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Ett besök till Treehotel uppe i Harads blev början till mitt projekt. I en av kojorna, så kallad Mirrorcube, fann jag ett takfönster 
som fascinerade mig. Värmen inifrån mötte kylan och fukten, som genom de vattendroppar som låg plan på fönstret, skapade 
ett väldigt intressant mönster. Ett mönster där omgivningen, ljuset och dropparna gav en ny dimension av upplevelsen.

SAMMANFATTNING

I mitt projekt har jag valt att fokusera på vatten som element, men i en frusen form. Jag har fokuserat på iskristallen och hur 
den växer, vilka mönster som skapas och hur det förändras genom tid, temperatur och andra omständigheter. I ett första 
experiment försökte jag återskapa de iskristaller jag hittat naturligt, växande på fönster.

Genom att gå in djupare i iskristallens struktur och dess mönster som skapas finner jag en rumslighet jag aldrig tidigare upplevt. Det 
blir något alldeles speciellt med en omgivning som skriker kyla men som ger en varm och upplivande känsla. En känsla av innanför 
och utanför, med ett fantastiskt rum mittemellan.
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I mitt projekt vill jag berätta om min återupptäckt och upplevelse av det specifika med Skellefteå och den stad jag kommer 
ifrån. Jag ville ta till vara på och bevara det tillfälliga fenomenet med snö och is, för att lyfta fram det som en del av vardagen 
och de rum vi befinner oss i. Mitt fokus på iskristallen och dess uppkomst på fönster kom från den stora grad av förändring 
som intresserade mig. Då den dyker upp lika plötsligt som den försvinner blev det särskilt intressant att studera den på dju-
pet. Det skapas en annan typ av upplevelse då den går att uppleva från två sidor, innanför och utanför. Jag ville uppmärksamma 
detta fenomen som en del av rummet, men även visa på andra användningsområden i den teknik jag har bevarat dessa i. Hur 
upplevelsen kan spridas och förändra rummet i större grad än tidigare.

Från mina experiment och naturligt funna kristaller kunde jag hitta specifika och återkommande mönster som jag valde att 
jobba vidare med. Jag tog reda på olika metoder att översätta dessa mönster och började därefter med min experimentella 
fas av översättande och slutförande. Jag testade att genom blästring få fram en kristall-liknande känsla. Jag testade att smäl-
ta samman lager av glas för att därmed återge ett mönster. Den sista metoden gav en bättre representation av iskristaller 
genom skuggspelet men tappade dock den upplevelsen genom glaset i sig. Ljuset spelade en avgörande roll av upplevelsen, 
men jag valde att i första hand fokusera på glasskivans fysiska och visuella upplevelse. Istället lät jag ljuset och skuggorna 
spela en viktig roll i utställningen, där jag adderade artificiellt ljus för en förstärkt upplevelse. Min upplevelse handlade om 
alla aspekter i den rumsliga miljön, där känslan av innanför och utanför ska kunna upplevas såväl som rummet mittemellan, 
rummet kristallerna skapat.

Från min research av intervjuer, experiment, analyseringar och utveckling vill jag hitta ett sätt att bevara dessa iskristaller på. 
Eller kanske ännu mer konkret – bevara upplevelsen. Då dessa kristaller som jag studerat växer på fönster kändes det väldigt 
självklart att ta vidare mitt projekt genom bearbetning av materialet glas.
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Hur kan jag bevara och tillgängliggöra det vackra med iskristallen?

Vatten är ett mångsidigt och föränderligt element. Det kan uppstå i mängder av former, utvecklas och växa till nya mönster. 
Jag är intresserad av den växande processen av is, där kristallerna bildas. Hur ser den processen ut? Hur kan jag tillämpa dess 
utveckling genom rumslig gestaltning? Vilka arkitektoniska värden finns i upplevelsen? Hur kan jag bevara min upplevelse?

Jag vill genom konkretisering och reformering återskapa min upplevelse genom en fysisk vandring mellan iskristallen och dess 
mönster som växer fram. Ett mönster i ständig förändring, växer och utvecklas till något nytt. En bevarad upplevelse där ljuset styr 
det tillfälliga. Ett spektrum av reflexioner, föränderlig genom tid och rum. Innanför till utanför.

FRÅGESTÄLLNING

Min upplevelse handlar om att befinna sig innanför och blicka utanför. Det handlar om en tillfällighet. En känsla av upprymdhet 
och nyfikenhet. Ett spektrum mellan det vackra och tillfälliga ges till verk i det varaktiga. I ett rum av strukturer, samverkat 
med ljus och reflexioner skapas en ny dimension. En konstellation. En representation av former dolda i ett vinterlandskap.
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I mitt projekt har mitt fokus varit på iskristallen och hur jag kan ta tillvara på och bevara den. I min research-del har jag kon-
staterat att området är väldigt outforskat, vilket har gjort att jag behövt ta egna beslut och antaganden genom experiment. 
I mina experiment har jag i första hand fokuserat på att försöka återskapa iskristaller. Om jag kan återskapa dessa på egen 
hand tror jag att min förståelse för uppkomsten blir mer tydlig. Om jag lyckas kan jag dessutom ta beslutet om jag vill och 
kan gå in i den processen och därmed styra resultatet. Jag har utgått från materialet glas, i syfte att representera och realisera 
den verkliga upplevelsen av kristallerna som växer på fönster. I mina experiment har jag använt mig av fönsterglas, även kallat 
planglas, i 5 mm och 3 mm. Mina experiment har skett utomhus i Skellefteå under dagtid och nattetid, alltid i minusgrader. De 
element jag har valt att applicera på glaset för att undersöka tillväxten har varit vatten i olika former och temperaturer. Det 
första experimentet gjorde jag innan jag kom tillbaka till Konstfack från Milano. Då använde jag mig av varmt vatten, ej kokhett 
men ca 60°C. Jag lät vattnet rinna längs glasskivan, med en vinkel på omkring 30°. Redan vid första anblick bildades en hinna 
som frusit till is. Jag kunde se strukturer från den rinnande processen. Glasskivan placerades stående och jag gjorde med jäm-
na mellanrum nya analyser, dock utan större resultat. Morgonen därpå var hela glasskivan täckt av kristaller. Jag hade lyckats!

I mina senare experiment försökte jag bredda mina vyer, jag hade tankar på att blanda in andra vätskor, andra grundmaterial 
än glas och andra omständigheter. Tyvärr var det även då jag tappade mitt fokusområde. Jag lyssnade mer på omgivningen 
och jag var mer angelägen att bara göra. Jag gjorde ett experiment med akrylplast, där jag lät vattnet frysa i frysen. Detta 
blev ett misslyckande i form av att skapa iskristaller. Jag försökte komma på andra sätt att göra experiment på, men vad jag 
egentligen behövde var att få åka tillbaka hem till Skellefteå, för att fortsätta det jag påbörjat. Jag hade ju trots allt lyckats 
återskapa iskristallerna en gång innan.

DESIGNPROCESS & METOD

För att effektivisera och även hitta stöd i mina experiment hade jag kontaktat en forskare på Luleå Tekniska Universitet. Han 
heter Johan Casselgren och är biträdande professor och forskare inom bl.a. snöteknik. Med honom hade jag bokat in en 
intervju under en av dagarna jag planerade att åka hem. Jag hade även haft kontakt med Ryds Glas som skulle hjälpa mig att 
fixa fönsterglas till mina experiment. Dessutom tillbringade jag en dag i träverkstan på Konstfack för att bygga ett stativ till
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Vad finns det för rum skapade i iskristallen? Hur upplevs de rummen? Kan jag på något sätt ta vara på de kvaliteter jag hittar 
och återskapa dessa rum? Bara genom att med ögonen se, finner jag en annan värld. Tänk att få gå djupare in i den världen. Vad 
kommer jag att upptäcka?

dessa glasskivor, endast för att underlätta dokumentation. Framförallt i underlättandet av dokumentation, hade jag beställt ett 
nytt objektiv till min kamera, ett makroobjektiv. Detta gjorde det möjligt för mig att gå in djupare i detaljer på iskristallerna 
och se saker som inte ens det mänskliga ögat kan uppfatta. Så med dessa stadiga grunder begav jag mig norrut.

Mitt första steg var att besöka vår sommarstuga, som nu var täckt av snö. Enligt mina föräldrar hade de sett en hel del iskris-
taller på fönstren där. Det var en aning ansträngande att plumsa igenom metervis av snö, men det var helt klart värt besväret. 
Där kunde jag, med mitt nya objektiv, ta del av en helt ny värld av iskristaller… Jag fotade mängder av olika mönster som jag
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senare planerade att gå igenom för analys och förståelse. Denna dokumentation gav mig en betydligt större förståelse för 
hur iskristallen faktiskt växer. Dessutom fann jag fler frågor jag skulle vilja ha svar på, som jag kunde ställa på intervjun dagen 
efter. Det är ju något alldeles speciellt med naturen, särskilt med saker ögat inte kan uppfatta på egen hand.

Utifrån dessa bilder kunde jag senare identifiera en rad olika mönster och strukturer. Dessa fick jag beskrivet av Johan 
Casselgren som förklarade uppkomsten av snökristallen, som ju växer på samma sätt som iskristallen. Bland annat fann jag 
den klassiska formen ”dendrit” som bygger på hexagoner, dock i detta fall sammanvuxna. Jag fann en version av dendriten 
namngett efter ormbunken. Jag fann även spikar och plattor, dock inte på en självständig nivå, utan i kombination med andra. 
Alla dessa mönster utvecklas och formas beroende på temperatur och luftfuktighet och kan därför ändras och gå från olika 
mönster under en växande process.
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Tack vare min intervju fick jag svar och förklaringar på de flesta av mina frågor. Dock som jag befarade så är området väldigt 
outforskat, speciellt när det kommer till iskristaller som växer på fönster. I första hand har det att göra med att det inte finns 
några riskfaktorer inblandat som skulle behöva forskas på för utveckling. Det Johan forskat på är i första hand snö som under-
lag för däck och skidor, där de försöker utveckla ett system för att minska risk för oförutsägbara olyckor, samt ökad friktion 
för skidåkare. Detta gav mig en tydlig förklaring varför mitt område inte är prioriterat. I övrigt fick jag information relaterat till 
snöflingan, som i största grad liknar iskristallen. Jag fick tips på hur jag kunde ta vidare mina experiment, vilka förutsättningar

Senare den dagen gjorde jag ett experiment utomhus med två av mina glasskivor jag fått. Med hjälp av delar från mitt stativ 
kunde jag placera dessa glasskivor horisontella, utan att vidröra något och därmed påverkas av andra faktorer än luft och 
vatten. På den första glasskivan droppade jag på kallt vatten (ca 5°C) och på den andra glasskivan droppade jag på varmt 
vatten (ca 60°C). Då detta gjordes senare på eftermiddagen kring kl. 16 så lät jag glasskivorna ligga ute under natten, som jag 
även gjorde i mitt första försök. Morgonen därpå hade dropparna frusit till is, dock i samma form som de var innan. Däre-
mot hade det bildats ett frosttäcke på baksidan, och vad jag kunde se var att frosttäcket på den andra glasskivan, med varmt 
vatten, hade täcket koncentrerats till där dropparna var placerade. I jämförelse med den första glasskivan, med kallt vatten, 
så hade frosten ingen direkt anknytning till var vattendropparna var placerade. Efter denna tidiga analys begav jag mig ännu 
mer norrut, för ett besök på LTU för en intervju med snöforskaren Johan.
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Dagen därpå, när jag hade lite mer kött på benen, vågade jag mig på ett mer komplext experiment där jag istället för att 
låta vatten skapa kristaller, låta ångan från vatten göra det. Denna gång använde jag mig av tre glasskivor som hade samma 
förutsättningar men olika förhållanden som bidragande faktorer. Alla glasskivor skulle bli utsatta för ånga från kokande vatten 
som tack vare en horisontell glasskiva kunde fästas på. Däremot hade glasskivorna olika temperatur, för att se hur det avgör 
och påverkar frostbildningen. Anledningen till att jag valde att använda mig av ånga som grundelement i detta experiment är 
för att det krävs hög luftfuktighet för att frost ska bildas och utvecklas. Därför valde jag att tillsätta ångan från kokande vatten, 
som i sin tur påverkar luften runtom. Jag gick till väga på så sätt att den första glasskivan värmdes upp till 50°C, den andra i 
rumstemperatur på 20°C och den sista i utomhustemperatur på -10°C. Nu hade jag förutsättningarna för att se skillnaden 
på bildandet av kristallerna. Ett misstag jag tyvärr upptäckte under tiden var att distansen mellan vatten och glasskiva var för 
liten, vilket gjorde att det bildades kraftig kondens som växte samman till stora droppar, som i sin tur frös till is. Jag kunde dock 
se skillnaden i bildningen ändå, vilket gav mig djupare förståelse för processen. Den varmaste glasskivan gav störst skillnad i 
storlek och distans mellan dropparna, medan den kallaste skapade ett väldigt tätt mönster mellan dropparna. Min tolkning av 
detta är att ju varmare glaset är, desto mer reducerad storlek på vatten, men större benägenhet för frost.

som är de bästa och allmän teknisk information som de studerat fram. Han letade även fram tidigare studenters rapporter 
som gjort liknande undersökningar kring frost- och kristallbildning. Besöket var helt klart hjälpsamt.
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Efter att ha upptäckt mitt misstag i det tidigare experimentet gjorde jag ett nytt försök. Tre glas i samma temperatur, men 
denna gång placerades de lutande över en kastrull med kokande vatten. Detta för att minska kondens och bildning av vat-
tendroppar. Detta försök gav tyvärr inte det resultat jag förväntade mig då ångan istället hamnade på för lång distans. Det 
här experimentet var det sista jag hann göra utomhus och i realistisk och naturlig temperatur. Förutom analys av befintliga 
kristaller från olika platser, fick jag lov att förlita mig på att den information jag fått av mina experiment och att de skulle vara 
tillräckliga för att ta mig vidare i min process.

Test 3  -10°C

Test 2  20°C

Test 1  50°C

Tillbaka i Stockholm begränsades jag av mina experiment på så sätt att jag inte fick fram det jag syftade för. Jag hade svårt att ta 
vidare detta då mina experiment gav mig en väg att gå, men de befintliga iskristallerna jag studerat gav mig en annan. Jag hade 
även problem med att sätta mitt projekt i rätt kontext. Vem vill jag egentligen göra detta för? I grund och botten så är svaret på den
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Innan jag kunde ta steget ur den undersökande delen av processen var jag tvungen att bestämma vilken väg och riktning jag 
skulle ta. Jag fick handledning i skulpturstudion där vi diskuterade olika typer av material och vilken typ av återgivningsförmå-
ga respektive material har. Under samtalet blev det allt mer tydligt för mig att jag ville jobba med glas. Tyvärr finns det inget 
material som kan representera isen och dess kvaliteter bättre än glas. Men jag var väldigt tacksam för samtalet och många 
idéer väcktes till liv under tiden.

Efter att jag bestämde mig för att översätta materialet is till glas blev allt mer tydligt. I grund och botten är det ett fönster 
jag har studerat och det måste jag hålla mig till för att bevara rätt känsla av upplevelsen. Min huvudsakliga riktlinje bygger ju 
faktiskt på min egen upplevelse. Min upplevelse av iskristallerna är vad som styr min process och mina beslut jag tar längs 
vägen. Jag har försökt få in fler element som kan förstärka den upplevelsen, och självklart är det ljuset jag pratar om.

Jag hade förmånen att få hjälp inne på Keramik och Glas med att göra små tester för att efterlikna iskristaller. Jag fick även tips 
på olika sätt att gå till väga, vad som är möjligt och inte möjligt, vad som tar tid och vad som tar mindre tid. Jag använde mig 
än en gång av mina små glasskivor för att utföra dessa experiment på. Ett första experiment var att sandblästra ett mönster 
som sedan lades in i en ugn för att nå smältpunkten, men inte längre. Detta skapar en relief av blästringen likt frost. Nackdelen 
med denna metod var att det tog enormt mycket tid, kräver precision och tålamod, noggranna förberedelser och någon så 
när bevakning vid ugn. Dock är resultatet enastående. Men jag ville ändå testa en snabbare variant till detta. Så i det andra 
experimentet skar vi ut glasbitar i samma material som glasskivan, planglas, som placerades på den befintliga skivan och som 
sedan lades i en ugn för att smälta samman. Resultatet kan tyvärr inte liknas vid iskristaller. Vad som däremot var intressant 
var när jag adderade ljus till dessa två tester, det blev nämligen något helt annat. Ljuset gav en väldigt stark känsla av kristaller, 
även på den andra glasskivan som jag såg som ett misslyckande. Tack vare värmen från ugnen skapas även en struktur i glaset 
i sig, vilket jag ser som ytterligare en kvalitet i efterliknandet av iskristallen.

frågan mig själv. Det här projektet bygger på mig och min bakgrund, i syfte att lyfta fram en del av mig och visuellt visa upp det. 
Jag flyttade från Skellefteå till Stockholm och på vägen har jag utvecklats, jag har vuxit och blivit starkare. Precis som iskristallerna 
som växer hemma, vill jag ta med dem och låta dessa utvecklas med mig.
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Jag valde att ta mina första tester i glas ut i naturen. Med hjälp av det stativ jag gjorde tidigare för dokumentation kunde jag 
även nu dokumentera och analysera mina nya experiment, denna gång i glas. Det blev väldigt tydligt för mig i den jämförelse 
med miljön där jag rent praktiskt faktiskt hade tagit iskristallerna till Stockholm, bevarade i ett nytt material, i ett nytt kontext. 
Samverkat med ljuset tyckte jag mig se kvaliteter jag fann i mina egna experiment, även i dessa experiment. Jag såg rum skapas 
i mellanrummet och strukturerna av mönstret, jag såg ljuset brytas och ge en ytterligare effekt, jag såg även hur omgivningen 
spelade roll för upplevelsen, dock utan att på något sätt förminska den. Från det ögonblicket stod det klart för mig att det 
var glas som var det mest representativa för iskristallen.

I min vidareutveckling av föregående tester gick jag upp till största möjliga storlek på glasskivan (55x85 cm). Detta för att göra 
en bättre analys av upplevelsen på en rumslig nivå. Jag ville testa olika mönster, strukturer och möjligheter för att lättare kunna 
jämföra, analysera och få en mer realistisk och rumslig förståelse. I grunden på denna glasskiva blästrade jag tre olika mönster 
som jag analyserat och tagit fram ur befintliga iskristaller från min första undersökning. Ett mönster som liknar koraller men
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som baseras på grundformen av snökristallen, dendrit, ett annat namngett efter ormbunken och ett tredje namngett efter 
spikar. Alla dessa strukturer baseras på hur snöflingan växer. Dessa tre mönster är de mest representativa och även mest olika. 
Därför ger det större kontrast och jämförelse och blir därmed lättare att se skillnad i effekt och upplevelse. Det blir även 
angeläget vilken av dessa mönster som ger den rätta översättningen av kristallen, både i struktur men också i skugga. Under 
processen hade jag tyvärr en olycka med glasskivan då jag knäckte av hörnet. Detta resulterade i ett ihop-plåstrat finger och 
glasskiva. Med andra ord fogade vi ihop glasskivan genom att lägga på en bit som skulle smälta samman skivan, likt mitt tidi-
gare experiment med den mindre glasskivan. Efter att skivan placerats i ugnen och svalnat ville jag addera detaljer från min 
första inspirationskälla, takfönstret från Mirrorcube Treehotel, men också från mitt experiment med ånga, där iskristallerna 
snarare blev isdroppar. För att skapa detta i glas hälldes flytande glas, hyttglas, ner i en hink med vatten för att stelna, sedan 
krossade jag glaset i små bitar för att sedan lägga in i en ugn. Med en temperatur på 680°C smälter det krossade glaset ner 
till små glaskulor, likt vattendroppar. Då glasskivan och glasdropparna var klar i ugnen kunde jag limma på glasdropparna på 
skivan med hjälp av UV-lim. Resultatet skapade en känsla av droppar av regn som ligger kvar på ett takfönster, precis som 
den upplevelse jag hade av takfönstret från Mirrorcube. Mitt nästa steg blev därför att undersöka denna glasskiva i form av 
ljussättning, skuggspel och upplevelse.
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Efter analys av olika metoder och glasformationer valde jag att gå vidare med blästringen av glaset. Där ville jag nu få fram 
en enhetlig upplevelse av ett representerat mönster av kristallen, där den korall-liknande strukturer blir min första repre-
sentation. Jag hade utifrån bilder och tidigare analyser identifierat detta mönster. Jag förvrängde skalan och hittade nya rum, 
och mellanrum. Med hjälp av mina bilder återskapade jag formationer genom direkt tolkning och fri tolkning. För att blästra 
behövs en blästringstejp eller liknande maskeringstejp. Utefter det mönster jag ritat upp skar jag därefter ut linjerna för att 
därefter avlägsna den del jag vill blästra. Med tanke på den tid och energi detta tog, bestämde jag mig för att spara på delar 
utav tejp-mönstret, ifall det skulle behövas igen. Detta är jag väldigt glad över att jag gjorde då det kom till användning senare. 
Efter att glasskivan blästrats och placerats i ugn var det bara att vänta på ett resultat. Och ja, glas har en förmåga att överträffa 
ens föreställningar och önskningar om slutresultat. Det blev med andra ord väldigt vackert.

Den andra metoden jag valde att representera var den jag fann under mina egna experiment. Då jag försökte återskapa 
frost genom ånga från kokande vatten bildades det droppar av kondens, som sedan frös till is. Dessa droppar skapade ett 
fascinerande mönster, med mellanrum som kan liknas vid en stig, rinnande bäckar eller i sin helhet ett väldigt komplicerat 
pussel. Då jag tidigare smält ned krossat glas som bildat droppar hade jag en idé av att manipulera formen för att skapa en 
asymmetrisk form, som sedan kunde pusslas ihop. Det var såklart en chansning att fylla upp en hel ugn med dessa krossade 
glasbitar, men resultatet blev till och med bättre än förväntat. Dock hade jag ingen aning om hur lång tid det skulle ta mig 
att lägga detta pussel. Utan att ta detta till överdrift, tillbringade jag närmare fyra dagar till att fästa dessa bitar i ett mönster 
representerat det jag tidigare experimenterat fram. Jag vill säga att jag lagt bitarna och bestämt mönstret själv, men samtidigt 
vet jag att bitarna inte kunnat läggas på så många andra sätt. Men visst är det ändå vackert, hur vi människor försöker styra 
över naturen, utan att riktigt lyckas?

Min upplevelse handlar om att befinna sig innanför och blicka utanför. Den handlar om en tillfällighet. En känsla av upprymdhet och 
nyfikenhet. Ju närmare jag kommer desto djupare går jag in i en annan värld, en fantasivärld. En värld av ljus och mörker, kontraster, 
former. Ett spektrum mellan det vackra och tillfälliga. Jag vill stanna kvar precis där. Hur kan jag få stanna kvar här?
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Det enda som kunde ta mig framåt i denna del av processen var det praktiska arbetet. För att kunna se ett slutresultat krävs 
producering, sammansättning och montering. Det räckte inte längre att genom tredimensionella ritningar försöka förstå en 
rumslighet, det krävdes den verkliga upplevelsen. Därför är jag väldigt tacksam som fick testa och undersöka mina idéer i 
fysiska modeller av olika komponerade mönster och metoder. Det gav mig en direkt förståelse för upplevelsen. Därmed har 
mina beslut kunnat tas direkt och bearbetas utan vidare övervägande. Mitt mål var att ge en realistisk representation av min 
upplevelse av iskristallen och dess mönster. I slutskedet av denna process färdigställde jag en installation av tre glasskivor med 
varierande mönster, översatt i ännu en dimension genom ljus och skuggspel. Därefter valde jag att göra en vidareutveckling 
av dessa glasskivor. Genom en redovisning av en skärmvägg bestående av glasrutor i måtten 15x15 cm, även här visat i va-
rierande mönster. Dessa små glasskivor monterades i en ram där två rutor placerades i rad, men med ett mellanrum för att 
skapa möjlighet för variation. En kombination mellan sex olika mönster som var och en hade en uppsättning av åtta liknande. 
En skärmvägg som gav upplevelsen av ett dynamiskt skuggspel från 48 olika representationer av iskristallens mönster, varierat 
i oändlighet, där ljuset skapade en möjlighet för förändring av rummet.

Jag valde att ta vidare mitt projekt genom båda spår. Där jag delvis presenterade en abstrakt installation av min upplevelse, 
fri för tolkning och föreställning. Samtidigt som jag visade övergången från det abstrakta till det konkreta i ett fysiskt objekt 
placerat i ett föreställande rum. Objektet som behåller och förvaltar samma kvaliteter, men i en annan kontext. Objektet 
representerades i en skärmvägg där jag redovisade mina identifierade mönster i en dynamisk sammansättning där ljuset spe-
lade en avgörande roll. Ljuset, som kan brytas på olika sätt beroende på positionering och justering, bildade en kristalliknande 
upplevelse, förstärkt i rummet.

Genom att ta del av ett mönster i taget skapas möjligheter för tolkning och förändring, precis som iskristallen. Tack vare ljus, skugga 
och omgivning kan upplevelsen bli annorlunda och mer levande. Dess naturliga kraft i att växa och utvecklas är svårt att styra. Precis 
som människans egen upplevelse, i en viss tid och rum. Jag vill representera den levande processen, av iskristallen och dess mönster. 
Låta den styra men också styras.

För att ta vidare mitt projekt till utställningsmiljö var fler beslut tvungen att fattas. För att representera min upplevelse ville 
jag att upplevelsen skulle vara tillräckligt öppen för att inte begränsas av något permanent. Samtidigt visa på de kvaliteter jag 
upptäckt, så som rummet innanför och utanför, mellanrummet, reflexioner, samlade i omfamnande former. Jag ville visa på en 
fri och abstrakt tolkning utan begränsningar som ett fönster och en viss miljö kan ge. Jag ville skala av för att ge betraktaren 
en egen upplevelse av min. Samtidigt ville jag visa på en konkret översättning i hur jag som inredningsarkitekt har tagit mig an 
projektet. Jag ville ge betraktaren en bild av hur dessa kristaller kan och behöver ta en större del av vår vardag. Hur de kan 
förstärka den tillfälliga upplevelsen i våra egna rum.
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I förberedande syfte inför byggandet av utställningen ritade jag upp olika lösningar på rum i Rhino. Dels för att lättare få en 
rumslig uppfattning av rummet, men också för att exakt kunna se mått och räkna på materialförbrukning. Jag upplevde det 
lättare att bygga upp modeller i 3D-program snarare än fysiskt med mina händer. På något sätt kändes det lättare att ta 
bort och lägga till i datorn. Eller rättare sagt, jag behövde inte ta bort något utan jag kunde istället duplicera samma modell 
och modellera om i all oändlighet utan att behöva förstöra något. Jag har ju tyvärr den förmågan (eller oförmåga) att inte 
förstöra och slänga saker. Detta gör det svårt för mig att ”bara göra” då jag känner att jag vill lägga mer tid och noggrannhet 
i ett resultat, som jag kanske inte ens kommer vara i behov av. I den virtuella världen kunde jag istället känna en slags lättnad 
då det väldigt fort går att duplicera, retuschera och reducera, utan att något går förlorat. Det går liksom alltid ångra och ta 
tillbaka något om det blir fel.

SLUTFÖRANDE & SUMMERING
Inför utställningen hade jag planer om att bygga ett eget rum för att lättare kunna styra dess olika funktioner. Jag blev tilldelad 
en del av S1 där jag skulle dela rummet med tre andra studenter. Vi möttes upp för att diskutera våra projekt och de tankar 
och önskemål vi hade kring vår egen utställning. Det visade sig att en utav dessa tre blivit tilldelad en annan plats vilket be-
tydde att vi endast blev tre som skulle dela på ytan. Väldig tur tyckte jag. Vi hade lite diskussioner kring våra projekt, där vi alla 
hade önskan om väldigt stora ytor. De andra två visade viss skepsis mot att jag planerade att bygga ett helt rum, trots att min 
totala yta var mindre. Vi diskuterade placering och jag hade från början tänkt bygga mitt rum i mitten av de två dörrarna in till 
rummet. Vi kom fram till att det skulle bli bättre ifall jag placerade mitt rum i direkt anslutning till en av dörrarna. Bra tyckte 
jag! Problemet var dock att jag ville ha det lilla befintliga fönstret in till mitt rum, medan det skulle kräva ett väldigt långt rum 
och därmed en viss skymd för projektet längst in i rummet. Istället kom jag med förslaget att skjuta mitt rum så att den första 
dörren skulle ligga i direkt anslutning till mitt rum, vilket alla verkade gilla bättre. Det blev alltså en win-win situation där jag 
tror att jag fick den största vinsten.

Jag fastnade i träsket av beslut. Den virtuella världen kunde inte ge mig en bättre bild än vad jag byggt upp. Hur jag än justerade 
höjd och djup på kamerans lins för att återge den mänskliga perceptionen av rummet gick det inte längre. Jag var tvungen att åter-
gå till verkligheten. Den verklighet som kunde ge mig svar och hjälpa mig ta rätt beslut. Vissa svar kan bara en verklig upplevelse ge.

Jag bävade länge för själva byggandet och var väl förberedd på att det skulle ta tid. Problemet var att jag inte visste exakt vad 
som skulle bli min tidsbov. Det viktigaste var ändå att jag kände mig redo. Utan en konkret och rättsgiltig ritning påbörjades 
bygget av mitt rum. Jag var förberedd på ett ringa krig vid kap-, ger- och justersågar. Men till min förvåning var det väldigt 
lugnt när jag satte min fot i skolan 8.20 på måndagsmorgonen. Skönt. Jag hade kvällen innan åkt till skolan (efter att ha jobbat 
mellan 10-18) för att förbereda och kapa upp de bitar jag visste att jag behövde för mitt regelverk av väggar. Så det var bara 
att sätta igång med konstruktionen.

Under den byggande processen, försvinner en del av stressen. Mitt fokus ligger i den stund och sekund jag behöver den. Mitt framför 
mig. Jag försöker måla upp ett slut, en helhet, en sammansättning. Med en lagom släng av optimism känns det hela inte så tufft 
längre. Jag är glad av att kunna tänka så, annars kanske jag aldrig gett mig in i det här över huvud taget. Vilken tur ändå, att vi kan 
känna så.
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Tack och lov hade jag S1 för mig själv de första dagarna. Det gav mig möjlighet att bygga upp ramverket av väggarna på 
golvet. Det klarade jag bra på egen hand, men sedan fick jag ta hjälp av några i klassen (jag minns inte exakt men jag tror vi 
var närmare 7 personer som hjälptes åt) för resning av väggarna. Som jag befarat tog det betydligt längre tid än väntat. Dock 
hjälptes jag och Martina åt väldigt mycket under byggandet då vi båda hade väldigt stora konstruktioner, vilket resulterade i 
att mer tid gick åt till annat än mitt eget, men jag hade faktiskt aldrig klarat det utan hennes hjälp så det var helt klart värt det.

Parallellt med uppbyggnaden av uställningen försökte jag även få klart min mer konkreta del av projektet, nämligen den 
skärmvägg jag beslutat att vidareutveckla glasskivorna till. Jag hade tidigare skissat fram och tillbaka på olika lösningar, men 
kom snabbt fram till att jag inte riktigt hade tid med det. Vad jag visste var att jag ville behålla de viktigaste kvaliteterna från 
glasskivorna men förstärka känslan av en hemma-miljö. Det kändes särskilt viktigt att få visa på min roll som inredningsarki-
tekt, dock hade jag inte tänkt i dessa banor tidigare, utan var mer inriktad på hur jag vill kommunicera detta. I efterhand blev 
det väldigt självklart att jag var tvungen kommunicera med betraktaren inom det område jag faktiskt behärskar, nämligen det 
rumsliga och formmässiga.

Själva byggprocessen tog närmare en vecka, inklusive sena kvällars arbete, men på något sätt lyckades jag få med allt jag 
ville. Jag lyckades under byggandet ta beslut om hur uppdelningen av rummet skulle ske, vilket blev precis vad jag föreställt 
mig. Med uppdelningen ville jag i första hand visa det vita och avskalade rummet med glasskivorna, utan att skymta vad som 
komma skall, för att sedan låtas upptäcka min tolkning och representation i form av en möbel. Från det första rummet kunde 
betraktaren skymta mitt takfönster (dock endast för de uppmärksammade...) som jag med hjälp av artificiellt ljus förstärkte 
känslan av ljusets och skuggornas påverkan. Jag valde dessutom att hänga upp glasskivorna i det första rummet med hjälp av 
läder (och fiskelina), detta för att skala av och reducera eventuell påverkan av den egna upplevelsen.
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I min utställning valde jag att bygga upp ett eget rum för att begränsa och styra över ytan, ljuset och dess reflexioner. Jag valde 
att dela upp rummet i två delar för att visa på min upplevelse och en materialisering av den i form av en möbel. I det första 
rummet ville jag representera min upplevelse av iskristallen. Jag ville visa på tre utvalda mönster som jag hade identifierat, 
dels genom studier och analyser av befintliga iskristaller, men också egna undersökningar och experiment för att återskapa 
iskristaller. Dessa tre mönster valde jag att representera genom tre olika metoder, vilka även återkopplar till min upplevelse 
och strukturer funna i mönstret. Med hjälp av artificiellt ljus kunde jag även förstärka skuggspelet och därmed även upple-
velsen av kristallen. 
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Det första mönstret jag identifierade var den klassiska formen av en snöflinga, så kallad dendrit, med en hexagonformad 
struktur där armar växer ut från spetsarna. Dessa armar förgrenas i samma teknik och struktur, men beroende på omgiv-
ningen och dess temperatur och luftfuktighet kan en mer asymmetrisk form bildas. Detta mönster identifierade jag i mina 
analyser av naturligt funna iskristaller som jag senare valde att översätta och bearbeta genom blästring. Det mönster som 
slutligen hamnade på glasskivan var min hands tolkning och översättning av bilder jag tagit med ett makro-objektiv. Glasskivan 
värmdes upp till 700°C vilket gjorde att den blästrade ytan smälte. Ytan blev istället mer blank men behöll den struktur som 
ges av sanden.
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Det andra mönstret jag identifierade upptäckte jag genom mina egna experiment. Jag gjorde, som beskrivet innan, en rad oli-
ka experiment i försök att dels återskapa iskristallen men också skapa en djupare förståelse för hur den växer och utvecklas. I 
det experiment jag gjorde med ånga från kokande vatten upptäckte jag ett mönster likt fraktaler eller andra organiska former 
från naturen. Då kondens bildades och växte samman skapades iskristallen i en enskild sammansättande mängd istället för 
en mängd sammansatta mönster. Med andra ord bildades droppar som sedan frös till is och skapade ett mönster i sig. Då 
dessa droppar övergick från flytande till fast form komprimeras massan, vilket skapade ett väldigt intressant mellanrum. Detta 
mellanrum blev som gångar genom en värld av droppar i form av berg. För att översätta detta mönster använde jag mig att 
hyttglas. Det varma glaset fick rinna ner i en hink vatten för att stelna, sedan krossas och placeras på en skiva i ugnen. Då 
det identifierade mönstret hade en deformerad och asymmetrisk form av en droppe var jag tvungen att lägga det krossade 
glaset i någon så när asymmetrisk form. Dock omöjligt att förutspå hur denna form sedan skulle smältas, men resultatet blev 
vad jag förväntade mig. Dessa deformerade droppar fick jag sedan limma på glasskivan med hjälp av UV-lim. Detta på grund 
av de olika smältpunkterna på planglaset och hyttglaset. Om jag skulle smälta samman dessa i ugnen skulle det med största 
sannolikhet spricka. Dessutom skulle jag ha ännu svårare att styra över den form och mellanrum som dropparna skulle bilda. 
För att representera mitt identifierade mönster fick jag med hjälp av ögat lägga ett pussel jag fann representerbart. Det re-
sulterade i ett mönster likt en skärgård av tusentals öar.
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Det tredje och sista identifierade mönstret bygger såväl som den första på grundformen dendrit. Dock finns det en variant 
av denna döpt efter ormbunken som intresserade mig. Det finns även en variant på snöflinga som kallas spik, då den växer 
väldigt hastigt rakt ut. Jag ville på något sätt översätta spiken men hade väldigt svårt att hitta en metod som kunde ge en rätt-
vis översättning, vilket resulterade i att jag istället valde ormbunken. Det intressanta med dendriten formad likt en ormbunke 
är att den är ett tydligt tecken på fraktaler, då den förekommer i en mängd olika skalor. Därför blir den även lätt igenkännbar 
och kan framkalla andra tankar hos beskådaren. I denna metod använde jag mig av planglas för att kunna smälta samman ett 
mönster direkt. Med tanke på den högre smältpunkten på planglas var det lättare att behärska hur sammansmältningen skulle 
ske då det i princip behöll samma form. Detta gjorde att jag direkt kunde bearbeta ett mönster som jag visste resultatet på. 
För att få fram mönstret strösslade jag på sockret av det krossade glaset och sedan bearbetade jag formen med hjälp av en 
pensel. Med penseln kunde jag styra hela massor av bitar, samtidigt som jag medvetet kunde lämna vissa i periferin av mönst-
ret. Detta gav en anblick av struktur samtidigt som en oförutsedd detalj som om naturen själv fått bestämma.
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Det första och vita rummet, det fria rummet, placerade jag närmast dörren som var i direkt anslutning till mitt rum. Dels för 
att man som beskådare kan skymta något från utsidan, men också för att jag ville öppna upp tankar och tolkning från början. 
Jag ville som sagt ge betraktaren en egen upplevelse. Självklart styr jag till viss del med de olika metoder jag valt att represen-
tera mina mönster i, men min egen tolkning ville jag visa i den andra delen av rummet.

Jag försökte sätta mig in i minnet av iskristallen. Omgivningen, atmosfären, stämningen. Solen stod högt och värmde väl. En enorm 
befrielse att få komma in efter en halvtimmas plumsande i snö, i djup högre än mina lår. Ett lugn och en tystnad innanför. Klarblå 
himmel. Luften fortfarande kall, men en värmande känsla. Jag betraktar, på långt och på nära håll, en helt annan värld. Från en 
dimension till en annan. Kristallerna går från kalla och hårda formen till mjuka och varma. Ljuset, som jag önskar att kristallerna 
kunde sprida, finns där ute men inte där inne.

I min roll som inredningsarkitekt och möbeldesigner ville jag visa på min upplevelse och tolkning genom en mer konkret 
översättning. Så genom att göra en ytterligare översättning av mina glasskivor och de mönster jag identifierat var jag tvungen 
plocka ut de viktigaste kvaliteterna att översätta. Jag sökte ord som kunde beskriva min upplevelse av iskristallen.

Jag valde att representera glasskivorna i den form de var, fri från någon typ av ram och begränsning. Jag valde att använda 
mig av läder i form av hänganordning istället för vajer som kan ge uttrycket av något mekaniskt och industriellt. Jag valde 
att måla väggarna vita för att förstärka skuggspelet men också för att människor, specifikt i norden, uppfattar den vita färgen 
som neutral. Jag ville skapa en så avskalad miljö som möjligt. Jag ville ge betraktaren möjlighet för en egen upplevelse. Fri från 
ramar och begränsningar.

Med en känsla av innanför och utanför där kristallerna spelar en förstärkande roll av rummet blev det självklart för mig att 
översätta mina glasskivor till en skärmvägg. Jag valde att låta glasskivorna spela den övergripande rollen, där alla mina mönster 
finns representerade i en asymmetrisk konstellation. Jag ville även här reducera känslan av ramar och därmed fick skivorna 
placeras med hjälp av spår i över- och underkant. Med ett djupare spår upptill ger det möjlighet att plocka ut och ändra kon-
stellationen av mönstret och spridningen av ljuset. Jag valde att betsa ramverket med vitt pigment för att återge en känsla av 
norden, snön och kylan. Väggarna målade jag grå bruten med endast blå pigment för att även här återge och förstärka den 
kylande känslan. Jag placerade skärmväggen runt hörnet för att inte påverka upplevelsen i första rummet och för att separera 
stämningen de ger. 
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Med hjälp av ett takfönster kunde jag förstärka känslan av skuggspelet. Detta takfönster bearbetade jag på samma sätt som 
den andra metoden med droppar som limmades på. Dock valde jag att göra dessa droppar runda för att ge ett intryck av 
värmen inifrån, likt kondens som bildas av fukt och värme. Då jag inte hade något direkt dagsljus att jobba med fick jag addera 
artificiellt ljus i form av en spotlight, med endast en ljuskälla av vitt ljus kunde jag få till skarpare skuggor som i sin tur gav effekt 
på den gråblå väggen. Detta gav den verkan av kristallen jag ville visa med hjälp av skärmväggen, att sprida kristallen genom 
en ytterligare dimension. Min skärmvägg är inte menad för att begränsa och skärma av, utan för att förstärka och addera nya 
upplevelser av rummet.
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I slutpresentationen kändes det nödvändigt att ge grunden till mina beslut genom processen. Min process var i början myck-
et experimenterande och undersökande, medan den på slutet övergick till mer praktiskt utvecklande. I början försökte jag 
förstå iskristallen som fenomen för att sedan översätta och materialisera den. Min process har varit väldigt materiell och 
det är också där jag kan se och förstå på ett bättre plan. Jag behöver på något sätt se och känna för att bearbeta och skapa 
förståelse. Därför kändes det också viktigt att få visa mina undersökningar och de metoder jag använt i presentationen.

Inför slutpresentationen kände jag stor nervositet då jag inte haft tid att förbereda mig. Jag hade haft alldeles för mycket 
praktiskt arbete som (tyvärr och förväntat) tog betydligt längre tid än jag räknat med. Det är något särskilt med stressen 
över något skriftligt. Jag kan liksom inte styra över hur min hjärna bearbetar och jobbar fram en bra text. Oftast behöver den 
lite tid att få ihop något sammanhängande, samtidigt som det kan flyta på väldigt bra i vissa stunder. Stunder som jag tyvärr 
inte kan tvinga fram. Istället känns det betydligt lättare att bearbeta den stress som uppstår under byggnationen eller andra 
praktiska och fysiska arbeten. Där kan jag istället bestämma tempot själv. Även om kroppen är trött och hjärnan slutat fung-
era behöver jag inte anstränga mig särskilt mycket för att skruva ihop två reglar. Jag vet att jag kan slutföra arbetet inom den 
uppsatta tidsramen, med ett resultat jag är nöjd med.

Innan presentationen gick vi tillsammans med opponenten Mia Cullin igenom respektive projekt som skulle presenteras. När 
vi stannade vid mitt rum fick jag ge en övergripande förklaring av mitt projekt, där jag översatt iskristaller till glas med min 
särskilda koppling till Skellefteå. Jag berättade att jag var en av få i min klass som inte fokuserat på någon samhällsinriktad 
fråga, utan endast i favör för mig själv. Hon tyckte absolut att det var okej och att jag borde fortsätta med det. I sin helhet 
gav hon mig ett väldigt bra intryck och uttryckte att hon gillade projektet och utställningen. Hon påpekade takfönstret jag 
gjort med min första inspirationskälla i åtanke. Hon konstaterade att jag gjort tre olika objekt till utställningen där det första 
är min direkta översättning genom glasskivorna, den andra takfönstret med liknande metod från en av glasskivorna, och den 
sista skärmväggen som en konkretisering av skivorna, men med de viktigaste kvaliteterna i behåll.

I min presentation började jag med en detaljbild på slutprodukten från utställningen, detta för att ge en inblick och en nyfi-
kenhet i vad som komma skall. Sedan redovisade jag min undersökande del av processen där jag valde ut de mest relevanta 
experimenten, de som jag valde att ta vidare och utveckla i form av glas. För att förstå hur jag valde ut dessa mönster visar 
jag på mina tester av glas, i jämförelse med experimenten av is. Jag placerade dessa i två olika kontext för att visa på den
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Jag fick en fråga från publiken, närmare bestämt Cornelia, som bad mig utveckla tankarna kring utformandet av mitt rum och 
uppdelningen av det. Jag är tacksam att jag fick den frågan då jag inte riktigt hade hunnit få med alla detaljer i den rapport jag 
skickade till Mia. Jag berättade att jag valde ett vitt och avskalat rum för att öppna upp för egen tolkning av betraktaren, för att 
sedan leda dem vidare i min vidareutveckling i form av skärmväggen. Det andra rummet ville jag även förstärka känslan av en 
hemmamiljö, med målade väggar och fönster som släpper in och skapar skuggspel med hjälp av min möbel som ett adderan-
de element i miljön. Det blir även lättare för andra att förstå mina tankar genom en möbel många känner igen funktionen av.

Efter min presentation fortsatte den i form av opponering och diskussion. Min opponent var Mia Cullin, hon jobbar som 
frilansande designer och inredningsarkitekt. Hennes tankar och åsikter var konkreta och intresseväckande. Hon började med 
att nämna min rapport och att hon från början fick en bild av något tredimensionellt istället för glasskivor. Jag hade själv haft 
tankar på att göra något med skulpturalt men bestämde mig ganska snabbt att jobba med planglas då det var min utgångs-
punkt genom analysen väldigt länge.

översättning från is, snö och vinterlandskap, till glaset som ger sig till rätta i en miljö utan detta. Med en förståelse för de val 
jag gjorde under processen kändes det lättare att gå vidare till översättning genom mina tre glasskivor och dess identifierade 
mönster, och även konkretiseringen av dessa i form av skärmväggen. Jag ville i min presentation redogöra för mina grund-
läggande tankar, trots att många redan hade tagit del av dessa innan ville jag inte missa några detaljer. Jag hade ju trots allt 
en närvarande opponent som inte tagit del av mina tankar och ord under processen. Jag försökte helt enkelt förmedla mitt 
projekt på ett så solklart sätt som möjligt, men samtidigt öppet för diskussion.

Vi pratade bland annat om eventuell produktion av mina glasskivor. Jag hade länge funderat på detta och även diskuterat 
med andra, men jag kom fram till att det blästrade mönstret inte borde vara ett större problem då man kan använda sig av 
en mall. Mönstret med glasdropparna blir desto svårare. Det skulle eventuellt gå att göra någon slags mosaik-lösning, men i 
grund och botten skulle dropparna tappa formen och därmed blir det svårt att bevara de viktigaste kvaliteterna. Det sista 
mönstret gick för mig ganska fort, trots att jag gjorde allt för hand, så om man kan använda sig av en schablon borde det vara 
fullt möjligt att massproducera.
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Jag fick frågan angående framtiden. Jag har tidigare under mitt projekt varit i kontakt med Skellefteå kommun och Nordanå 
för eventuell utställning av mitt projekt. I det stadiet jag var då jag kontaktade dem hade jag för lite information att dela med 
mig av, för eventuell planering. Men jag har som plan att återta kontakt för att se om det kan leda till vidareutveckling av mitt 
projekt och min utställning på Konstfack. Jag har ju trots allt haft en idé om att jag vill uppmärksamma iskristallen som en del 
av vår vardag, och vilken plats vore inte bättre för det än min hemort Skellefteå? Att få ta hem mitt projekt till den plats där 
allt har sin grund i, vore för mig väldigt värdefullt. Jag har genom vårutställningen på Konstfack fått visa på min bevaring av 
iskristallen, men det skulle få en helt annan innebörd att visa detta för människorka som faktiskt lever kring dessa kristaller i 
sin vardag. Att få dem att uppmärksamma iskristallen som en del av rummet känns för mig som ett slutmål.

Opponeringen av Mia tyckte jag var väldigt bra. Jag uppskattade att hon satt sig in i mitt projekt trots bristfallande rapport. Jag 
fick konkreta frågor kopplat till mitt projekt där jag inte behövde förklara och redogöra för mina beslut, hon hade redan tagit 
till sig dessa. Dock kan jag inte rå för att känna att opponeringen var för bra för att vara sann. Jag har under hela projektets 
gång fått mindre motsättningar och kritik, vilket inte framgick över huvud taget vid opponeringen. Kanske var mitt projekt bra 
nog. Jag är iallafall väldigt nöjd över min slutpresentation, såvär som projektet i sin helhet. Det känns bra. Det känns bra att 
för en gång skull känna sig nöjd.

Mia frågade mig även om vilket metod jag gillade bäst, och självklart måste jag säga den med glasdropparna. Med tanke på 
den tid det tog att arbeta fram det mönster jag ville åt, kan det verka som att jag måste välja den metoden som favorit. Delvis 
är det sant men jag tyckte mig hitta betydligt fler kvaliteter i den metoden. Jag gillade hur skuggspelet på något vis konverte-
rades till en oväntad motsats, samtidigt som strukturen kunde läsas in. Jag gillade hur taktiliteten fick spela en större roll, trots 
att de andra skivorna visade på en taktik känsla med, så blev denna skiva enligt mig mest inbjudande. Dessutom fann jag flera 
olika associationer till mönstret, allt från regndroppar och celler till öar och skärgårdar.
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Från besökare fick jag höra allt ifrån hur dessa skivor kan placeras framför vardagsrumsfönstret, till hur de kan vara nya re-
presentationer av kyrkfönster. De har pratat om dagsljuset roll och hur jag kan använda mig av det i en vidare utveckling. De 
har diskuterat hur färger kan spela in och förändra upplevelsen. Det är många som har fascinerats av takfönstret, utan någon 
egentligen kommentar. Det har bara varit så självklart. Andra har önskat sig ha skärmväggen i deras egna hem, vilket känns 
väldigt smickrande samtidigt som det var en bild jag ville att människor skulle se framför sig.

REFLEKTIONER
Under utställningen försökte jag ge så mycket tid som möjligt åt att befinna mig på plats i mitt rum. Dels för att i detalj kunna 
berätta mina tankar och metoder, men också för att jag ville ta del av andras åsikter och tankar, särskilt deras upplevelser. Jag 
hade under tiden jag befunnit mig där endast fått positiva reaktioner. Många uttryckte sin hänförelse av sitt första intryck och 
sin fascination av min beskrivning av projektet. Jag förstår att många tycker det ser vackert ut, det tycker jag ju själv. Jag fick 
även känslan av att mitt budskap har kommunicerats på rätt sätt då de flesta kan ta till sig mitt projekt utan större inblick. Jag 
är väldigt glad att jag tog mig tiden till att fullfölja mina båda spår jag först tvekade mellan, där jag gjorde både installationen 
av glasskivorna och en representation av dessa i form av skärmväggen. De kompletterar varandra och mitt projekt väldigt 
bra. Glasskivorna hade kunnat klara sig själva, men det hade i så fall krävt ett mer utförligt argument i vad min roll som in-
redningsarkitekt och möbeldesigner har med projektet att göra. Skärmväggen visar dels på mina kvaliteter som formgivare, 
men också genom den rumsliga aspekten där skärmväggen agerar som en ny dimension i rummet. Den öppnar upp för ny 
tolkning av rummet med hjälp av ljuset och skuggspelet som bildas. Den delar upp utan att begränsa.

”Titta mamma det ser ut som is!”
”Testa slicka så får du se”
På något sätt hade ju pojken förstått. Han hade förstått grunden och innebörden av mitt projekt. Det gjorde mig glad att höra. Mitt 
syfte med utställningen har på något sätt varit att kunne kommunicera med betraktaren. Så när ett barn förstår mig kändes det 
som att jag hade lyckats.
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Någonstans hade jag en idé av hur jag ville utforma mitt projekt. På något sätt känns det så självklart, alla de beslut jag tagit. 
Jag hade en idé om vad jag ville göra, men vägen dit hade jag aldrig kunnat förutspå. Min idé var så tydlig, men ändå har jag 
inte kunnat se ett resultat framför mig. Jag hade inte en aning om att glas skulle bli det material jag skulle arbeta med. Jag 
hade heller ingen aning om hur mina representationer skulle se ut. Alla mina visioner växte fram eftersom. Det var först då 
jag faktiskt kunde se hur mina iskristaller växa fram genom krossat smält glas, som jag kunde måla upp en bild av ett resultat.

Min undersökande del av processen bestod av betraktande och upplevande av den naturliga iskristallen, några få experiment 
för att förstå uppkomst och utveckling och sedan satt jag där. Jag hade en önskan om att göra mer fysiska experiment utom-
hus i vintermiljö, vilket skapade en frustration av att jag inte kunde fullfölja mina planer. Det skapades anti-motivationstankar

Jag har fått tips på andra verk som kan liknas vid mina. En tydlig referens var Ingegerd Råmans projekt The water and ice of 
house of Sweden, där hon visar kvaliteter från vatten och is genom vattenfall, flytande glasflak, och frost. Detta kom på tal 
med en besökare då jag berättade om min metod kring blästringen. Ingegerd Råmans tolkning av frost var nämligen gjord 
genom samma teknik. En annan referens jag fick tips om från en besökare var Masaru Emoto som återskapat och studerat 
iskritaller genom ett mikroskop, för att sedan fotografera dessa. Efter att jag själv kollat upp hans verk fann jag information om 
att kristallerna växer på olika sätt beroende på om de återskapas genom vatten eller snö (regn). Jag hade mina funderingar 
innan och hade mer eller mindre gjort detta konstaterande utifrån mina egna experiment, men nu fick jag det även bekräftat 
från annat håll.
Jag är väldigt glad över den tid jag tillbringade i mitt rum under utställningen. Att få höra andra människors tankar om och 
kring mitt projekt ger mig nya perspektiv. Det ger mig möjligheten att tänka om inför eventuell vidareutveckling. Efter att ha 
jobbat med ett och samma projekt under flera månaders tid är det lätt att falla ner i någon slags blindhet. Detta blir extra 
tydligt då jag fick kommentarer utifrån ett objektivt perspektiv. Det är lätt att missa vissa detaljer då jag specifikt, har en ten-
dens att snöa in på ”fel” område. Jag kommer definitivt ta vidare den information jag fått från besökare, och dessutom bära 
med mig av hur viktigt det är att låta människor runt om dela sina åsikter. Det kommer hjälpa både mig om omgivningen i 
mina projekt.
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Mitt projekt har under våren varit väldigt händelserik. Till att börja med kom jag tillbaka från min utbytestermin i Milano i 
början av mars, vilket gjorde att jag lite hastigt fick börja ta beslut i processen. Jag är väldigt glad att jag hade mina idéer om 
vilket område jag ville utveckla inom mitt projekt. Hade jag inte haft några tankar på det hade det blivit betydligt mer stressigt. 
Så jag är väldigt glad över att jag ändå haft tid att processa mina tankar och undersökningar. Det svåraste med kursen har 
definitivt varit att ta ansvar för ett helt projekt på egen hand. Det jobbigaste har nog varit att inte ha en kund eller beställare 
som kan komma med önskemål, utan det har varit mig själv, som både måste ställa krav och fatta beslut utifrån det. Väldigt 
tacksamt är dock att jag haft duktiga och engagerade handledare och klasskamrater att bolla idéer med. Utöver det så har 
projektet i sin helhet varit väldigt roligt! Det har varit otroligt givande i form av utvecklande av idéer och jag har känt en stor 
trygghet i att arbeta med ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, allt från att kunna åka hem och utföra mina experiment 
i iskristallens rätta miljö till att kontakta människor för tips och råd, som också har en koppling till min hemort eller ämnet 
jag intresserar mig av.

Jag förstår vikten av att lämna tanken öppen för andra idéer. Samtidigt som jag i mitt projekt har överlåtit det som ej går att 
styra, till på sätt och vis naturen själv. Värmen från insidan av ett fönster möter utsidans kyla, beroende på kontrasten och 
omgivningen växer iskristallen på olika sätt. På samma sätt har jag låtit materialet glas fått styras av liknande omständigheter. 
Värmen i ugnen smälter ihop krossade glasbitar på ett förståeligt men ej kontrollerande sätt. Detta gör att min riktning på 
spåret jag går, ändå aldrig kan förutspås.

där jag begränsade mina egna möjligheter av experiment. Jag fastnade i ett träsk av ej fullföljande experiment, enligt min egen 
åsikt. När jag senare fick ta klivet ut ur träsket möttes jag av en motivationsvåg. Jag insåg att jag har lite svårighet med att 
trampa runt i samma spår, eller att trampa upp flera spår. Även om det skapar omvägar, vill jag bara gå ett spår.

Jag har under projektets gång lärt mig att värdesätta mina egna tankar och åsikter, för att inte tala om min egen kunskap. Jag 
känner mig mer säker i mina beslut och hur jag kan argumentera för dem. I grund och botten har detta projekt handlat om 
mig, vilket sätter ännu mer vikt i hur jag väljer att framföra det med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter. Jag har lyck-
ats framhäva min roll som inredningsarkitekt genom, inte bara att bygga upp ett helt rum till uställningen, utan att översätta 
mitt projekts metoder till en rumslig gestaltning där kristallerna och ljuset skapar en ny dimension åt rummet. Precis som 
jag i framtiden kommer syfta till att alltid göra.
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Ett litet extra tack till

Familj och pojkvän som alltid ställer upp, oavsett vad!
Alla fina människor i klassen som agerat bollplank och bärhjälp! 
Ett särskilt tack till de som hjälpt mig lite extra.
Lärare och handledare på Konstfack som guidad mig genom hela mitt projekt!

Tack till alla som varit en del av mitt projekt!
Jag är otroligt glad och tacksam för allt jag har fått hjälp, litet som stort.
Jag är också otroligt nöjd över mitt projekt där jag lyckats bevara och dela med mig av min upplevelse.
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