås, vilket kan inge en förståelse  
 för att även produkter har en livscykel. 

 Att få in en lekfull upplevelse av när ett föremål   
 åldras, vilket kan inge en förståelde för hur mycket  
 längre  många föremål omkring en lever i    
 förhållande till en själv.

7 Wangel, J. (2014)

8 mellwing, D. (2010)

43 Brower, mallory Ohlman. (2009)
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3.5

I VILKEn KOnTEXT TÄnKER VI OSS DESIgnfÖRSLAgET? Den huvudsakliga kontexten vi tänker oss är konstutställningar, 
med startpunkt i Konstfacks vårutställning 2014. De flesta 
som besöker Konstfacks vårutställning tillhör en medveten 
medelklass 9. projektet kommenterar konsumtionskulturen, 
vilken alla i den svenska medelklassen på ett eller annat sätt 
tar del av idag och således kan relatera till. 

Vårt projekt kommer vara konceptuellt, men applicerarbart på 
en hemmiljö. Vi vill lyfta fram ett vardagsexempel som känns 
tillgängligt för utställningsbesökaren. Tanken är att hon ska 
ha lätt för att sätta sig in i processen och förstå budskapet 
med projektet. Därför vill vi använda oss av grundläggande 
bruksföremål och material som de flesta människor har en 
relation till. 

9 Chamoun, g. (2013) 
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4.0 
pROCESS En viktig utgångspunkt för hela 

arbetet har varit friheten i att arbeta 
förutsättningslöst och experimentellt. 
Istället för att ha en linjär plan 
har vi testat oss fram för att hitta 
tillvägagångsmetoder. Det har varit 
viktigt för samarbetet att stämma av hur 
vi tänker i form och bild.

Vi har under större delen av projektet 
välkomnat många idéer och utgått 
från att allt är tillåtet och därmed låtit 
experimenten gå i många riktningar. när 
de avslutats har vi satt oss ner för att 
sammanställa vad vi vill gå vidare med.
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4.1

IDÉgEnERERIng > REgLER

Vi började hela projektet med att göra en lista över vad 
vi vill uppnå. Den var till för att stämma av att vi siktade 
mot samma sak och för att ha några gemensamma 
motivationspunkter över hur vi vill uttrycka oss. Det kändes 
bra att rannsaka hur vi vill arbeta trots att det var innan vi 
visste vad vi skulle arbeta med. 

Den här listan har vi under projektets gång kallat för 
reglerna. En regel är till exempel att projektet ska vara 
“lustfyllt”. men då får vi heller inte glömma bort regeln som 
säger att vi ska “hålla oss relevanta”. 
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> BRAInSTORm

Efter att reglerna var satta började vi skissa på vad vi ville få 
sagt. Vi stängde in oss i ett projektrum och brainstormade på 
en whiteboard-tavla tills dess att vi hittat ett spår vi båda var 
med på.
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  Ett utdrag på hur en whiteboard-tavla kunde se ut efter en brainstormning. 
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4.2

unDERSÖKnIng > KOnSumTIOn

Vi utgår från varsitt förhållningssätt gentemot 
våra ägodelar. Vi frågade oss; Vilket är att 
föredra; att samla på sig eller slänga ifrån sig? 
Efter en stunds tvivlande enades vi om att det 
beror på vad och hur vi konsumerar.

modedesignern och professorn mathilda Tham 
för en diskussion kring konsumtion som känns 
aktuell för vårt arbete. Hon arbetar med 
miljöfrågor inom modebranschen och trycker på 
att konsumenten behöver bli mer medveten om 
hur hon konsumerar. 

 “när man köper ett plagg är det inte för att 
man fryser. Eftersom konsumtionen är en så 
jättestor del av våra liv är det viktigt att man 
har en medvetenhet om varför man handlar som 
man gör”. 10

mathilda Tham menar att om ska vi 
konsumera, ska vi göra det rätt. Hon tar 
upp vikten av att välja rätt material till rätt 
plagg och exemplifierar att det vore mer 
miljövänligt att använda engångsunderkläder 
gjorda av papper istället för att tvätta 
vanliga bomullsunderkläder mellan varje 
användningstillfälle 11. partytoppen är ett annat 
exempel. Den man köper för att vara fin en kväll 
och som därefter mest blir hängandes orörd i 
garderoben. Tham pratar om att det är ett stort 
resursslöseri att ta fram ett plagg för en enda 
kväll.

10 Tham, m. (2010)

11 Twigger, A. (2003)

Det är intressant att fundera kring vilka 
vardagsföremål som skulle vara mer 
miljövänliga om de hade kortare livslängd. 
Inom design pratas det ofta om att ge föremål 
längre liv och på det sättet skapa något bättre 
för miljön. Dessvärre ser det inte ut som att 
konsumtionskulturen går åt det hållet. Vi 
tröttnar fortare än någonsin på föremål 12. med 
partytoppen i åtanke blir vi alltmer vana vid att 
kunna köpa och slänga. Ibland utan att slita. 

En del produkter med miljöprofil bygger på 
att få användaren att känna personlig kontakt 
till den, så att hon ska vilja ta hand om och 
bevara den 13. produkten är då ofta gjord 
med utbytbara delar eller kommer med lång 
garantitid 17.

Vi tycker att det är ett fint förhållningssätt, 
men frågar oss hur mycket produkter man 
egentligen vill och orkar ta hand om? Vilka 
föremål i ens omgivning skulle det vara skönt 
att bli av med ansvaret över och vilka vill man 
behålla? 

12 Alvesson, m.  (2006)

13 Kowitz, B. (2013)

17 people people (-)
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mathilda Tham 14 

– Suzanne Lee arbetar med bakterier för att odla fram tyg. 
Vi gillar hur man ser materialet växa 15.

14 Tham, m. (2009)

15 Lee, S. (2014)

– Ofta känns det som att grön design har ett 
förutbestämt formspråk som kommunicerar något 
den inte nödvändigtvis är 16.

16 Greentechnology (2013)

– peoplepeoples hörlurar är ett evempel på en produkt som är hållbar sett från att den kan repareras och inger en 
dyrbar känsla, vilket skapar sparandevärde 17.

17 people people (-)
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> InSpIRATIOn

Vi vill kommunicera vårt budskap utan att använda oss 
av en stereoptypisk miljö-approach16. Istället för ofärgade 
kartonger och gröna toner letar vi efter nya referenspunkter 
i naturen som vi tror kan ge liknande associationer. Vi vill åt 
något dramatiskt som speglar rörelse, kontraster och tid.   

– Sigurður guðmundsson, mountain, 1980-82 18– ur boken geologica19

  

18 Schoen, C och Runólfsson, H.B. (2009)

19 Coenraads, R.R, Koivula, J.I och Barnard, L. (2012) 

– Hreinn fridfinnsson, Attending, 1973 18
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4.3

RELATIOnEn TILL fÖREmÅL > EnKÄT

Vi ville få en uppfattning av vad folk “Slänger, trots 
funktionsduglig?” och “Sparar, trots inte funktionsduglig?” 
och åkte därför till Stockholm centralstation för att ställa 
frågorna till förbipasserande resenärer. Det gav oss svar från 
människor mellan 17 år - 70 år av människor bosatta runt 
om i Sverige.

Många svar på vad man “Slänger, trots funktionsduglig”, 
rörde tekniska produkter som fortfarande fungerar men som 
har gått ur mode och anses föråldrade. 

I kategorin “Sparar, trots inte funktionsduglig” hamnar 
ofta föremål där de emotionella värderna är starka, som 
till exempel smycken. Många som vi frågade kommenterade 
att när ett föremål går sönder spar dem på det ett tag med 
ambitionen att det ska lagas, fast att dem är medvetna om 
att det troligtvis inte kommer att ske. Vi frågade varför och 
fick svaret att det ofta beror på en känsla av skuld. Antingen 
gentemot miljön, eller att föremålet var en gåva/arv och att 
de därför känner en tacksamhetsskuld. 

En reflektion från undersökningen är hur motvilligt många 
svarade på frågorna. Att fråga en främmande person vad de 
sparar och slänger upplevs kanske som privat? Vid frågan 
på vad de slänger är det många som först hävdar att de inte 
slänger alls och försöker sedan dra sig något till minnes. Nog 
kan det vara så att vi slänger saker för att vi helt enkelt inte 
vill ha med det att göra längre och därför glömmer så fort 
det är ur vår åsyn. 
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> Slänger, trots funktionsduglig

Underkläder
Koppar
Jeans
Billiga H&M-grejer
Plastpåsar
Kläder med fläckar
Billiga impulsköp
Engångsmuggar
Matlådor
Mat
Diskborste
Disktrasor
Tråkiga presenter
Saker som luktar illa
Leksaker
Galgar
DVD-spelare
Sugrör
Engångsbestick
Sladdar
Tidningar
Billiga impulsköp
Kläder med fläckar
Naggat porslin
Tjocktv
Dammsugarpåsar
Presentpapper
Underkläder
Cd-skivor
Kläder som gått ur mode
Strumpa, när det gått hål i
Äldre mobiler
Hemtelefoner
Kartonger

> Sparar, trots icke funktionsduglig

Smycken
Parfymflaskor
Leksaker
Jeans
Klocka
Gamla kalendrar
Festivalarmband
Gamla ID-kort
Skokartonger 
Vykort
Blommor
Mynt
Biljetter
Kvitton
Konservburkar
Saker i koppar
Prydnadsföremål
Meningslösa presenter
Bilder
Familjearv
Festivalband
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> gROVSOpRum

Vi bad en grupp människor mellan 20 - 80 år från olika 
städer att skicka in bilder från sina grovsoprum till oss för att 
se exempel på vad folk slänger. 

Enligt bilderna slängs mycket elektronik, till exempel 
tangentbord, datorer, bänkdiskmaskiner, äldre telefoner och 
kaffekokare. något som inte kom upp i enkätundersökningen 
men som syns på bilderna från soprummen är möbler. 
Större delen av de möbler vi ser på bilderna kommer från 
möbelföretaget Ikea. Vi har frågat personerna som skickat 
bilderna om möblerna var trasiga eller ej, och i de flesta fall 
fått svaret att de är hela och fullt brukbara.
Det ser vi som ett exempel på att människor inte alltid 
slänger saker för att det är sönder, utan för att det “känns 
gammalt”. 

“Att konstruera saker så att de går sönder är naturligtvis 
ett effektivt sätt att stimulera efterfrågan, men kanske blir 
det än mer effektivt om människor köper nya grejer inte för 
att de gamla är trasiga, utan bara för att de helt enkelt är 
gamla? Eller iallafall upplevs som gamla?” 20 

20 Björk, n. (2012) 
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      Erik Hedström, Enköping      Siri Bahlenberg, Hornstull       Oskar Heiwe, Årsta       Evelina Holmqvist, Västerås

      Anna Thanner, Vasastan       Linus Brattwall, Köpenhamn
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gRÅZOnSKARTA

> med föremål

gråzonskartan har vi tagit fram för att 
skapa samtal kring vilka föremål i ens 
omgivning som upplevs förgängliga eller 
beständiga och vilka föremål som människor 
lägger högt eller lågt värde i. 

Det är lätt att knyta ett högt värde med 
något som varar länge och lågt värde med 
det som är kortvarigt. Vi är intresserade 
av att hitta för- och motexempel på det. 
Vi vill också diskutera vilka föremål som 
placeras i gråzonen, de som varken ses som 
förgängliga, beständiga, värdefulla eller 
värdelösa. De som bara är ingenting. 40

 
för att ta fram föremål att prata kring 
började vi med att skriva en generell lista 
över föremål som kan tänkas finnas i de 
flesta svenska hem. Därefter började vi dela 
upp föremålen i kategorier; badrum, kök, 
möbler, etc. utifrån den listan gjorde vi ett 
urval och plockade ut 40 stycken föremål. 
Antalet bestämdes efter att ha låtit några 
personer testa spelet. Det kändes som 
en balanserad mängd som gav oss riklig 
substans att samtala kring utan att vara  
överväldigande för testpersonen.

Därefter gjorde vi en graf och satte ihop 
spelet med föremålen. Vi valde att lägga ner 
tid och omsorg på formgivningen av spelet 
för att få testpersoner att intuitivt ta spelet 
på större allvar.

Vi testade spelet på 20 personer bosatta 
i Sverige. Ett antal vi tror ger tillräckligt 
med information för att ana eventuella 
likheter och olikheter i hur människor ser på 
vardagsföremål. Testgruppen är mellan 9 - 
68år, kommer från en blandad medelklass 
och är en jämn uppdelning mellan kvinnor 
och män.
 
Efter ett tag gick det att urskilja vissa 
mönster. föremålet “vinflaska” uppfattas 
exempelvis ofta som förgänglig medan 
“dricksglas” uppfattas som mer beständig. 
Det är inte förvånande med tanke på deras 
olika användningsområden, men det kan 
vara värt att observera att det går åt större 
mängd glas till varje vinflaska än till varje 
dricksglas. 

Ett annat exempel är föremålet “kruka”, 
som ofta placeras som förgänglig, trots att 
den är gjord av keramik, ett material som 
kan hålla i många tusen år. men eftersom 
det är billigt och lätt att få tag på så 
behandlas det som något som lättvindigt 
kan slängas bort. 

40 Ashby, m. och Johnson, K. (2013)
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– Värde-grafen med gråzonskludd i mitten. – föremålspuckarna

Blombukett
gardin
Klädställning
Anslagstavla
Katt
matbord
Tändsticksask
Diskborste
Kruka
Stol
mjölk
Kudde
Broccoli
golvlampa
Schampo
Krukväxt
Sopor
Säng
fårskinnsfäll
Adventsljusstake
Vinflaska
Hängmatta
Kastrull
Tidningsställ
Dricksglas
Isbitar
Badkar
Kaffekopp
Bok
Strumpor
Spegel
Tavla
Ring
Soffa
matta
Element
Spis
mortel
Bokhylla
Rislampa
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     Sofia Josephsson

 Julia Holtback, 11 år Julia Häggblom, 25 år    Björn florman

     Hlin Helga, Experience design

    Björn Krogvig, 26 år       Lars Ringbom, 68 år     Alva Bergström, 9 år     Carl Cyrén, 25 år

     föremålspuckarna
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Isbitarna brukar placeras åt 
det förgängliga hållet.

Många föremål samlas i 
gråzonen.

Stenmorteln placeras ofta åt 
det beständiga hållet.

Vi tycker det skulle vara idealt om alla föremålen placerades åt en extrem; antingen som väldigt beständig eller väldigt 
förgänglig. Det för att undvika att föremål slängs - trots att det är funktionsdugligt, eller sparas - trots att det är 
trasigt.
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> med material

med gråzonskartan som underlag pratade 
vi kring hur människor ser på enskilda 
material och hur de värderas. Vi tog fram 
40 st material som vi skar till så att alla 
fick en unison form. materialen är en 
blandning av naturmaterial, trä, ätbara 
sammansättningar, plaster och metaller. 
Allt från ett asklöv till en bit mässing. Vi 
använde samma testgrupp för materialen 
som till föremålen.

något som återkom med flera testpersoner 
var att de blev osäkra på vilket sorts 
material de kände på, eller att de helt enkelt 
inte kunde minnas vad materialet hette. 
naturmaterialen urskiljde sig däremot. Det 
var aldrig någon som tvekade på att stenen 
var av sten eller att biten med löv var ett löv. 
Vi tänker att det beror på att naturmaterial 
är något som alla kommit i kontakt med 
utan att det har varit kamouflerat i en 
produkt.

flera av testpersonerna sa till en början 
att de inte la något egenvärde i ett 
specifikt material, utan att materialet 
först får sitt värde när de blir satta i ett 
sammanhang eller i en produkt. men under 
samtalen dök det ofta upp värderingar. Till 
exempel att koppar värderades med högre 
ägandebegär än vad ett apelsinskal gjorde.

när vi pratade om materialens värde med 
testpersonerna handlade det mycket om 
vilka egenskaper som just det materialet har, 
hur lättillgängligt materialet är och i vilken 
kontext som vi är vana att se materialet i.
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Kork
Tvättmedel
Skumgummi
Sten
Asklöv
Kartong
Wellpapp
Bomull
Is
Knäckebröd
pringleschips
Vettex-trasa
polyestermatta
Läder
mDf
Reflekterande presentpapper
gipsbinda
Bomullstråd
nylon/Kardborre
gummerad polyretan
frigolit
grå billera
Toalettpapper
grön pET
Sandpapper
Stearin
polyestertråd
polyeten
filt
Stål
Koppar
mässing
Apelsinskal
Ritpapper
Ekträ
Betong
glas
Tvål
porslin
Tegel
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under samtalen från gråzonskartan har vi fått 
bekräftat att naturmaterial är de som talar tydligast till 
testpersonerna. De är lätta att relatera till eftersom de 
har en uppenbar kontext, dvs. trä som ett träd eller sten 
som en sten, etc. 

Ett material som ofta diskuterades var is. Vissa av 
testpersoner hade svårt att kategorisera isen, eftersom 
de inte är vana att se på det som ett material använt på 
annat sätt än i sin naturliga kontext. 

En av testpersonerna från gråzonskartan nämnde att 
det är betydligt lättare att slänga en plastförpackning 
bland soporna än vad det skulle vara att slänga en 
stenmortel. Vi pratade om att det troligen beror på att vi 
har en förståelse för var stenen kommer ifrån på ett sätt 
som vi inte har med plasten. plast är också ett vanligt 
material i slit- och slängprodukter eftersom det är billigt, 
lätt och flexibelt. Sten däremot, som är tungt och mer 
svårbearbetat, används oftare i mer exklusiva och/eller 
långvariga föremål. 

 

4.5

mATERIALVAL
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 Jag ska göra ett föremål som bara existerar  
 när det behövs och letaderdärför efter ett 
material som är tillfälligt. nästan alla testpersoner från 
gråzonskartan tyckte att isen kändes förgänglig eftersom 
det förändrar tillstånd i plusgrader. Våra valda kontexter, 
vårutställningen och i en svensk hemmiljö, har med all 
sannolikhet plusgrader. genom att låta isen smälta, 
droppa och rinna bort skulle den kunna symbolisera hur 
något konsumeras.
 
 Sten var ett av materialen som alltid placerades åt  
 det bestående hållet på gråzonskartan. Det 
symboliserar något statiskt, tungt och oföränderligt. Sten 
är förstås bara bestående om man sätter det i relation 
till något mer förgängligt, som tillexempel till isen, eller 
varför inte till vår egen livstid. 
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4.6

STuDIERESA > ISLAnD

Is och sten. Vi kunde inte låta bli att tänka på Island. Ett av 
världens yngsta landmarker som plötsligt uppstod i mitten av 
atlanten ur ett vulkanutbrott för 14 miljoner år sedan. 21

Island är den tydligaste platsen vi kunde komma på där is och 
sten möts. Vi båda fascineras av öns starka kontraster. Den 
ständiga kampen mellan varmt och kallt, ljust och mörkt. 
Det finns en balansgång mellan motsatser som vi ville väva 
in i projektet. Då vi arbetar med varsin ingång på samma 
frågeställning tänkte vi på ett liknande sätt anta varandras 
motsats för att hitta ett samspel.

Det finns också något berättande och sagoskimrande över 
Island som vi tycker om. Vi beslutade oss för att åka dit och 
se om vi kunde få med oss något av det hem.

Det blev 50 kg sten. 20 kg lavastenar från vulkanen Hekla, 
och 30 kg asksand från Eijafjallajökulls utbrott 2010. Tyvärr 
ingen isländsk is.

21 Islandssidan
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på resan tittade vi på lavasten och på glaciärer. Och så 
fotograferade vi. 

33

på resan tittade vi på lavasten och på glaciärer.
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Det här är Hugi Ingabjartsson. Han var vår guide och tog oss 
runt på ön. 
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Det här är Hugi Ingabjartsson. Han var vår guide och tog oss 
runt på ön. 
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– Tom Tripp, glaciärguide. – Med på färden träffade vi Lindy Joy Cummings, konstnär, som jobbar med 
att fotografera is.
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– Tom Tripp, glaciärguide. – Med på färden träffade vi Lindy Joy Cummings, konstnär, som jobbar med 
att fotografera is.

Det här är Tom Tripp. Han såg till att vi tog oss fram säkert 
på glaciären friðland að fjalllabaki.

– Lavasten som formats efter glaciärens 

påtryckningar.

35

– Lavasten som formats efter glaciärens 

påtryckningar.
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Golvet inne på Vulcano House är gjort av 
lavasten.

Om lavastenen är mycket porös så flyter den. 

Det fanns mängder med souvenirer av 
lavasten. På bilden ser ni ljushållare.  

Det här är Dora magnusdottir som är geolog. Henne träffade vi på Vulcano House i 
Reykjavik. Hon lärde oss om lavastenen och dess egenskaper. 
 

– Dora Magnusdottir håller i Obsidian, en lavastensort som bildas när det stelnar väldigt fort.
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Golvet inne på Vulcano House är gjort av 
lavasten.

Om lavastenen är mycket porös, flyter den på 

vatten. 

Det säljs mängder med souvenirer av lavasten. 
På bilden ser ni ljushållare.  

Det här är Dora magnusdottir som är geolog. Henne träffade vi på Vulcano House i 
Reykjavik. Hon berättade om olika sorters lavastenen och deras egenskaper. 
 

– Dora Magnusdottir håller i Obsidian, en lavastensort som bildas när det stelnar väldigt fort.
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– Landskapsbilder
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4.7

EXpERImEnT

ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om hur vi ser på bruksföremål        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

ABSTRAKT        BAKGRUND        INLEDNING        PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          REFERENSER                       TACK TILL   

38

4.7

EXpERImEnT > IS
> STEn
> KOLLAgE
> BLOmBuKETTSEffEKTEn 
> TImgLASET  
> fORmSTuDIE ÖVER mÖTEn 
> pOmpEIJI
> 1+1 = 3
> DISSEKTIOn

> IS
> STEn
> KOLLAgE
> BLOmBuKETTSEffEKTEn 
> TImgLASET  
> fORmSTuDIE ÖVER mÖTEn 
> pOmpEIJI
> 1+1 = 3
> DISSEKTIOn

“We believe that by speculating more, at 
all levels of society, and exploring 
alternative scenarios, reality will become 
more malleable and, although the future 
cannot be predicted, we can help set in 
place today factors that will increase the 
probability of more desirable futures 
happening. 41

41 Dunne, A. och Raby, F. (2013)
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  IS

H20. Vi ser det i form av iskristaller, snöflingor, i 
sjöar, bäckar, floder, hav, som tjäle eller som is. 
99 % av all is idag är glaciärer.

Is är ett tillstånd. Jag har valt is som symbol 
för förgänglighet eftersom det smälter i 
rumstemperatur. Det har en visuell effekt som jag 
vill använda mig av.

Jag har gjort olika experiment med is för att 
undersöka hur det kan tänkas användas i föremål.
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Här testade jag att färga is med akvarellfärg. Här testade jag att färga is med akvarellfärg. 
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när de infärgade ispuckarna (se bild s.40) smälte färgade 
de in mönster i mDf:en som låg som underlag. Kanske 
den förgängliga slutprodukten skulle kunna påverka den 
beständiga slutprodukten på ett liknande sätt? 

när den förgängliga produkten smälter bort, byggs den 
beständiga produkten på med ett smältmönster.
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Jag frös in vatten med andra material. Kanske kan jag 
använda mig av att isen smälter och lämnar kvar något nytt. 

42

Jag frös in vatten med andra material. Kanske kan jag 
använda mig av att isen smälter och lämnar kvar något nytt? 
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Jag besökte Ice bar Stockholm. De berättade att all is de använder är utskuren i 
stora block från Torneälven. Eftersom älvens vatten är i rörelse ända fram till att 
det fryser står aldrig syret still och isen blir därför väldigt klar. 

Islampa

Drinkglasen är sågade som 
rektangulärer. Hålrummen är 
borrade.

All is de använder sig av 
återgår till torneälven när den 
smält. 
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Inspiration
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Inspiration
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– En ljuskrona i ett av hotellrummen på Ice Hotel i Jukkasjärvi 22 .

22 Jukkasjärvi Ice Hotel

– Fronts “Melting Table” gjord av samma färg som används för att göra 
gatumarkeringarna på övergångställen. Till en början ser bordet ut som till vänster 
och efter ungefär en månad har det sjunkit ihop som i bilden till höger. 23

23 Front

– Kitty Kraus har gjutit in bläck i ett isblock med en lampa i. När lampan 
värmer upp isen smälter den och bläcket färgas in i golvet. 24

24 Kraus, K. (2011)

– En ljuskrona i ett av hotellrummen på Ice Hotel i Jukkasjärvi 22 .

22 Jukkasjärvi Ice Hotel

– Fronts “Melting Table” gjord av en termoplast, samma material som används 
för att göra gatumarkeringarna på övergångställen. Till en början ser bordet ut 
som till vänster och efter ungefär en månad har det sjunkit ihop som i bilden till 
höger. 23

23 Front

– Kitty Kraus har gjutit in bläck i ett isblock med en lampa i. När lampan 
värmer upp isen smälter den och bläcket färgas in i golvet. 24

24 Kraus, K. (2011)
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  STEn

Jag började att experimentera me lavasten. 
Jag tycker att det utstrålar mystik. Det är 
effektfullt och dramatiskt samtidigt som 
det beskriver något uråldrigt i rörelse.

först köpte jag vit pimpsten. Den testade 
jag att bearbeta på lite olika sätt. 
pimpstenen är porös och lätt att slipa 
till raka former på. från Islandresan 
fraktade jag hem 30 kg svart lavasten från 
Eijafjallakökulls utbrott 2010. Den svarta 
lavastenen visade sig vara mer massiv och 
betydligt svårare att forma om utan höga 
temperaturer.

Lavastenens smältpunkt ligger på mellan 
700 - 1200°C. Variationen beror på att 
lavastenen är en sammansättning av många 
olika mineraler, vilka beter sig olika. 
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  STEn

Jag fastnade för lavasten. Jag tycker att 
det utstrålar mystik. Att det har uppstått 
från en vulkan, som ju är ett spännande 
fenomen och dessutom inte finns i Sverige. 
Det är effektfullt och dramatiskt samtidigt 
som det beskriver något uråldrigt i rörelse.

planen var att hämta hem så mycket 
lavasten jag kunde under Islandresan. 
Innan dess beställde jag vit pimpsten. Den 
testade jag att bearbeta på lite olika sätt. 
pimpstenen är porös och lätt att slipa till 
raka former på. Den svarta lavastenen 
från Island visade sig vara mer massiv och 
betydligt svårare att forma.

Lavastenens smältpunkt ligger på mellan 
700 - 1200°C. Variationen beror på att 
lavastenen är en sammansättning av många 
olika mineraler, vilka beter sig olika.
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När jag testade att svetsa pimpstenen smälte den 
ihop och formades till ett glasartat litet ostron. 

Värms pimpstenen inte under tillräckligt intensiv 
värme förkolnar den istället för att smälta.
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När jag testade att svetsa pimpstenen smälte den 
ihop och formades till ett glasartat litet ostron. 

Värms pimpstenen inte under tillräckligt intensiv 
värme förkolnar den istället för att smälta.
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Asksanden är rester hämtade från 
Eijyafjallajökulls utbrott 2010. All materia 
kommer ifrån någonstans. nu är Island 50 kg 
lättare och Sverige 50 kg tyngre. 
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Asksanden är rester hämtade från 
Eijyafjallajökulls utbrott 2010. All materia 
kommer ifrån någonstans. nu är Island 50 kg 
lättare och Sverige 50 kg tyngre. 
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Jag fick hem 30 kg asksand från vulkanen Eijafjallajökulls utbrott 
2010. Den provade jag att blanda med betong. På bilden är lite olika 
tester med varierad mängd sand i betongen.

När jag smälte sand i en 1200 graders keramikugn blev den 
kolaartad, stenhård och fastsvetsad i sin form. 

Jag blandade också sanden med vatten och frös in. Ambitionen var 
att göra frysta sandslott, men mina hantverkskunskaper svek mig.
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Vi fick hem 30 kg asksand från vulkanen Eijafjallajökulls utbrott 
2010. Den provade jag att blanda med betong. Här är lite olika 
tester med varierad mängd sand i betongen.

När jag smälte sand i en 1200 graders keramikugn blev den 
kolaartad, stenhård och fastsvetsad i sin form. 

Jag blandade också sanden med vatten och frös in. Ambitionen var 
att göra frysta sandslott, men min hantverksskicklighet svek mig.
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När jag smälte sand i en 1200 graders keramikugn blev den 
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att göra frysta sandslott, men min hantverksskicklighet svek mig.

48



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

49

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS                    INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          

Inspiration

– Jag besökte madeAmano25 som arbetar med lavasten. De gör kakel till kök, badrum och golv. De beställer 
lavastenen från en fabrik i södra Italien som har en tradition av att bryta och såga sten från vulkanen Vesuvio.

25 madeAmano

– Jag tittade på olika möbler som är gjorda i solid sten. på bilden ser ni ett stenbord av Lex pott26.

26 pott, L. (2009)
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> KOLLAgE
 
Vi valde att arbeta med kollage för att 
undersöka vilka former som upplevs 
förgängliga eller beständiga. 
 
för att göra studien mer överskådlig 
bestämde vi oss för att införa 
begränsningar. Vi tog fram 6 st material 
som vi tyckte visuellt passade in på vårt 
projekt. Som bakgrund till kollagen 
valde vi mdf. Ett material som vi tycker 
är tillräckligt neutralt att bygga nya 
uttryck på. Det kändes representativt 
för gråzonen vi arbetar med eftersom 
det varken är särskilt bestående eller 
förgängligt, billigt eller dyrt (vilket 
visserligen alltid beror på vad det jämförs 
med).
 
Vi tyckte att 6 st material fortfarande 
gav ett rörigt intryck och begränsade det 
därför ytterligare, nu till två material. 
Det tvingade oss att arbeta mer med 
detaljer och det blev tydligare kontraster 
när de två materialen vägdes mot 
varandra.

Kollagen blev till slut så pass avskalade 
att det knappt gick att urskilja orden 
beständighet och förgänglighet av att 
titta på ett enskilt kollage. formerna 
var abstraherade och vi hade begränsat 
kontexten till att varje kollage mest 
handlade om formens riktning och 
mötena mellan materialen.

för att få utomstående respons 
på kollagen tog vi med oss dem till 
Telefonplans tunnelbanestation. Där 
frågade vi förbipasserande om de kunde 
peka på ett kollage som de tyckte 
uttryckte förgänglighet och ett som 
uttryckte beständighet. Det visade 
sig vara svårt som oinsatt ta till sig 
abstraktionerna och vi fick ofta förklara 
en extra gång vad det var vi ville ha 
svar på. under samtalen kom det fram 
att de ljusare, mer fladdriga kollagen 
upplevdes mer förgängliga och de mörka, 
rektangulära mer beständiga. 

med den responsen i bagaget insåg vi att 
vi behöver ta ett steg tillbaka och arbeta 
med att uttrycka oss mer begripligt.
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– Det var inte helt lätt att få folk att ställa upp på bild. – Den här tjejen tyckte de vita, lite fladdriga 
kollagen uttryckte förgänglighet.

– De kollage som pekades ut som mest beständiga var de geometriskt statiska, rektangulära eller 
fyrkantiga.
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– Ett sätt att beskriva beständighet:
former som är centrerade eller placerade i botten 
uttrycker tyngd. Raka, geometriska block uppfattas 
som statiska. 

– Ett sätt att beskriva förgänglighet:
Löst sittande, fladdriga, mer böjda former. när 
mönstrena är placerade assymetriskt uttrycker dem 
rörelse.
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De första kollagen vi gjorde var mer anarkistiska. 
Tidningsurklipp och färger blandade hur helst vi ville. 

Kollagehyllorna, som vi kallar diskussions-plakat, byggde vi för 
att kunna ställa kollagen bredvid varandra och lättare kunna 
jämföra dem. 

De första kollagen vi gjorde hade inga begränsningar. 
Tidningsurklipp och färger blandade hur helst vi ville. 

Kollagehyllorna, tänkta som “diskussions-plakat”, byggde vi för 
att kunna ställa kollagen bredvid varandra och lättare kunna 
jämföra dem. 
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> BLOmBuKETTSEffEKTEn

Det är en uppskattande gest att ge bort en blombukett. 
Blombuketter kan vara fyllda med olika sorters 
känslomässiga eller traditionsenliga betydelser, men dem 
innebär alltid ett tillfälligt ansvar. Vi kanske sätter dem 
i en vas och låter dem utstråla en känsla av friskhet 
och välmående i hemmet. Oftast lägger vi högt värde i 
blombuketten fast att vi är medvetna om att den snart 
kommer vissna och dö. Kanske uppskattar vi den mer just 
för att vi är medvetna om att det är tillfälligt. 

Vi ville i ett experiment försöka fånga effekten av det 
höga värdet som läggs i blombuketten i kombination med 
medvetenheten om dess förgänglighet. 

En vas är mer beständig än en blombukett. när blommorna 
vissnat så slängs dem och sedan ställs vasen vanligtvis in 
i ett skåp tills dess att det finns nya blommor att fylla den 
med. Vi ville försöka applicera det förhållningssätt vi har till 
en blombukett på en vas.

Då vi arbetar med lavasten och is som symbolmaterial för 
beständighet och förgänglighet ville vi se hur det kunde 
användas i det här experimentet och ritade en vas där dem 
möts.

Vasen blev en gjutform för vatten och när den frysts in så 
kan man ta ut isen, som är kon-formad, och trycka ner den 
på andra sidan av vasen. på det sättet agerar isen som en 
blombukett som långsamt förgås, samtidigt som den är en 
del av vasen och kan gjutas på nytt.
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känslomässiga eller traditionsenliga betydelser, men dem 
innebär alltid ett tillfälligt ansvar. Vi kanske sätter dem 
i en vas och låter dem utstråla en känsla av friskhet 
och välmående i hemmet. Oftast lägger vi högt värde i 
blombuketten fast att vi är medvetna om att dem snart 
kommer vissna och dö. Kanske uppskattar vi dem mer just 
för att vi är medvetna om att det är tillfälligt. 

Vi ville i ett experiment försöka fånga effekten av det 
höga värdet som läggs i blombuketten i kombination med 
medvetenheten om dess förgänglighet. 

En vas betraktas ofta som mer beständig än en blombukett. 
när blommorna vissnat så slängs dem och sedan ställs 
vasen vanligtvis in i ett skåp tills dess att det finns nya 
blommor att fylla den med. Vi ville försöka applicera det 
förhållningssätt vi har till en blombukett på en vas.

Då vi arbetar med lavasten och is som symbolmaterial för 
beständighet och förgänglighet ville vi se hur dem kunde 
användas i det här experimentet och ritade en vas där dem 
möts.

Vasen är en gjutform för vatten och när den frysts in så kan 
man ta ut isen som är formad som en kon och trycka ner 
den på andra sidan av vasen. på det sättet agerar isen som 
en blombukett som långsamt förgås, samtidigt som den är 
en del av vasen och kan gjutas på nytt.
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1  Ställ konen med den smala delen nertill, fyll den 
 med vatten och sätt in ifrysen.
2.  Ta ut iskonen ur formen och ställ den i det lilla  
 hålet på andra sidan av konen.
3.  Låt “blomstra”!
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Vi upptäckte att en fantastisk 
vattenbubbla uppstår 
när man häller vatten på 
vastoppen. 

Resultatet av en övning där vi vek ett papper i två delar och  ritade varsin halva 
av vasen utan att veta vad den andra hade ritat. Till slut valde vi ändå att göra en 
konform för att vi ville behålla arketypkänslan av en vas.
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Vi upptäckte att en fantastisk 
vattenbubbla uppstår 
när man häller vatten på 
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Resultatet av en övning där vi vek ett papper i två delar och  ritade varsin halva 
av vasen utan att veta vad den andra hade ritat. Till slut valde vi ändå att göra en 
konform för att vi ville behålla en arketypisk känsla av en vas.
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– En lampa med ett chokladhölje som långsamt smälter bort alltmed lampan värms upp, 

av Alexander Lervik 27. 1

27 Lervik, A. (2013) 

– Yi-Ying Hsiehs “Recorder” 28 handlar om hur många gånger du tittar på klockan per dag. Det är en 
del av hennes masterexamensarbete som utforskade olika sätt att mäta tid. Tid är centralt för vårt 
arbete. Att se hur isen smälter bort skulle kunna vara ett sätt att mäta tid på.1 

28 Hsieh, Y. (2012) 

Inspiration
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TImgLASET

I det här experimentet ville vi göra två enskilda 
objekt som är i behov av varandra och som 
tillsammans framhäver kontrasten mellan det 
förgängliga och beständiga.

Vi fryste in vatten i en skål och skapade på så sätt 
en “lampa” av is som vi hängde upp. under isen 
byggde vi ett bord där vi gjorde plats för isens 
skålform. när isen smälte droppade vattnet ner 
över bordet och tillbaka ner i skålen som således 
kunde frysas in på nytt.

Det här experimentet grundar sig i tanken om att 
det enda som är beständigt är förgängligheten. 
Isblocket smälter ner i sin form och kan frysas in 
på nytt för att sedan smälta igen. Så länge någon 
ser till att frysa isblocket så är den beständig 
hellre än förgänglig. med hjälp av användaren har 
isblocket ett fortsatt liv. 

Ett problem som vi vill kringå är bordets 
undergivna position. Isblocket gynnas av att 
bordet står under och fångar upp vattnet. Bordet 
däremot, gynnas inte av att matas med vatten. 
Vi vill hitta ett sätt att ge de två objekten ett 
jämlikt värde, så att de drar nytta av varandra lika 
mycket.
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Så länge någon ser till att frysa in lampan på nytt har timglaset fortsatt liv.
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under kaklet är hålrum som vattnet droppar 
igenom.

Det tog cirka 35 timmar för isblocket att 
smälta.

Borra i is

under kaklet är hålrum som vattnet droppar 
igenom.

Det tog cirka 35 timmar för isblocket att 
smälta.

Borra i is
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– Experimentet utgår ifrån en av våra tidiga diskussioner om att gestalta beständighet och förgänglighet 
genom att räkna upp eller räkna ner. Likt hur årsringarna på trädet byggs på år efter år, eller likt hur du har 
ett bestämt antal tändstickor i asken.

– Ett problem med experimentet är den undergivna positionen hos bordet. 
Bordet matas med vatten från isblocket, men gynnas inte av det. Bordet 
existerar enbart för isblockets skull. Precis som en besticklåda gör för 
bestick. 

Inspiration
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 Förgänglighet

 Beständighet

Förgänglighet 
+

Beständighet
=

Samspel?

fORmSTuDIE ÖVER mÖTEn

> Lera

Vi valde att återigen backa tillbaka ett steg i 
experimenten för att försöka hitta en infallsvinkel 
där förgängligheten och beständigheten står i 
jämlik balans mot varandra, där båda objekten är 
likvärdigt beroende av den andra.

Vi testade att gestalta orden beständighet och 
förgänglighet i lera. Vi skulpturerade olika 
former, Siri på ordet beständighet och Sofia på 
ordet förgänglighet. Därefter bytte vi former och 
skapade nya former på våra ord, men nu i relation 
till dess motsatsform.

Det gav oss ett gott samarbete men inget konkret 
som vi ville arbeta vidare med. 
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  TILLÅTNA DELAR

- Långsmal rektangel
- Fyrkant
- Avlång rektangel med snedställda 
  kortsidor.

> mDf

för att snabbare få upp många olika former och 
kombinationer gick vi över till mdf. 

Vi begränsade övningen till att utgå från tre 
stycken givna former som vi kombinerade på olika 
sätt. Vi fick använda max 4 delar för varje form.

Våra kommande slutföremål ska fungera var 
för sig men också kunna kopplas samman och 
skapa en helhet där de kompletterar varandra. 
för att bidra till den verkan vill vi komma åt 
ett formmässigt samspel. Den här studien var 
till för att ge oss idéer på det. Lite som ett 
tredimensionellt tetris.



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

64

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS                    INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

65

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS                    INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          

Bilder hämtade från en skämtsam blogg där människor publicerar bilder på föremål i sin omgivning som de upptäckt råkar passa 
perfekt in i ett annat föremål 29.  

29 http://thingsfittingperfectlyintothings.tumblr.com/

Precis som den här byrå-trappan 
hoppades vi att formstudien skulle ge 
oss idéer på hur vi kan väva samman två 
objekt med olika syften 30.

30 Meinberg Burke, C. 

Inspiration
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> pOmpEIJI

Det här är ett experiment på vad som kan hända 
när man slår ihop beständighet med förgänglighet 
som ett sätt att undersöka samspelet dem emellan. 

Vi frös in en av formerna från mdf-formstudien i 
is. Tanken var att låta det beständiga växa fram 
samtidigt som det förgängliga smälter undan.
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> 1+1= 3

för att få in en enkel och lekfull känsla av möten 
testade vi att blanda olika enheter med varandra. 
De är en sak var för sig och en tredje tillsammans. 
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Svart + vitt = marmorerat

gul + blå = grön

frö + vatten = växt
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> DISSEKTIOn

Vi bestämde oss för att sätta några typiska 
gråzonsprodukter under förstoringsglaset. Vi ville 
veta hur många material en och samma produkt 
består av. Så vi dissikerade dem. 

Vi åkte till myrornas och valde ut fem produkter 
som någon ansett att de inte längre behöver. Vi 
tog in produkterna i verkstaden och halverade 
dem i metallsågen. Därefter sorterade vi ut och 
identifierade varje material för sig.

Vi visste sedan innan att många produkter 
innehåller flera blandade material som behöver 
återvinnas var för sig, men blev ändå överraskade 
av hur många olika material vi fick fram. 

Sedan 2005 har Sverige deponiförbud 31. Det 
innebär att alla sopor som vi inte kan sortera 
måste eldas upp och användas som bränsle. 
I det långa loppet skulle vi dock tjäna på att ta 
till vara på materialen var för sig för att kunna 
återanvända dem 32.

En idé kan vara att dissikera våra slutobjekt 
på samma sätt för att se hur väl vi lyckats 
med en förbättring när det kommer till 
materialanvändning. för att på ett tydligt sätt 
upplysa den tänkta modtagaren om våra slutobjekt 
vill vi också skriftligt informera om de material 
som våra slutobjekt består av, om hur lång 
livscykel de har och om hur de bör användas.

31/32 Avfall Sverige

38 mcDonough, W. och Braungart, m. (2002)
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– LAmpA – LÖKpRESS – SKO – fILOfAX – KLOCKA – pALL

– En tidslinje över de äldsta föremålsfynden i olika material. under 

dissektionen återfanns några av materialen. Stenkniven har överlevt 

2 600 000 år. hur många år tror ni att t.ex. lökpressen på bilden 

nedan fått leva? 
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– LAmpA – LÖKpRESS – SKO – fILOfAX – KLOCKA – pALL

– En tidslinje över de äldsta föremålsfynden i olika material. under 

dissektionen återfanns några av materialen. Stenkniven har överlevt 

2 600 000 år. hur många år tror ni att t.ex lökpressen på bilden 

nedan kommer att leva? 

STEnKnIV - 2 600 000 f.kr

KOppARSmYCKE - 10 000 f.kr

KERAmIK - 6-8000 f.kr

STÅLKnIV - 900 f.kr

gLASAmuLETT - 600 f.kr pAppER - 100 e.kr pLAST - 1860 e.kr
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SKO
Skummad polyuretan
mocka-aktig polyuretan
gummerad polyuretan
pVC
Cellulosafiber
polyamid
Kardborre/polyester 
polyesterfiber

LAmpA
Lackad stål
förnicklad stål
polyeten (svart)
pVC + mjukgörare (sladd)
Skummad polyeten
polypropen
Koppar
mässingslegering
Zink
ABS (legobit)
polyamid
polyester

fILOfAX
pVC
polyuretanskum
polyester
Alluminium
Kromat stål
papp
Stål och polyester
polyamid
Cellolusafiber
polyestertråd
Lackad stål

KLOCKA
förnicklad zink
polyamid
polyeten
polykarbonat
fuskmässing
Koppar
ABS
glas
Stål

pALL
pVC
Stål
pVC
polypropen
Lackad stål
Skummad polyuretan
Träfiber; formaldehyd masonit(lim)
polyestertråd

LÖKpRESS
polykarbonat + ABS
Industrigummi
Thermoplastisk elastomer
polykarbonat
Alluminium
polyeten
Stål

71
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Inspiration

Thomas Thwaites har gjort projektet The toaster project  där han beger sig ut på en 9 månader lång resa för att bygga en brödrost från 
grunden. Vi gillar hur han redovisar komplexiteten i ett vardagligt föremål 31. 37. 

31 Thwaites, T. (2009)
37 Thwaites, T. (2011)
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4.7

pROCESSVAgn för att ha en plats att samla våra 
experiment byggde vi en processvagn. 

Vagnen är byggd av mdfskivor och 
3 st mässinghjul som vi hittade i ett 
grovsoprum. Vi övervägde att låta 
vagnen ha 3 ben, då vi bara hade 
tre hjul, men gillade symboliken i att 
låta vagnen vara halt. Det gör att 
den upplevs ofärdig, alltså mitt i en 
process. 

Tillsammans med experimenten 
tycker vi att vagnen inger ett 
sammanhållet och ihopbitet uttryck. 
processvagnen ger oss en tydlig 
översikt över alla experiment som 
gått i många olika riktningar. 

1+1=3

Formstudie över möten

Sten

Is

Experimentfoldrar

Blombukettseffekten

Kollage

pompeiji

gråzonskarta
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Egentillverkade mässingbeslag 

Svarvning av benen för att dem ska passa i 

hjulen. 

Mässinghjulen har tidigare tillhört en flygel 

och skulle kunna bära upp flera hundra kilo. 

Istället har de nu blivit fötter åt en väldigt 

lättviktig konstruktion.  



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

75

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS                    INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          
ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om hur vi ser på bruksföremål        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

ABSTRAKT        BAKGRUND        INLEDNING        PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          REFERENSER                       TACK TILL   

utforskning av lavasten

färgad is

75

Utforskning av lavasten

Färgad is



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

76

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS                    INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          REFLEKTIONER                          

4.8

AVSmALnIng De olika experimenten och undersökningarna har gett 
oss mycket substans och många möjliga spår att spinna 
vidare på. Allt har varit betydelsefullt, men vi har valt 
några saker att gå vidare med. 

från materialundersökningen i gråzonskartan kom 
vi fram till att vi vill använda oss av is och sten 
eftersom det är lätt att identifiera och relatera till. 
Vi fick förståelse för hur avgörande kontexten är för 
material. Beroende på hur vi använder is och sten kan vi 
kommunicera olika saker. 

gråzonskartan visade vilka vardagsföremål som ofta 
placeras i gråzonen och vilka som inte gör det. 
Vi var valt ut några föremål från gråzonen och har 
som mål att få dem att upplevas mer beständiga 
respektive förgängliga än tidigare. genom det kan vi 
förhoppningsvis påverka uppfattningen av föremålens 
livstid.  

under idégenereringsfasen var vi inne på att låta två 
föremål samspela genom att ett byggs på samtidigt som 
det andra tunnas ut. Att det förgängliga förstärks av det 
beständiga och vice versa. Den tankegången använde vi 
bland annat i Timglas-experimentet. Det är en effekt 
som vi vill tillämpa på slutföremålen. 

 förgänglighet Beständighet



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS          SLUTFÖREMÅL               INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          

77

5.0 
SLuTfÖREmÅL  Jag har plockat ut dricksglaset och   

 taklampan från gråzonen och målet är att 
få dem att upplevas mer förgängliga. 

Att tillverka glas är energikrävande och det 
går lätt sönder. Vi äger ofta fler glas än vad 
vi använder. Jag vill att dricksglaset bara ska 
existera när det används. Också taklampan ska 
bara existera vid användning. på det sättet 
förbrukas inte el genom att lampan står på utan 
syfte. Jag vill att användaren ska vara medveten 
om när ett föremål är i bruk och när det inte är 
det. 

genom att göra ett dricksglas och en taklampa 
av is blir användaren tvungen att planera inför 
sitt användande. för att använda glaset eller 
taklampan måste det först frysas in. 

 Jag har plockat ut bordet och krukan från 
 gråzonen och målet är få dem att upplevas 
mer bestående. 

En kruka av keramik kan hålla i många tusen år, 
om det bara tas om hand på rätt sätt. Ett bord 
är ett föremål som människor samlas kring och 
som rent fysiskt står i centrum av många samtal, 
minnen och utbyten av historier. Varför inte göra 
bordet till en del av samtalet?

Jag vill att både krukan och bordet på ett visuellt 
sätt ska åldras och att användaren blir delaktig i 
dess utveckling. 

Vi vill flytta föremål från gråzonen och ge dem ett högre och mer 

förgängligt/beständigt värde. 
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5.0 
SLuTfÖREmÅL målet var att skapa varsitt objekt som uttrycker 

vilket ansvar vi har till dem. Vi vill belysa 
ansvaret under och efter användandet. Därför 
har vi skapat två objekt som uttrycker det var för 
sig.

 Jag har plockat ut föremål från  
 gråzonen som jag tycker skulle kunna 
vara mer förgängliga. Jag har bland annat valt 
dricksglaset. Att tillverka glas är energikrävande 
och det går lätt sönder. Vi äger ofta fler glas än 
vad vi använder. Jag vill att dricksglaset bara ska 
existera när det används. Det ska vara gjort av is, 
vilket gör konsumenten tvungen att planera inför 
sitt användande. när hon vill ha ett glas måste 
hon helt enkelt frysa in det först.  

 Jag har plockat ut bordet från 
 gråzonen och mitt mål är att göra en mer 
bestående variant. Det ska vara tungt och svårt 
att flytta på. när konsumenten vill göra sig av 
med bordet krävs det en insats för att belysa 
handlingen. Bordet ska visuellt förklara hur det 
åldras för att medvetandegöra att föremål har en 
livslängd och att vi som konsumenter är delaktiga 
i hur lång den blir. precis som att isen smälter i 
rumstemperatur, åldras även bordet, trots att vi 
sällan lika tydligt ser det. Tanken är att bordet 
ska fånga upp de smältande bruksföremålen av 
is. 

Vi vill flytta föremål från gråzonen och ge dem ett högre och mer 

förgängligt/bestående värde. 
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5.1

DRICKSgLAS  Dricksglaset i is är ett engångsglas. Det  
 smälter i ungefär samma takt som du dricker 
ur dess innehåll. Som användare till glaset upplever du 
tydligt hur det förgås. fingrarna och munnen lämnar 
avtryck i isen och smälter till sist hål i glaset. Du blir 
uppmärksam på hur hur du håller i glaset, hur glaset 
känns i munnen och i vilken takt du dricker. Ett glas 
som kräver användarens uppmärksamhet.

Is är både halt och kallt att hålla i. glaset är därför 
format som en kon, vilket gör det möjligt att hålla med 
fingertopparna, och man undgår på det sättet att kyla 
ned hela handen. Den konade formen ger också en bra 
släppvinkel, vilket gör den lätt ta ut från gjutformen. 

Annat formarbete som anpassats efter funktion är 
glasets tjocklek. Botten av glaset är som kraftigast och 
glaset smalnar succesivt av mot sin övre kant. glaset 
smälter därför uppifrån och ner. Det gör att dryck håller 
sig kvar i glaset trots att det smälter. 

formen är enkel och jag har medvetet hållt ner antalet 
detaljer för att låta isens föränderliga frostade mönster 
bli effekten. Jag vill också ge utrymme för att handens 
och munnens värme får forma glaset. Det gör att varje 
glas blir unikt i sin utforming och är i ständig förändring 
tills det helt har smält ner.
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              Att som användare se ett föremål förgås  
    och ändra form gör en uppmärksam på dess 
livslängd. glaset i is är ett engångsglas som kräver 
planering. Ska du ha en bjudning måste du tänka efter 
och planera ditt användande. Hur många glas behöver 
jag och hur mycket tid krävs för att förbereda dem?
planerandet får användaren att reflektera över att 
produkten kräver en insats. 
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5.2

LAmpA  Att göra en lampa av is, som är menad att   
 försvinna. Det är en stor utmaning är att göra 
den säker. El & H2O är för det mesta inte en trygg 
kombination. En lång experimentfas med olika sorters 
belysning börjar. 

med hjälp av fiberoptik hittar jag ett sätt att leda in 
ljuset i isen så att elen aldrig är i kontakt med isen. 
fiberoptikens trådar smälter fint in i isen och är 
nästintill osynliga. Ljuset som reflekteras kan styras 
genom vilken LED-lampa som väljs eller genom att 
färga isen. 
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 nästa stora utmaning blir att lyckas hålla  
 isen uppe under hela smältprocessen. när 
isen smälter blir den hal och glider lätt av eller ur sin 
upphängning. 

Ett plus med att ljuskällan leds in med fiberoptik är 
att värmen från själva lampan kan placeras på ett 
avstånd så att den inte smälter isen. Jag gör många 
olika tester för att se hur isen beter sig. Isen smälter 
som snabbast på ytorna som möter luften och den 
håller sig som kallast längst in i mitten om formen är 
solid. 

Slutversionen blir ett ihåligt rör placerat i mitten 
av isen. Ihåligheten gör att när vattnet blir till is så 
fryser den fast sig i röret och bildar ett skelett längs 
in formen. Eftersom det är där isen är som kallast 
håller sig lampan uppe ända fram till sista droppen. 
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 Lampans livstid är kort och under några få  
 timmar får vi se hur den förgås. Allteftersom isen 
smälter samlas vattnet upp i lampans egen gjutform som 
står under. När all is har smält är det bara att sätta på 
gjutformens lock och frysa in en ny lampa. 

Isampan smälter på ungefär 10h i normal rumsteperatur 
(20°C) och återskapas på ungefär 10h i frysen (-20°C).
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 Varje ny gjutning är unik trots att samma vatten  
 är i omlopp. Ibland blir isen klar, ibland dimmig. 
Hur ljuset reflekteras av isen varierar efter varje gjutning 
och efter var i smältprocessen lampan befinner sig. 
Även armaturen anpassar sig i och med att isen smälter. 
Sockeln sitter lös och följer isens rörelse nedåt. 

Islampans form har ett liknande formspråk som isglasen. 
Lampan är av massiv is och har, när den precis tas ur 
frysen tydliga linjer och kanter. Under smältprocessen 
mjukas kanterna upp och rundas till. Formen har hållts 
enkel för att ge fokus till isens egna mönster - frost, 
sprickor och droppande.
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 Lampans mått är anpassade för att lätt rymmas  
 i en normalstor frys och själva processen att skapa 
om en ny lampa är så pass enkel att den kan göras och 
upplevas i en hushållsmiljö.
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 Deltagandet i att skapa lampan kan ge utrymme  
 för lekfullhet hos användaren. Varför inte pröva att 
färga isen, frysa in smaksatt vatten eller placera något i 
lampan som långsamt avslöjas?
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 Låt lampan bli mittpunkten under middagen
 eller ha den hängandes i rummet under en lugn 
kväll hemma. Med lampan förs ett nytt naturelement in 
i hemmet som kan motsvara hur en öppen brasa sprider 
en lugnande och harmonisk atmosfär med ljudet av 
dropparna som sakta faller tillbaka ner i sin form.
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5.3

gLASS för att visa exempel på hur enkelt det är att skapa 
isprodukterna gjorde vi isglassar. Att göra sin egen 
saftglass är lite av en barndomsklassiker för många 
och vi visar att det är samma process att frysa in en 
egen lampa som att göra sin egen isglass - barnsligt 
enkelt och barnsligt roligt. 
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5.4

KRuKA      En kruka är en behållare med flat botten,   
 vanligen cylindrisk, konformig eller bukig 34. 

Normalt används en kruka som behållare till växter. I 
det här fallet har krukan fått ett nytt syfte; att agera 
gjutform till isobjekten. I experimentet ”timglaset” 
nämndes att det förgängliga objektet gynnas av det 
beständiga objektet, men att det beständiga objektet 
inte hade ett egenvärde. Det har varit utmanande att ge 
”krukan” ett eget syfte, eftersom den faktiskt mest är en 
omslutning till det som sitter i den. Istället försökte jag 
arbeta med att ge formarna en visuell identitet.  
Likt en fint inslagen present, kan de representera sitt 
innehåll utan att avslöja vad som döljer sig i den. 

Formarna är gjutna i silikon. Silikon består av kisel och 
är ett permanent tillstånd. När silikonet en gång blivit 
gjutet, kan det inte längre upplösas. Det är därför ett 
väldigt hållbart och bestående material, men inte möjligt 
att återvinna. 

För att ge formarna en fin textur har jag blandat i 
lavasand som jag tog med mig från Island. Mönstret blir 
marmorerat och liknar sten. 

Toppen till formarna är vita och botten är mörkblå. 
Detta för att det lättare ska förstås att det är två 
separata bitar, som uppmuntrar användaren till att lyfta 
på locket. 
132.

34 nationalencyklopedin. (2014)
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     Jag har gjort gjutformar till dricksglas, en taklampa, 
 till isglassar och en instruktionslåda. Tillsammans 
blir de en liten familj, med samma visuella uttryck. 
Instruktionslådan ska innehålla en manual på hur de olika 
formarna ska användas, vad för objekt de skapar och en 
förteckning över vilka material som används. 

Instruktionslåda

Gjutformar till Glas

Glass-formar

Gjutform till taklampa
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Gjutformarna till glasen tillsammans med isglasen.    
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    Gjutformen till taklampan har i efterhand utvecklats. 
Den har anpassats till formen av lampan för att skapa 
en enhetlig produkt utan förankring till de övriga 
gjutformarna. Till den nya varianten har jag gjort 
en glasvas som gjutformen kan placeras i. Nu tillåts 
användaren välja om lampan ska smälta direkt ner i 
gjutformen eller ner i glasvasen. Vasen ger ett adderat 
syfte, eftersom den också kan fyllas med vatten till för 
exempel blommor som placerats i vasen.  
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5.5

BORD  När jag valde bordet från gråzonskartan   
 tänkte jag mig att det skulle vara ett 
middagsbord som människor kunde sitta omkring. 
Eftersom vår tänkta kontext i huvudsak var utställningar, 
med startpunkt i Konstfacks vårutställning, ändrades 
bordet syfte under processens gång. Det blev i slutändan 
ett utställningsbord som bar upp och demonstrerade 
isprodukterna och gjutformarnas kretslopp.

Det är en metallstruktur i två våningar, med betongskivor 
som ytor.  De smältande produkterna lämnade mönster i 
bordsytan eftersom betong gladeligen suger åt sig vätska. 
På det sättet fick idén om att låta användandet lämna 
spår i bordet sin plats.
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 modeller och materialprover.    
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  protoyper på bordet.    
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     En bordsyta som som med tiden ska fyllas  
 med mönster.



ISBIBLIOTEKET – Ett projekt om beständighet och förgänglighet        ETT – Kandidatexamensarbete 2014         AV – Siri Bahlenberg och Sofia Bergfeldt         PÅ – Industridesign, Konstfack

ABSTRAKT          BAKGRUND          INLEDNING          PROCESS          SLUTFÖREMÅL               INLEDNING                          PROCESS                          SAMMANFATTNING                          

97

     Alternativ på material till bordsytan.
 Jag valde alternativ 3 - Vit betong blandad 
med svart lavasand från Island. 

1. pimpstensmosaik 2. Smält svart lavasand 3. Vit betong med svart 
lavasand
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     Bordsytan på det översta planet är uppdelad  
 i skåror för att smältvattnet ska rinna igenom 
ner till den undre bordsplanet där gjutformarna är 
placerade. 
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     Den slutliga bordsytan fick vinklade ytor för att vattnet skulle ledas ner till det undre  
 bordsplanet där gjutformarna är placerade.
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5.6

HELHET Tillsammans bildar helheten ett spel för många 
sinnen. Du ser isen smälta, du hör den, du kan 
känna fukten i luften. Det förgängliga ställs mot 
det beständiga och framhäver med varandras 
motsats sitt gemensamma kretslopp. 
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MELT AND RECREATE

Användningsinstruktioner:

Steg 1  > Fyll gjutformen med vatten. 
Steg 2  > Stoppa fiberoptikstaven i lockets   
  hål på gjutformen. Se till att 
  ungefär 2 cm av staven sticker   
  upp. Ställ gjutformen i frysen. 
Steg 3  > Vänta ca 10-12 timmar. 
Steg 4  > Ta ut formen ur frysen. Lyft på   
  locket  och ta ut isarmaturen. 
Steg 5  > Häng upp lampan på passande   
  plats. Sätt på den rörliga sockeln   
  och haka sedan fast isarmaturen   
  genom att trä fiberoptikstaven   
  över LED-röret och sedan vrida   
  staven motsols. Se till att det står   
  något under lampan som kan 
  fånga upp smältvattnet. 
  Förslagsvis gjutformen eller   
  en vas. 
Steg 6  > Lampan är nu i bruk! 

Den här lådan innehåller: 

 > Gjutform
 >  Sladd och LED-lampa
 >  Fristående sockel
 >  Fiberoptikstav
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6.0 
uTSTÄLLnIng Vi målade det rum vi blivit tilldelade i svart för 

att låta lamporna få maximalt uttryck. Ingången 
gav vi en geometrisk inramning, med intentionen 
att skapa känslan av en portal som väcker 
nyfikenhet.  

I rummet hängde vi upp tre stycken lampor. En 
direkt över sin gjutform och två över bordet. 
Vi byggde om en frys som blev en del av 
installationen. I den lät vi besökare själva ta för 
sig av glas och glass. Idealiskt hade de också fått 
möjlighet att frysa in sina egna föremål, men 
eftersom frysprocessen tar betydligt längre tid 
än vad det tar för besökarna att använda dem, 
fick vi själva förbereda frysningar på kvällarna. 

Vårt mål med slututställningen på Konstfack var 
att göra något som engegerade besökarna och 
skapade ett rum för samtal och deltagande.

Efter utställningen på Konstfack har projektet 
ställts ut i andra forum, t.ex. med Design 
Selected på formex 2014, med ung Svensk 
form 2014/15 - som turnerade till Stockholm 
furniture & Light fair, Arkdes i Stockholm, 
Röhsska museet i göteborg, form/Design Center 
i malmö, Stilwerk i Berlin, Hamburg, Wien, 
Dusseldorf och Dortmund. 35

projektet har också blivit publicerat i tidskrifter 
som t.ex. frame, form, nya Rum, metro, 
Expressen, ArchiExpo, Dezeen och Core 77. 36

132.

35 ungsvenskform.se/en/tour/

36 meltandrecreate.com
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ISBIBLIOTEKET

På ett utforskande sätt har vi 
undersö

kt hur 

länge och hur mycket vardagsföremål 

används i fö
rhållande till 

den livstid de 

egentligen har.  

Tanken med isla
mpan är att den smälter 

tillb
aka ner i 

sin egen form. Efter 
10-12 

timmar har all is 
blivit 

till v
atten och då kan 

du ta av lampan, sätta den i fo
rmen och 

frysa in den på nytt.

Testa gärna att konsumera ett av våra 

vardagsföremål. Följ de fyra stegen för att 

ta del av när ett glas förbrukas och förgås i 

samma takt som sitt 
innehåll. 

 

1.   tag ett glas (eller en glass) ur frysen

2.   Fyll glaset med vin eller saft. (Undvik    

   risken att glaset spricker genom att vänta 

   några sekunder innan du häller i drycken)

3.   Förtär!

4.    Släng glaset (eller glassen) i vattenkärlet
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7.0 
REfLEKTIOnER

 Efter sex månaders studier utomlands, vilket  
 innebar sex månader av helt enskilt arbete, 
valde jag att göra mitt kandidatarbete tillsammans 
med Siri Bahlenberg. Delvis för att det kändes kul 
och intressant att arbeta med någon annan efter en 
lång tid av självständigt arbete, men även för att 
jag tror på att samarbete kan ge ett bredare projekt 
som hade varit svårt att uppnå på egen hand.

Siri och jag hade en gemensam process som bestod 
av att hitta varsin infallsvinkel på projektet och 
hur uppdelningen av våra individuella processer 
skulle ske. Det har varit nyttigt att i samarbetet 
hela tiden behöva förklara de egna idéerna. Vi 
har behövt visualisera vad vi menar för att få den 
andra att förstå. Att under processen kontinuerligt 
behöva förklara sina idéer för någon annan har 
även medfört ett personligt tydliggörande, d.v.s. att 
dialogen med Siri har gjort att jag kommit fram 
till tydligare ställningstaganden. mina viktigaste 
bidrag i samarbetet har varit att tillföra systematik 
i arbetet. uppmärksamma detaljerna och bidra med 
eftertänksamhet och planering innan utförande.

Samarbetet har också gjort processen mer lustfylld 
och experimentell än om jag hade arbetat ensam. 
En resa till Island för att bege mig ut på glaciärer 
och hämta hem lavasten hade jag inte vågat göra 

    ensam, antagligen inte Siri heller, men tillsammans 
blev det möjligt. Islandsresan gav oss intryck och 
fotografier som har hjälpt oss att förklara och 
åskådliggöra det vi ville förmedla med produkten 
till besökarna på Konstfacks vårutställning. 
när vi band ihop materialet från Island, is och 
lavasten, med produkten förstärktes besökarnas 
nyfikenhet och vi kunde lättare förklara och 
härleda våra tankar om ett kretslopp. Vi kunde 
även  exemplifiera med berättelsen att vi stått på 
glaciärer som för varje år smälter bort med flera 
meter.

under projektets gång tillät vi oss själva att hitta 
och utveckla olika metoder, t.ex. gråzonsspelet 
och processvagnen. Vi lade ner mycket tid på att 
utforma gråzonsspelet för sedan kunna använda det 
för att få ökad kunskap hur människors tänker kring 
och behandlar föremål i sina hem. Samtalen som 
skapades utifrån spelet var inget som förvånade 
oss men de bekräftade vad vi redan trodde. Den 
bekräftelsen hade vi kanske kunnat få på ett enklare 
sätt. processvagnen fyllde sitt syfte genom att vi 
kontinuerligt under hela arbetet åskådliggjorde 
processen för alla runt oss på Konstfack. 
genom att lyssna till betraktarnas reaktioner på 
processvagnens innehåll kunde vi utröna vad som 
fångar deras intresse och vi fick hjälp med att 

förstå hur vi skulle uttrycka vårt budskap tydligare. 
Det hade vi hade stor nytta av när vi utformade 
Konstfacks vårutställning.

Den lekfullhet och kreativitet som vi hade under 
processen avspeglar sig även när produkten visas 
på Konstfacks vårutställning. genom isens rörelse 
när den smälter och ljudet av när dropparna när 
de fångas upp av gjutformen väcker vi besökarnas 
uppmärksamhet. under utställningen märktes 
det tydligt i besökarnas reaktioner. Till exempel 
ställde sig många barn sig under lampan för att 
fånga upp dropparna med munnen och vuxna 
överraskades när de insåg att lampan faktiskt 
är gjord av is. många stannade kvar länge vid 
lamporna och betraktade dropparna vilket gav oss 
tid att berätta om vårt arbete. Isens rörelse talar 
på så sätt till olika sinnen, överraskar, och leder 
till muntlig kommunikation.  Arbetet har gjort mig 
mer medveten om möjligheten och vikten av att tala 
till olika sinnen hos betraktaren för att tydliggöra 
budskapet.

frågeställningen jag hade i arbetet var: Hur kan jag 
skapa ett bruksföremål som indikerar en förgänglig 
livslängd? Eftersom något främst är förgängligt 
i relation till något annat bidrar “krukan”, som 
fångar upp vattnet, med ett djup till arbetet. 
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och harmonisk effekt samtidigt som den leder till 
begrundan över förgängligheten. Lampan avspeglar 
tid och rörelse. Att se vattnet fångas upp och 
återgå till sina gjutformer gör projektet visuellt  och 
förklarar kretsloppstänket. Vi får det bekräftat 
av den muntliga återkoppling som besökarna på 
Konstfacks vårutställning ger oss.

Konsumenter av produkter reflekterar sällan över 
föremåls livssläng. för att nå ett mer miljömässigt 
hållbart samhälle krävs en medvetenhet hos 
konsumenten som styr efterfrågan till en mer 
miljömedveten konsumtion. med islampan har mitt 
mål inte varit att göra en mer hållbar produkt, 
utan att få människor att tänka efter kring just 
produkters livslängd och hur de konsumerar. 
Konsumenterna efterfrågan styr utbudet.

Vi har medvetet tagit fram ett föremål i avsikt 
att den ska uppmärksammas av besökarna på 
Konstfack vårutställning. Ska islampan kunna 
ge intryck och skapa eftertanke måste den bli 
synlig för så många som möjligt. Det visade sig ge 
effekt. Islampan uppmärksammades i media och 
har fått pris svilket resulterade att den ingår i en 
vandringsutsällning i flera olika länder. Vi har även 
fått förfrågan från företaget Coz (H&m concern) 
att ingå i deras butiksskyltning världen över i deras 

kretslopp och hållbarhet.

för mig har det varit en utmaning att arbeta med 
ett material, isen, som alltid är i förändring. Det 
var stressande i början. Alla experiment krävde en 
förberedelse på nästan ett dygn, i väntan på att 
vattnet skulle bli till is. Det har krävts att jag släppt 
kontrollbehovet för att kunna skissa i is, då den är 
så flyktig. Det har varit påtagligt under processen, 
även för mig, vilket förgängligt tillstånd is är. 
Ibland har jag inte hunnit att hämta kameran innan 
stunden bokstavligen smält bort.

under Konstfacks vårutställningen blev även jag 
varse vilket planerande glass, glas och lampor i is 
kräver. Att uppskatta hur många glas som går åt 
under ett vernissage och hur många dagar innan jag 
behöver börja frysa in glas kräver planering.
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     när jag ser tillbaka på projektets gång 
 ser jag en lång och slingrig stig. Den har 
gått i cirklar, tillbaka, lite fram, lite på ett sidospår 
och ofta landat i flera olika slutsatser. Jag och 
Sofia ville väldigt många saker med det här 
projektet och tillsammans triggade vi varandras 
ambitioner. Vi ville att vårt arbete skulle ha en 
poetisk känsla, en historia byggd på en resa, vara 
förankrat till ett hållbarhetsperspektiv och forska 
i hur gemene man behandlar sina tillhörigheter. 
Det var formlära, färglära, begreppsdefinitioner, 
filosofiska tolkningar av tid och en sammanvävning 
av hur två examensprojekt tillsammans kan verka 
som ett. framförallt har det handlat om samarbetet 
mellan mig och Sofia. för att kommunicera med 
varandra och leda projektet framåt utarbetade vi 
flera kreativa metoder. Alla våra experiment under 
processen har egentligen varit en metod för oss att 
synkronisera och skapa en gemensam förståelse 
över var projektet var på väg. Det har varit en 
riklig process som, med facit i hand, egentligen har 
handlat mer om resan än slutdestinationen.

Det var flera av experimenten, som till exempel 
formstudien över möten, dissektionen och kollagen 
som kan beskrivas som sidospår på den här stigen. 
De är experiment som inte har en tydlig koppling 
till slutresultatet, men som ändå är en del av resan. 

Således finns det andra, som t.ex. timglaset eller 
gråzonskartan, som har en stark koppling till 
slutresultatet. genom timglasexperimentet hittade 
vi ett passande möte mellan två olika objekt, och 
i gråzonskartan tog vi fram vilka material och 
produkter som skulle mötas. 

min roll under projektet har på många sätt varit 
att förutsättningslöst driva de olika spåren framåt, 
att bidra med lekfullhet och idéer. Jag har velat 
bredda projektet och skapa en så riklig och lustfylld 
process som möjligt. I mitt skapande vill jag gärna 
att det ska kännas lite oväntat. Ett exempel är 
processvagnen. Den antar inte en skepnad som går 
att kategorisera som en klassisk möbeltyp, vilket 
har varit medvetet. Jag ville att den skulle se lite 
konstig ut, få en att undra vad det är för något. 
Tre av benen är på hjul, det fjärde är utan. Det gör 
den mindre funktionell, men ger den istället mer 
personlig karaktär. 

Jag har varit mån om att ge plats åt en naturlig 
rörlighet, att låta materialen tala för sig själva. Ett 
exempel är att de märken som de smältande glasen 
lämnar på bordsytan ska få skapa ett naturligt 
mönster, och att det hela tiden byggs på allt 
eftersom bordet och glasen används. Jag har också 
bidragit med ett grafiskt uttryck som genomsyrar 

estetiken i projektet. Jag har velat att varje objekt 
och experiment ska ha enkla och rena linjer med 
en viss två-dimensionalitet, lätta för ögat att 
registrera. 

I förhållande till min frågeställning; ”Hur kan jag 
skapa ett bruksföremål som indikerar en beständig 
livslängd?” - En beständig livslängd kan indikeras 
på många sätt. Det kan gå att reparera, det kan 
vara gjort i ett passande och hållbart material 
för sitt syfte och det kan bära på minnen eller 
berättelser som gör det värt att behålla. utifrån 
spara/slänga-undersökningen drog jag slutsatsen 
att det är viktigt för många när de behåller ett 
föremål att det uttrycker en historia. Därför ville 
jag att mitt objekt ska få utvecklas och växa under 
användandet. Bordet gör det genom att fånga 
upp isprodukternas rester och lämna ett mönster. 
Silikonformarna gör det genom att skapa nya 
isprodukter. när isglasen, glassarna och lampan 
smälter bort står formarna kvar, som små nyfikna 
karaktärer som inbjuder till interaktion och fortsatt 
användning. 

när det kommer till att förankra projektet i 
hållbarhet ville jag prata om hur vi behandlar 
våra tillhörigheter. utan att komma fram till ett 
svar ville jag istället se om vi kunde bidra med en 
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produkt som fortsätter samtalet. grundläggande för 
samtalet är vår utgångspunkt; att skapa produkter 
som är möjliga att applicera i en hem-miljö för 
vår tänkta målgrupp; familjehem i en svensk 
medelklass. De nya vardagsföremål som vi har 
framställt (isobjekten och formarna), relaterar till 
utvalda objekt som målgruppen redan har omkring 
sig (taklmampan, glasen och krukan). produkterna 
visar på förgänglighet och beständighet, indikerar 
en livslängd och ber genom sin föränderlighet 
om uppmärksamhet. Tanken är att de som 
använder vardagsföremålen ska bli påverkade av 
händelseförloppet och uppmanas till att prata om 
vad det är som sker. Våra vardagsföremål är en 
symbol för alla vardagsföremål som de har omkring 
sig, vars livstid de alltid interagerar med, men som 
de normalt inte märker av eftersom vardagsföremål 
inte brukar påkalla den sortens uppmärksamhet. 

förhoppningen är att diskussionen ska leda till att 
att de som upplever våra produkter blir påminda 
om hur de som människor, som användare och 
som konsumenter är vitala pusselbitar för att gå 
mot en mer hållbar värld. Jag tror inte att det är 
tillräckligt att varumärken och fabriker framställer 
bättre och bättre (eller mindre dåliga) produkter 
för miljön. människor, konsumenter och användare 
måste också efterfråga det. Det här projektet 

handlar om att öppna upp tankar hos mottagaren kring 
vad de köper, vad de slänger och hur de använder sina 
tillhörigheter för att gå mot ett konsumerande som 
bygger på eftertanke.

Jag ville skapa en inblick i en produkts livscykel och 
få användaren att känna att det är hon som avgör 
hur lång eller kort dess livscykel är. Den tanken 
tycker jag att vi har lyckats förmedla i utställningar, 
på designforum och sociala medier. under perioder 
i projektet har vi också hoppats att islampan en dag 
blir en produkt som finns på marknaden att köpa 
och använda. men halvvägs in i förhandlingar med 
diverse ljus-och elektronikföretag insåg vi att projektet 
inte handlar om att ännu en produkt ska köpas och 
konsumeras. Det är ett projekt som statuerar en tanke 
om att alla produkter, precis som människor, har en 
livstid. Det är ett projekt som hade gjort sig fint i 
många människors hem, men som framförallt gör sig 
bra som utställningsobjekt. 
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