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Sammandrag 

Det ligger ett påtagligt tryck på designstuderande idag att skaffa sig mer varierande kunskap om 
olika material och metoder än tidigare. Det leder till att studerande har mindre tid för att 
specialisera sig inom ett enda material. Inom keramik är användbarheten en viktig del av 
formgivningen, men för att effektivt mäta denna behövs modeller och prototyper, som kräver 
mycket tid och material eller kunskap. Hypotesen är att 3D-utskrift i lera kunde hjälpa till att 
försnabba prototyperingen i keramik och samtidigt spara material och tillåta större frihet i 
formspråk.  

För att förstå hur 3D-utskriftstekniken förhåller sig till äldre vanligt använd teknik för 
framställning av keramik, utfördes en komparativ fallstudie där 3D-utskrift i lera, som verktyg för 
skissning och prototypering, jämfördes med drejning och lergjutning. I jämförelsen mättes 
specifikt materialåtgång, tidsanvändning och teknikens inverkan på formspråket.  

Fallstudien visar att 3D-utskrift genom extrudering av lera möjliggör snabb tillverkning av former 
som vore oerhört tidskrävande att tillverka genom andra metoder. Studien visar också 3D-utskrift 
förbrukar i prototypering betydligt mindre material än lergjutning. Däremot visar studien att den 
teknik man använder sej av för prototypering i lera, har en kraftig inverkan på formspråket. Detta 
betyder att olika metoder för prototypering bättre tryggar en fri kreativitet inför formgivningen. 
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Förord 

Mitt intresse för ämnet har aldrig varit givet. Jag blev introducerad till konceptet i samband med en 

kurs där det önskades att någon skulle undersöka 3D-utskrift i keramik. Då jag undersökte saken 

blev det snabbt klart att det här är en teknik som måste introduceras också på Aalto-universitetet. 

Eftersom ingen annan var intresserad, valde jag därför av pliktkänsla att ta upp kampen. Aalto-

universitetet har dessutom fördelen som är få unnat, att inom samma universitet äga 

specialkunnande inom både keramikdesign och ingenjörskonst, vilka båda är nödvändiga för att 

verkligen utveckla en 3D-utskriftsteknik som är tillämpad formgivning i keramik. 

Vid Aalto-universitetets laboratorium för digital design, ADDLab, var man då precis igång med att 

introducera både en extruderingsskrivare och en pulverskrivare för keramik. Då ingendera ännu 

var klar för provkörning, valde jag att arbeta med extruderingsutskrift, eftersom jag i samråd med 

studiomästaren för keramik, Tomi Pelkonen, ansåg att vi för extrudering hade utrustning nog att 

påbörja arbetet för hand. I samband med detta arbete började jag inse hur extruderingsutskrift är 

pulverutskriften överlägsen i många avseenden och därför aldrig kommer att kunna ersättas helt av 

den senare inom keramiken. 

Det var otroligt spännande att få delta i testandet av den nybyggda Delta-skrivaren för keramik, 

som konstruerades likt modellen som marknadsförts av en pionjär på området, Jonathan Keep. 

Tyvärr kunde den dock inte länge mäta sig med våra ambitioner och det blev tidigt uppenbart att en 

lerskrivare för snabb prototypering av keramiska bruksföremål (vilket jag anser att vore det 

viktigaste användningsområdet för skolans studerande) måste vara större, starkare och kunna 

arbeta utan större övervakning. 

Med denna bakgrund började lägga större vikt vid det slösaktiga bruket av material som förekom i 

keramikstudion på universitetet. För att uppmärksamma problemet i detta samt det faktum att 

designstuderanden behöver effektivare arbetsmetoder för prototypering i lera, bestämde jag att 

utföra min kandidatavhandling rörande extruderingsutskrift i lera, som ett verktyg inom 

produktdesign. Eftersom tekniken var långt ifrån klar, var det från början viktigt att jag skulle 

kunna lyfta fram potentialen, istället för att enbart utgå ifrån det skede tekniken befinner sig i just 

nu. 
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1.  Inledning 
Inom produktdesign är keramik är känt som ett material för bruksföremål, främst köksredskap, och 

därför är användbarheten ofta central för formgivningen. Ett allmänt sätt att pröva användbarheten 

under designprocessens gång är modellering, i början med grova skisser och senare med mer 

precisa prototyper. Inom keramikdesign är det, tack vare materialets fria formbarhet, praktiskt att 

skapa modellerna direkt i lera. Därmed kan man efter hand bränna modellerna, vilket ger dem en 

taktilitet och estetik som är väldigt lika, om inte identisk med, den tilltänkta slutproduktens. Buxton 

(2007) argumenterar för hur viktigt det är att pröva användbarheten redan med skisser. Han lägger 

vikt vid hur stor risk en designer tar ifall hen använder dyrbara resurser till att skapa en detaljerad 

prototyp utan att noggrant testa den användbarhet som ingår i designen. En skiss, påpekar Buxton, 

måste ändå vara snabb och billig att framställa. Eftersom lera är ett förmånligt material som snabbt 

kan formas för hand, lämpar det sig utmärkt som material att skissa i. Medan tvådimensionella 

skisser enbart innehåller visuell information, innehåller tredimensionella skisser också taktil 

information och erbjuder därför ett starkare stöd för beslutsfattandet under designprocessens 

gång. 

Effektivt och obehindrat skissande i lera, kräver dock att man behärskar en eller flera tekniker för 

formande av lera (t.ex. drejning, kavling och ringling). Men även om lera är enkelt att forma för 

hand, krävs det mycket träning före man fritt kan skapa föremål som är tillräckligt tunna och 

detaljerade för att liknas vid färdiga produkter. Eftersom gips är hårdare än obränd lera, men 

enkelt att snida i och har mekaniska egenskaper som inte markant förändras efter att det härdat, är 

det betydligt enklare att lära sig hantera. Modeller av gips kan också enkelt användas till att 

producera formar för lergjutning. Dessa fördelar är viktiga orsaker till att denna teknik blivit 

populär bland studerande inom keramikdesign. De har nämligen sällan tid till att ordentligt lära sig 

andra framställningsmetoder för keramik, om de inte har en grundlig kännedom om materialets 

bearbetning sedan tidigare. Lergjutning är dock en teknik som är anpassad för serietillverkning, 

medan den passar dåligt för skapande av enskilda föremål. Eftersom skapandet av en gjuten modell 

i lera vanligen innebär att man producerar en solid modell (ofta i gips) och gjuter en 

lergjutningsform som inte sällan består av två eller flera delar. Det innebär att det för 

framställningen av en lermodell går åt betydligt mera gips än lera. Dessutom är gipsformarna och 

modellerna sällan lätta att ändra på, vilket betyder att det ofta är lättare att göra om allting med 

början i en ny modell. Medan obränd lera genom blötläggning lätt kan återvinnas i vilken 
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keramikstudio som helst, måste gips som inte brinner återvinnas industriellt, där den omformas till 

byggskivor (Hsy.fi 2017). 

Idag ligger det ett påtagligt tryck på designstuderande att inom studierna skaffa sig en så bred 

kunskap som möjligt för att utöka möjligheterna inför det framtida arbetslivet. Inom Aalto-

universitet har också studierna omstrukturerats, så att det inte längre är ett krav för 

designstuderande att specialisera sig i ett enda material (t.ex. textil, keramik eller plast). Istället kan 

man i studieplanen se att fokus tydligare ligger på designmetodik och att studerande uppmanas 

bekanta sig med flera olika material. (Aalto-universitetet 2013; Studyguides.aalto.fi u.å.) Detta 

betyder att den genomsnittliga studerande som använder keramik som material inom design på 

universitetet kommer att ha mindre kunskap om och erfarenhet av materialet än tidigare. 

Samtidigt som specialiseringen i specifika material ges mindre utrymme, blir datorstödd design 

(CAD) allt mer populär. Det beror på att den är ett snabbt och smidigt redskap för tredimensionell 

visualisering och möjliggör hög detaljrikedom oavsett vilka andra material eller metoder man 

arbetar med. Tredimensionella virtuella modeller kan dessutom direkt användas till alla former av 

datorstödd tillverkning (t.ex. 3D-utskrift, CNC-svarvning och laserskärning) vilka numera utnyttjas 

inom de flesta former av produktdesign för att producera modeller och prototyper. (Eppinger & 

Ulrich 2003.) CAD-program har därmed blivit en mjukvara som varje designer numera förväntas 

kunna använda. För studerande som hanterar visualisering med CAD-program anser jag därför att 

3D-utskrift i lera på ett naturligt sätt kunde ersätta det man förlorar om man inte har möjlighet att 

specialisera sig på djupet i keramik. 

För att förstå vilken inverkan 3D-utskrift i lera kan ha på desig och för designarete, valde jag att 

jämföra tekniken med andra tillverkningstekniker som vanligen används för prototypering inom 

keramikdesign. Designprocesser kan se väldigt olika ut och innehåller en stor mängd variabler, som 

kan vara svåra att kartlägga precist. Ejvegård (2009) påpekar att en fallstudie är lämplig då antalet 

variabler är många, eller då det man undersöker måste plockas ur ett större helhetsförlopp. Även 

om jag var tvungen att minimera variablerna för att kunna göra en undersökning, ansåg jag att det 

vore omöjligt att tillförlitligt simulera enbart en mindre del i en hel designprocess. Jag valde således 

att genomföra jämförelsen som en fallstudie över en formgivningsprocess. I studien genomförde jag 

själv den första formutvecklingsfasen i en fiktiv designuppgift tre gånger om. För var gång använde 

jag till fysiskt modellerande och prototypering i formutvecklingen enbart en framställningsteknik 

för keramik. De tekniker jag jämförde var drejning, gjutning och 3D-utskrift i lera. Meningen var 
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alltså inte att formge ett klart föremål utan att skapa en första prototyp som kunden får 

kommentera för vidareutveckling. 

Även om jag hade begränsat keramikens bearbetning till de tekniker som utförs för hand vore de 

väldigt många till antalet. För att inte jämförelsen skulle bli ohanterlig, blev jag tvungen att 

begränsa antalet tekniker jag använde i jämförelsen. Jag valde att i undersökningen jämföra 3D-

utskrift med drejning och gjutning, eftersom jag upplever att de hör till de mest populära 

teknikerna bland keramikdesigner i min näromgivning idag. Dessutom är de sinsemellan väldigt 

olika till sin natur och har därför potential att tillföra mycket olika perspektiv till jämförelsen med 

3D-utskrift. De faktorer jag mätte var framställningsteknikens inverkan på tidsanvändning, 

materialåtgång och formspråk. 

Fördelen med att en ensam person genomförde processen var att det är fråga om ett högst kreativt 

förlopp där tankeprocesserna blir ohanterligt många, vilket betyder att tidigare erfarenhet, 

subjektiv estetik och värderingar skulle komma att ha ett stort inflytande över förloppet. Problemet 

med att begränsa förloppet till en enda person är givetvis att de tankar som uppstår i de olika 

teknikerna påverkar varandra. Alternativet, att låta ett fåtal personer genomföra denna jämförelse 

ansåg jag att ändå hade varit sämre, eftersom jag då inte hade kunnat utesluta att variationerna i 

slutresultatet berott på designerns subjektiva referensram istället för på framställningstekniken, 

vilket hade lett till att resultaten vore svårare att mäta. 

Syfte och hypotes 

Det långsiktiga målet för mig är att utreda huruvida 3D-utskrift i lera kunde tillämpas för att göra 

användningen av keramiska material mer lättillgänglig för designer utan tidigare erfarenhet av 

keramik, göra keramikdesign mer hållbar ur miljösynpunkt och samtidigt hjälpa till att förnya sättet 

på vilket keramik används inom design. Det specifika syftet med denna avhandling är att undersöka 

hur 3D-utskrift genom extrudering av lera skiljer sig från andra iterations- och 

prototyperingsredskap som är vanliga bland designer som arbetar i keramik. 

Min hypotes gällande materialåtgång var att lergjutning, på grund av den stora mängden gips som 

används, skulle producera klart mera avfall än de andra teknikerna. Vad gäller tidsanvändningen 

var hypotesen den att en tydlig skillnad kommer att synas i hur många tredimensionella modeller, 

både skisser och prototyper, som hinner framställas under samma tid. Lergjutningens gipsmodeller 

och formgjutning förväntades kraftigt begränsa antalet prototyper som skulle hinna framställas, 
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medan drejandet antogs producera flest modeller, då exempelvis skissande i denna teknik sker i ett 

enda moment. I formspråket  förväntades respektive teknik synas i resultatet, eftersom det är fråga 

om tekniker som möjliggör väldigt olika former av framställning. Hypotesen här var att friheten i 

form stadigt skulle komma att öka då jag övergick från drejning via lergjutning till 3D-utskrift, 

eftersom varje ny teknik då skulle möjliggöra mer komplexa former, genom mindre arbete. Då 

menar jag med frihet specifikt att det inte skulle synas i formspråket att föremålet var prototyperat 

med stöd i någon specifik teknik. 
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2.  Teori 
Lera är inte det första material som använts inom 3D-utskrift och ur 3D-skrivandets historiska 

synpunkt är den extruderingsteknik jag använder mig av i fallstudien relativt ny. För att förstå 

tekniken bakom 3D-utskrift i lera och hur den kan komma att utvecklas, börjar jag med att kort 

presentera 3D-skrivandets allmänna historia. Därefter beskriver jag de befintliga 

utskriftsmetoderna för lera och hur de förhåller sig tekniskt till 3D-utskrift i andra material. 

2.1 3D-skrivarteknik 

Den första tekniken för 3D-utskrift utvecklades i början av 1980-talet och sedan dess har nya 

metoder för 3D-utskrift utvecklats i stadig takt (Sivertsen 2016). 3D-skrivarteknik drivs genom 

datoriserad numerisk styrning, CNC (eng. Computer Numerical Control), vilket beskriver det sätt på 

vilket en virtuell tredimensionell modell omvandlas, med en för ändamålet utvecklad mjukvara, till 

en kod som maskinen kan läsa. Men eftersom de första exemplen på CNC-baserad teknik var 

svarvar och fräsar förknippas begreppet CNC med detta tillverkningssätt och det är kanske därför 

man velat finna ett nytt namn. 3D-utskrift som övergripande begrepp är dock en generalisering som 

inte egentligen beskriver tekniken i fråga. Inom industrin använder man begreppet additiv 

tillverkning, eftersom den gemensamma nämnaren för 3D-skrivarteknik har varit att bygga lager på 

lager (Alpman 2013). Man tillverkar alltså föremål genom att lägga till lite material åt gången, tills 

man skapat en större helhet av sammanfogat material. Specifikt använder man begreppet additiv 

tillverkning för att skilja tekniken från subtraktiv tillverkning, vilket är den framställningsmetod 

CNC-fräsar och laserskrivare använder, d.v.s. de skär bort befintligt material från ett ursprungligt 

block. 

Medan munstycket på 3D-skrivare och CNC-fräsar kan röra sig fritt inom ett bestämt 

tredimensionellt rum, har själva munstycket en låst riktning. Detta har lett till introducerande av 

begreppet 2½D för att beskriva de CNC-fräsar, som enbart kan producera reliefer. Men även om 

3D-skrivare kan tillverka mer avancerade fristående strukturer är deras rörelse ändå något 

behindrad, eftersom de egentligen skriver ut tvådimensionella plan som de lägger på hög. Därför är 

verklig framställningen av verkligt fria former med 3D-skrivare beroende av stödmaterial. Medan 

vissa metoder för 3D-utskrift inkorporerar stödmaterialet naturligt i skrivningsprocessen (d.v.s. de 
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tekniker som faller under begreppet “Powder bed fusion”), kräver andra att stödmaterialet också 

skrivs ut tillsammans med själva objektet (Gibson m.fl. 2010, 401). 

I dagsläget har även robotar börjat utnyttjas för prototypering. Dessa har använts i 

tillverkningsindustrin sedan 1980-talet, men baseras på mer invecklad teknik och är därför 

fortfarande förhållandevis dyra. Med en robot, avser man i detta fall vad som också kallas en 

robotarm, vilken är en datorstyrd mekanisk arm vars yttersta punkt kan röra sej fritt i alla tre 

dimensioner. En robotarm rör sej mer likt en mänskoarm och är således inte begränsad till skilda 

lager, utan kan röra sej runt objektet som bearbetas och manipulera det från valfritt håll. Till 

skillnad från den tidigare nämnda CNC-baserade tekniken är robotar dessutom inte begränsade till 

en enda funktion, utan kan utrustas med olika verktyg (t.ex. en 3D-skrivare, fräs eller såg) beroende 

av vad roboten ska användas till. (Burry & Burry 2016, 37-51.) 

Olika former av additiv tillverkning har använts för prototyperingsändamål nästan lika länge som 

tekniken existerat (Burry & Burry 2016, 46). Användningen och intresset för dessa maskiner har 

dock vuxit kraftigt under de senaste tio åren (Kinsey 2016). År 2005, då patentet för den äldsta 

tekniken gått ut, startade Adrian Bowyer projektet RepRap, med målet att framställa en förmånlig 

3D-skrivare som kan skriva ut de delar som krävs för att bygga en likadan och göra tekniken 

tillgänglig som öppen hårdvara. Bara två år senare kunde de presentera en 3D-skrivare vars 

materialkostnader enbart uppgick till 650 $. Denna händelse var troligtvis en stark bidragande 

faktor till den allmänt pågående spekulationen om att tekniken i framtiden skulle finnas i varje 

hem. En annan följd av denna nyvunna kunskap var att det började uppstå flera småföretag kring 

3D-utskrift. (Sivertsen 2016.) Det finns numera också flera webbforum och dylika sajter för 

hobbyentusiaster som vill hjälpa till att utveckla tekniken för hemmabruk. En förmånligare teknik 

har också bidragit till att utöka användningen bland designer, eftersom priset och mödan som krävs 

för att skapa modeller på så vis har sjunkit drastiskt. (3D Printing Forum u.å.; 3D Printing u.å.; Make 

Your Own Ceramic 3D Printer u.å.) 

Tekniken som RepRap fokuserar på baseras på extrudering av material och kallas numera Fused 

Filament Fabrication (FFF), vilket är ett namn de inom projektet introducerat för att ersätta äldre, 

men upphovsrättsskyddad, terminologi. FFF kan ungefär översättas till “tillverkning genom 

sammansmältning av filament”. Tekniken baserar sig nämligen på att termoplast (vanligen ABS-plast 

eller polyaktid) matas in i ett munstycke där den smälter och extruderas som ett smalt filament 

lager på lager. Innan det extruderade filamentet hunnit svalna smälter det samman med det 
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underliggande lagret. Tekniken kräver ofta att man använder stödmaterial, som skrivs ut i en annan 

plast och efteråt avlägsnas för hand. Eftersom tekniken fungerar genom att lägga lager av filament 

på varandra, har detaljrikedomen alltid varit begränsad. Den finaste lagertjockleken har länge varit 

i närheten av 0,1 mm, men ju finare lagertjockleken är, desto längre tar det att skapa en utskrift. 

Munstycket är dessutom cirkulärt, vilket betyder att de skarpaste hörnen alltid är rundade med en 

radie som är minst lika stor som munstyckets. Även om denna metod för 3D-utskrift inte är den 

snabbaste eller mest noggranna har dess fördelar (d.v.s. att den är förmånlig och enkel att använda) 

gjort den till det populäraste valet för mindre verkstäder och hemmabruk. (Reprap.org 2016; 

Gibson m.fl. 2010, 143-153; Palermo 2013.) 

Fördelarna med 3D-utskrift är flera. Eftersom tillverkningen är additiv och sker genom att tvärsnitt 

av föremålet bearbetas separat, innebär det att tekniken tillåter betydligt mer avancerat 

kontrollerade håligheter än vad som varit möjliga genom annan teknik. Till skillnad från äldre 

teknik tillåter 3D-utskrift nästintill oändlig frihet i form. Detta innebär en invecklad form kan 

tillverkas lika fort som en enkel. 3D-utskrivna föremål kan också skrivas ut inuti varandra, vilket 

betyder att man kan skapa rörliga helheter genom att skriva ut flera delar färdigt sammanfogade. 

Den mest betydande betydelsen för 3D-skrivare inom massproduktion kallas masspersonalisering, 

d.v.s. att varje enskild utskrift är unik. Eftersom varje föremål som skrivs ut med 3D-skrivare byggs 

upp från grunden, påverkas inte hastigheten av att varje föremål är unikt. (Gibson m.fl. 2010, 283-

297.) 

2.2 3D-utskrift i lera 

Det finns olika metoder för att skriva ut lera, av vilka flera numera är tillgängliga till ett förmånligt 

pris. Man kan gruppera metoderna i tre kategorier: Binder Jetting, lerpartiklar inneslutna i andra 

material och extrudering av plastisk lera. Varje teknik har olika fördelar och nackdelar som 

påverkar vilken som bäst passar ändamålet för utskriften. 

Binder Jetting tekniken använder torrt lerpulver som material. Detta pulver sprids i tunna 

horisontella lager ut i det utrymme i skrivaren som är tillägnat utskrift. Mellan varje lager skrivs 

bindemedel ut över det torra lagret, vilket binder samman den torra leran på de områden i lagret 

som skrivs ut (d.v.s. den snittyta föremålet har i det lager som skrivs), samt i det underliggande 

lagret. Efter att utskriften är klar avlägsnas det pulver som inte blivit sammanbundet med 

bindemedel och kvar blir det utskrivna föremålet. (I.materialise u.å.) 
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Det finns material där lerpartiklar blandats med plast för att göra 3D-utskrift i lera kompatibel med 

traditionella plastskrivare. Till FFF-skrivare finns plastfilament som blandats med en hög halt 

lerpartiklar, så att ett aningen krympt föremål i lera återstår då man bränt bort plasten. Detta 

föremål kan vidare brännas till keramik på vanlig väg. (Material Connexion 2015.) Det finns också 

att köpa ljuskänslig harts som innehåller lerpartiklar. Den kan användas i skrivare som fungerar 

genom att härda harts med riktat ljus (t.ex. SLA-skrivare). Hartsen kan sedan också brännas som 

vanlig keramik, men det påpekas att man måste sörja för en god ventilation av de giftiga gaser som 

bildas då plasten brinner. (Tethon 3D u.å.) 

Extrudering av plastisk lera är en metod som påminner om extrudering av plastfilament. Det finns 

flera företag som säljer skrivare som använder sig av denna teknik, men design studion Unfold 

började 2009 utveckla öppen hårdvara för detta ändamål. Som grund använde de sig av tekniken 

för RepRap-projektets FFF-skrivare. (Unfold 2009.) Eftersom tekniken utvecklats och modifierats 

sedan dess, finns det tekniska variationer av hårdvaran. Men i grunden fungerar denna teknik 

precis som FFF-skrivare, som extruderar plastisk lera istället för smält plast. Den första öppna 

hårdvaran för dessa extruderingsskrivare, använde enbart lufttryck för att pressa leran från 

behållaren genom munstycket. Unfold studion har däremot utvecklat tekniken vidare, för att bättre 

kontrollera flödet. Detta har de gjort genom att inkludera en elektronisk skruvpump som leran 

måste passera innan den lämnar munstycket. (Unfold Fab 2014). 
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3. Fallstudie 
Till följande presenterar jag de formgivningsprocesser som jag genomfört och ur vilka jag i 

analysen mätt materialåtgång, tidsförbrukning och formspråk. Eftersom själva korrektheten i 

designen inte undersöks och för att hålla designprocessen naturlig och flytande har jag inte 

regelrätta källor för all efterforskning och påföljande beslut jag gjort i samband med den. Ett 

sådant förfarande skulle ta upp tid som i en vanlig formgivningsprocess ibland anses bortkastad. 

För att se till att processen hålls under kontroll som studie för denna undersökning, har jag 

begränsat timantalet, som de enskilda processerna får ta i anspråk, till 30 timmar. 

3.1 Designuppgift  

Jag utformade en fiktiv designuppgift för att åstadkomma en verklighetstrogen 

formgivningsprocess. För att uppgiften skulle lämpa sig för det jag ville mäta i denna jämförelse, lät 

jag uppgiften medföra en ovanligt stor konstnärlig frihet. Jag ville också finna ett föremål som vore 

enkelt till sin funktion och traditionella form, eftersom det skulle göra formgivningsprocessen så 

förståelig som möjligt. Jag ville också att uppgiften skulle vara en som jag inte tidigare utfört, för att 

kunna påbörja arbetet från noll, men samtidigt skulle det vara något som intresserar mig 

personligen. Svaret jag fann var en kopp för espresso. Jag är själv en vän av espresso och beställer 

ofta en dubbel espresso för att förlänga njutningen. Problemet jag mött är att en dubbel espresso i 

Finland nästan alltid serveras i en kopp ämnad för cappucino, vilket betyder att drycken inte fyller 

kärlet, utan ger intrycket av en skvätt på bottnen. Detta leder till att drycken svalnar oskäligt fort 

och inte annars heller ger den upplevelse jag förknippar med tanken på en espresso i dubbelt 

format. 

Eftersom jag var tvungen att kraftigt begränsa tiden valde jag att utesluta samarbete med en verklig 

barista. Tanken var istället att det i verkligheten hade infallit i slutet på denna formgivningsprocess 

(d.v.s. i samband presentationen för kunden), eftersom resultatet enbart är en prototyp som kan 

arbetas vidare på. Till följande presenterar jag uppgiften med tillhörande bakgrundsinformation 

som vore relevant för formgivningen, i en verklig situation. 

3.1.1 Designbrief  
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En restaurangkedja ska öppna ett nytt kafé vid namn Aisti (fi. ”sinne”), med namnenlig tyngdpunkt 

på sinnenas bruk. Genom att koncentrera sig på alla sinnen istället för bara smaken, hoppas de göra 

kafébesöket till en helhetsupplevelse av tidigare oanträffbar styrka. I enlighet med deras koncept 

har de bestämt sig för att använda kärl som talar till sinnena på ett starkt och oväntat sätt, så att de 

samtidigt hjälper till att stärka smakupplevelsen och stärka nyansrikedomen.  

Kaféet söker en serie demitasse-koppar som passar in i detta ideal och därmed stöder och stärker 

smakupplevelsen i samband med avnjutandet av en espresso. De ber att koppen specifikt ska tala 

espressons språk, dvs signalera liknande känslor som förknippas med denna dryck. Samtidigt ska 

den också erbjuda något extra, något oväntat inte bara för smaken. Samma kopp ska kunna 

användas för både enkel och dubbel espresso.  

Kärlet, eller kärlen, ska kunna hanteras som vanlig disk i ett restaurangkök och ha en god 

värmeisoleringsförmåga, för att hålla koppens innehåll varmt så länge som möjligt. Inget krav på 

fat, öra, eller andra klassiska funktioner är fastslagna, men det finns en önskan om att demitasse-

skeden ska kunna placeras naturligt intill espresson, oavsett om det är på det formgivna kärlet, 

eller separat. Annars är formen fri och beställaren önskar finna något unikt.  

3.1.2 Kort om espresso 

Espresson avnjuts på många olika sätt. Vissa häver den snabbt, medan andra avnjuter den 

långsamt. En del rör socker i, vissa tar sig tid att röra in “creman” med vätskan och så finns det både 

de som plockar bort creman och de som först avnjuter den skilt för sig. Med andra ord serveras den 

alltid med en sked.  

Espresson bryggs som regel alltid rakt i den kopp som den ska avnjutas ur. Detta bland annat för att 

creman ska flyta tjock och naturlig på ytan av vätskan. Vattnet espresson bryggs med är mellan 92 

och 98 grader varmt och volymen på en espresso-shot är ca 30 ml, men variationer kan förekomma. 



12 
 

 

3.2 Utförandet 

För att ens få till stånd någon slags begränsning för studiens omfång och för att i analysen kunna 

koncentrera mej på själva formgivningen, började jag med att uträtta förberedande arbete som 

sedan var gemensamt för alla formgivningsprocesser. I samband med den gjorde jag, likt det man 

gör i en vanlig designprocess, research om ämnet och arbetade på att bilda mig en egen 

förhandsuppfattning om vart jag ville komma med formgivningen. 

3.2.1 Förberedelse inför jämförelsen  

Jag gjorde research om espresso i allmänhet och koppens form speciellt. Jag bestämde att på grund 

av den knappa tiden (högst 30 h) inte utgå ifrån att koppen får ett medföljande fat, utan att det 

skulle bedömas skilt i enlighet med den tid som finns till förfogande under formgivningsprocessen. 

Samtidigt innebar det att fokus starkare ställdes enbart på koppen och dess användbarhet.   

Designen av koppen som espresso serveras i begränsas kraftigt av fysiska krav, men alla är inte 

nödvändigtvis sådana som måste följas. Det viktigaste kravet ställs på värmekapaciteten, eftersom 

en korrekt pressad espresso ska pressas i en förvärmd kopp som sedan förväntas bevara 

espressons värme en god stund. I keramik löser man oftast detta genom att producera en kopp med 

proportionellt sett tjocka väggar. Det är också möjligt att tillföra värmekapacitet genom att 

konstruera väggen som ihålig, vilket är vanligt i glaskoppar som designats för samma ändamål. Det 

isolerade luftlagret skapar då en värmeisolerande buffert, vilken också utnyttjas i flerglasfönster 

och termosar. Ett annat krav som jag måste beakta ställs på koppens bredd. Den ska vara bred nog 

att låta näsan avnjuta espresson medan man dricker. Dessutom pressas espresson ofta genom en 

dubbelpipig filterhållare, även i en enkel kopp och därför har koppar ofta en bredd som möjliggör 

detta (vanligen 50-60 mm). Däremot är detta inget definitivt krav, eftersom det finns gott om 

dubbelpipiga filterhållare som tillåter att man sluter för ena pipen. (Thomsen 2008; Chidester u.å.) 

Volymen på koppen är också viktig eftersom det är just den lilla volymen som gör en demitasse-

kopp speciell. I Danmark verkar det vara vanligt med 80-100 ml koppar. Jag frågade i ett välutrustat 

kafé, tillhörande den i Finland vanligt förekommande kafékedjan Robert’s Coffee, hur det kommer 

sig att de inte serverar dubbel espresso i deras demitasse-kopp, utan i en cappuccino-kopp vilken i 
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mitt tycke är alldeles för stor för drycken. Svaret löd att en dubbel espresso fyller koppen för 

precist (fi. “liian piripintaan”). Detta tolkade jag som att den skulle rymmas men riskera skumma 

över. Samma kafé serverade en macchiato, som är två tredjedelar espresso och en tredjedel 

skummad mjölk, ur deras demitasse-kopp. Samma mönster har jag fått erfara i flera kaféer i Finland 

och därför drog jag slutsatsen att den vanliga volymen i landet är 50-60 ml. (Thomsen 2008)  

Vad gäller andra aspekter som är viktiga vid formgivande av en demitasse-kopp, fann jag att Klaus 

Thomsen (2008) från den danska kafékedjan Coffee Collective erbjöd den mest utförliga och mest 

tillförlitliga utvärderingen av kraven på demitasse-koppens design. Han beskriver nämligen 

noggrant de formkrav de ställde vid introducerandet av en ny kopp till deras kaféer. De ansåg att 

koppen ska ha en rund botten, eftersom espresson då blandas bättre medan den pressas och de 

ville också ha en möjligast rak innervägg, med vilket de troligtvis menar lodrätt rak. De ansåg 

nämligen att det förstör smaken ifall kaffet rinner längs sidan, vilket annars ofta sker då man 

pressar espresso i två koppar samtidigt. Detta tolkade jag som ett argument mot att pressa espresso 

genom en dubbelpipig filterhållare i en enkel kopp. (Thomsen 2008.) 

Jag samlade en moodboard (Bild 1) som beskriver mina associationer till espresson. Där 

framkommer vasshet och “grind” (d.v.s. en sandpappersaktig textur) för att ge det där lilla extra 

bettet. Jag var alltså ute efter att finna en balans i kontrasten mellan den där mjuka släta, nästan 

slipade, porslinytan (vilket symboliserar creman och sinnesron) och en kittlande sträv och kornig 

yta (vilket symboliserar bitterheten och styrkan). Jag bestämde mej för att använda porslin som bas 

för att ge formen en mjuk grund och sedan påpenslad, eller påsprutad mörk yta för att ge en 

kontrastbringande strävhet. Därmed blir koppen mjuk och slät i grunden men pigg och vass på 

ytan, vilket fungerar som motsats till innehållet, vilket är starkt och bittert i grunden men slätt och 

mjukt på ytan. 
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Bild 1. En del som exempel över den moodboard jag samlade inför formgivningen. 

3.2.2 Formgivningsprocessen 

Jag använde mig av en experimentellt iterativ formgivningsprocess, för att maximalt kunna utnyttja 

teknikerna jag jämförde. Följande lista presenterar de delmoment jag på förhand delade upp 

formgivningsprocessen i för att underlätta en kontroll av tidsförbrukningen och hålla i minnet hur 

denna process är avgränsad. 

1. Brainstorming 

• Fokus ligger på olika former av skissande, såväl tvådimensionellt som tredimensionellt. 

2.Utvärdering av skisser 

• Skisserna granskas och vid behov prövas, för att ge en inblick i vilka idéer som är värda att 
vidareutveckla. 

3. Förädling av ett fåtal idéer 

• Vidareutveckling av de prioriterade idéerna på en mer detaljerad nivå. 

4. Val av lämpligaste modell 
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• De formgivningsmässigt viktigaste idealen (d.v.s. vikt, höjd, bredd, tjocklek, genomskärning 
och yta) bestäms genom att jämföra skisserna och vid behov koppar på marknaden och 
utvärdera hur dessa samspelar med designuppgiften och konceptet. 

5. Tillverkning av prototyp 

• Den valda modellens detaljer anpassas till riktlinjerna som bestämdes i fjärde momentet 
och en eller flera prototyper framställs i så gott utförande som tiden ger möjlighet till. 

3.2.3 Drejning 

1. Brainstorming 

Jag valde att påbörja skissandet direkt på drejskivan, för att på så vis få mej en känsla för de former 

som intresserar mej. För det ändamålet printade jag ut den förberedda volym-mallen (Bild 2), både 

i skala 1:1 och 1:0,85 för att också ha en mall som ungefär skulle kompensera för krympningen i 

samband med bränning senare. I detta skede använde jag mej enbart riktgivande av volym-mallen 

för att behålla ett grepp om proportionerna, men var inte noga med att följa storleken. Skissandet 

på drejskivan fungerade över förväntan eftersom jag i strävan att skapa en mängd varierande 

former ville slutföra varje skiss, även om den eftersträvade formen misslyckades. På så vis skapade 

jag slumpmässigt former jag inte ens hade övervägt innan och en del som jag misstänker att jag 

aldrig hade lyckats finna genom andra former av skissande. 

 



16 
 

Bild 2. Den mall över espressons volym för en cylinder jag hade förberett för mig själv. Varje 
rektangel representerar snittytan på en cylinder med samma volym. 

 

Jag använde mej av 7 timmar och 2,6 kg lera för att ta fram 18 provformer på drejskivan. Jag 

drejade i pass på en till två timmar åt gången, mellan vilka jag tog en kort paus för att utvärdera 

resultaten och se om de gav mej nya idéer eller något att vidareutveckla. Till tiden räknade jag 

också med förberedelserna, såsom knådandet och uppställandet av redskap, och städningen av 

drejskivan efteråt. 

2. Utvärdering av skisser 

Jag granskade de skisser jag skapat på drejskivan och valde ut sex koppar för provbränning. Brända 

modeller hjälper mej senare utvärdera vilken typ av detaljer (t.ex. vikt och tjocklek) jag är ute efter i 

den slutliga formen. För att åter bli påmind om det tema jag arbetade på och de associationer jag 

var ute efter återgick jag till moodboarden och tänkte på alternativa ytstrukturer och deras möjliga 

inverkan på formval. Därefter valde jag bland mina skisser ut de tre huvudsakliga formidéer jag 

tyckte verkade mest intressanta och bäst passade uppgiften. 

3. Förädling av ett fåtal idéer 

Eftersom små detaljer i samband med drejande ofta kräver avdrejande, vilket kräver 

förhandsplanering och CAD-mjukvara för att kunna bredda min uppfattning om formens och 

volymens samverkan. Jag letade för mina alternativ fram de visuellt mest estetiska proportionerna i 

rätt volym, och tecknade ritningar till dem att använda som hjälpredskap vid drejandet (bild 3). 

Alternativ 1 var extra intressant eftersom den tillkommit av en slump under det första skissandet 

på drejskivan och därför utförde jag en mer gedigen formstudie av denna. Denna utförde jag genom 

att teckna 20 alternativa detaljerade modeller och ur dem välja det mest estetiska alternativet för 

vidare drejande. Alternativ 2 hade jag inte skissat på drejskivan ännu, då den krävde ett mer 

noggrant förfarande, inkluderande sammanfogning av två skilt drejade objekt, vilket jag inte hade 

ansett passa det tidigare fria drejandet. Däremot intresserade idén mej till den grad att jag 

bestämde mej för att fortfarande pröva den. Alternativ 3 ville jag fortfarande pröva för att se hur 

den rätta storleken skulle inverka på upplevelsen. 



17 
 

 

ALTERNATIV 1   ALTERNATIV 2   ALTERNATIV 3 

Bild 3. Visualiseringar och ritningar över de tre utvalda idéerna för vidareutveckling på drejskivan i 
delmoment 3. Vikten den färdiga brända koppen skulle ha i de dimensionerna är uträknad för 
Alternativ 2 och Alternativ 3. 

 

På basis av ritningarna jag nu hade till mitt förfogande, började jag dreja fram dem för att få en 

bättre uppfattning om proportionerna jag arbetade med, dvs. hur väl mina CAD-teckningar 

korrelerade med verkligheten. Dessutom var det också viktigt att i detta skede utvärdera hur väl 

respektive alternativ passar kriterierna (t.ex. hur passande formen är för både enkel och 

dubbelespresso). För att utvärdera proportionerna rent fysiskt hade jag givetvis kunnat använda 

mej av pappersmodeller, men genom att dreja dem kunde jag direkt ge dem en tjocklek och mer 

verklighetstrogen tyngd. Dessutom kunde de vid behov brännas som sådana, för att se hur 

krympningen i samband med sintringen påverkar formen, vilket är viktigt att veta inför 

tillverkningen av den slutliga prototypen. 

Sammanlagt drejade jag i detta skede fram sju koppar till vilka jag använde två kilogram lera. 

Alternativ 3 förkastade jag som idé redan i detta skede, då den på grund av sin generiska 

utformning förlorade så mot de andra att ingen yta kunde vara spännande nog att hjälpa upp den 

situationen. Dock brände jag en med den formen, för att användas som hjälp i beslutandet om 

detaljer under följande skede. 
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4. Val av lämpligaste modell 

Koppens taktilitet ville jag dela upp i enskilda detaljer, för att sedan kunna använda dem som 

byggklossar för att korrigera det alternativ jag väljer som slutlig prototyp. Dessa byggklossar var 

koppens grepp och balans, uppdelat i segmenten tyngd, tyngdpunktens placering, ytstruktur där 

koppen greppas, samt kantens taktilitet som upplevd av läpparna vid avnjutande av en varm dryck 

(en närmare beskrivning av mina val finns i Bilaga 2). För att har en bredare grund att bygga min 

bedömning på, använde jag som jämförande referens den massproducerade espressokoppen ur Illy 

Art Collection tillverkad av Rosenthal GmbH år 2001 (bild 4). Koppen har designats år 1991 av 

Matteo Thun,och varit till salu sedan dess. Det grafiska mönstret tillhör inte denna design, utan 

skapas av ett antal varierande utomstående konstnärer varje år (här prydd av Jeff Koons). Samma 

kopp tillverkas också för kaféer, om än i något tjockare utförande, och kan därmed sägas 

representera en typisk omtyckt massproducerad espressokopp av hög kvalité som är mer än väl 

passande att jämföra mina alster med. 

 

Bild 4. Som referenskopp designad av Matteo Thun och illusterad av Jeff Koons. Tillhör Illy Art 
Collection sortimentet och tillverkades av Rosenthal GmbH år 2001. 

Alternativ 2 upplever jag vara opassande för denna uppgift, främst till följd av dess höga höjd som 

troligtvis inte ryms under alla espressomaskiner och dessutom för mina tankar till ett dryckeskärl 

för alkohol. Alternativ 1 utstrålar däremot redan i sin grova form kontrasten jag försöker införa i 

koppens design, samtidigt som den känns ny och spännande. Tudelningen längs höjden med 

koppen gör att den passar perfekt både för enkel och dubbel espresso, och det blir också lätt att 

pröva alternativa ytbehandlingsmetoder. Jag bestämde därför att välja Alternativ 1 som slutlig 

form. På grund av formens starkt dikterande krav på väggarnas tjocklek, kunde jag inte göra 
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mycket för att förskjuta balansen utan att inskränka på den yttre formen för mycket (eftersom 

koppens totala tyngd inte fick växa). Men jag lyckades koncentrera en större del av den övre 

halvans tyngd högre upp mot kanten (bild 5), något jag uppfattat som en god egenskap i fråga om 

balansen, och som samtidigt möjliggjorde en tillräckligt hållbar kant. 

  
 URSPRUNGLIG SNITTYTA   JUSTERAD SNITTYTA 

Bild 5. Genom att manipulera snittytan på koppen (göra övre kanten tjockare och mellan partiet 
tyngre) kunde jag få en bättre balans i vikten på koppen. 

5. Tillverkning av prototyp 

Bottnens runda form kräver dock ett passande underlag, vilket jag först hade tänkt försöka undvika. 

Ett fat till koppen har dock även fördelen att det ofta ger en mer exklusiv känsla i samband med 

presentation och en naturlig plats för skeden som ska kunna medtas vid behov. Därför blev jag 

tvungen att i samband med CAD-korrigeringen också formge ett fat till den. Tack vare koppens 

bestämda detaljerade form var detta dock rätt enkelt och gick därför relativt snabbt, även om jag 

inte är övertygad om att fatets utformning förmedlar koppens i tillräckligt stor grad. På själva 

koppens korrigering, gällde det att få balansen i koppens tyngd att fungera och ge kanten rätt 

tjocklek. Drejandet av koppen och fatet var svårare än jag trodde. Fatet framförallt krävde böjande 

av kanterna vid avdrejandet. Men efter fyra timmar hade jag lyckats avklara fyra koppar och två fat, 

av vilka en kopp och ett fat hade former som motsvarade ritningen. I bild 6 syns resultatet av 

drejandet. 
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Bild 6. Den slutliga drejade koppen med fat. 

 

Använda resurser 

I Tabell 1 är resurserna som jag använde i samband med formgivningsprocessen med 

drejningsmetoden presenterade. 

 
Tabell 1 De mängder torrlera som användes under drejningsfasens olika delmoment. 

 
Skede 

Tid 
(h) 

Fysiska Modeller 
(st) 

Rålera 
(kg) 

Bränd lera 
(kg) 

Återvunnen lera 
(kg) 

1 7 18 2 - - 

2 2 - - 0,4 1,5 

3 11 7 1,5 - - 

4 3 - - 0,5 0,7 

5 6 6 1,5 0,3 1,2 

Totalt 30 31 5 1,2 3,4 
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3.2.4 Lergjutning 

1. Brainstorming 

Jag påbörjade arbetet med att skissa ut fler idéer på papper, eftersom jag anser att reduktiv 

framställning, vilket ofrånkomligt är fallet vid intuitivt skapande i gips, inte lämpar sej till 

fullständigt fri brainstorming. I samband med skissande på papper, övergick sakta mitt fokus från 

rotationskroppar till mer organiska former (från höger till vänster i Bild 7). Jag tecknade fler 

volymmallar för att ha som hjälp vid snidande av konformade modeller, då jag förutsåg att jag 

skulle frigöra mej rätt mycket från cylinderformen. Då jag sedan gjöt sex klossar att snida skisser 

ur, fastnade jag i samma spår som under skissandet på papper och försökte alltså finna något 

oregelbundet som skulle ge en extra ergonomisk känsla, även på bekostnad av synintrycket. Under 

detta snidande gjorde jag också nya korrigerande skisser för att förtydliga mina egna tankar. Jag 

bestämde mej till sist för att också svarva till en rotationskropp som jämförelse. Det var en jag på 

papper haft ett starkt förtroende för och tillät den därför att ta mer tid i anspråk. Resultatet var 

dock en förvånansvärt stor besvikelse, fastän det var klart att gipsets solida form i detta fall 

försvårade bedömningen. I detta skede av processen använde jag mej av 4,3 kg gips för att skissa 

fram sju modeller. 

 
Bild 7. Mina första skisser under lergjutningsprocessen. 
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2. Utvärdering av skisser 

Det är klart att det är mycket svårt att bedöma taktiliteten i den slutliga produkten enbart med 

hjälp av en solid gipsmodell i och med att vikten och balansen är en helt annan. Däremot är den 

utdragna hanteringen av varje modell till fördel vid bedömningen av formens ergonomi. Min 

slutsats från analysen av skisserna i gips var att jag fortfarande inte vill slopa tanken på en 

geometrisk form, men jag blir tvungen att noggrant granska proportionerna genom CAD, så att jag 

inte spiller tid på besväret att framställa en gjutform. Ingen av mina skisser lyckades bevara 

intersset för ett öra, men jag ska fortfarande utreda ett alternativ till handtag. Mest intressant är 

dock alternativet att utveckla de ergonomiska modellerna genom att försöka finna en god 

balansgång mellan den visuella och taktila estetiken enskilt närvarande i två av mina skisser (Bild 

8). 

 

Bild 8. De två mest intressanta modellerna för vidareutveckling. 

 

3. Förädling av idéer 

Jag var fortfarande inte nöjd med de resultat det tidigare skissandet hade producerat, så jag började 

med att utreda varför min trattformade modell inte fungerade estetiskt. Jag insåg att den var 

formmässigt kraftigt obalanserad och alltför uttryckslös. Därför försökte jag finna alternativa 

lösningar genom att införa vassa linjer som skulle skydda greppet från värmen. Lodräta linjer gav 

dock ett alldagligt resultat och därför bestämde jag föra vidare Alternativ 1 (Bild 9). Utöver detta 
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skissade jag på några idéer baserade på cylinderform, vilka jag inte hade provat i gips och ur 

estetisk synpunkt ändå kände att var intressanta. Av dessa valde jag föra vidare Alternativ 2 i 

samma bild. De ergonomiska kopparna visade sej vara så tidskrävande att manipulera med CAD, att 

jag bestämde använda mej av mera skissa ut en blandning av dem på papper som jag kallar 

Alternativ 3. Resultatet är en modell som är en kombination av de tidigare ergonomiska exemplen 

(Bild 8). 

 

          ALTERNATIV 1      ALTERNATIV 2 

Bild 9. De två geometriska modellerna som jag ansåg vara mest intressanta att förverkliga som 
gipsmodeller. 

Eftersom den korta tillgängliga tiden, var jag tvungen att producera modeller som också vid behov 

skulle fungera som modeller för gjutformar. Jag började därför med att teckna ritningar för 

modellerna, så att jag noggrant kunde kompensera för krympningen i samband med brännandet av 

keramiken. Sedan använde jag mej av en gipssvarv för att producera Modell 1 och 2, eftersom de 

var rotationskroppar. Modell 3, var jag dock tvungen att snida fram helt för hand, vilket tog lite 

längre i anspråk. Varje modell krävde cirka ett kilogram gips. 

4. Val av lämpligaste modell 

Det fanns ingen god möjlighet att pröva modellernas användbarhet, då jag inte hade tid att gjuta 

formar för alla tre, så jag var tvungen att göra valet på annan grund. Jag gjorde mitt beslut med 

hjälp av besök i affärer som säljer motsvarande koppar och min egna referenskopp (Bild 4) samt 

erfarenheter jag samlat på kaféer under den närmaste tiden. Jag insåg att taktiliteten i Alternativ 1 
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och 2 var för svår att förutspå enbart på basis av gipsmodellerna och skulle i värsta fall kräva ett 

tidskrävande utvecklingsarbete enbart för att hitta en funktionell form. Jag var dock heller inte nöjd 

med formen i Modell 3, så jag måste arbeta vidare på den, för att försöka få bort det visuellt tjocka 

utseendet, vilket inte alls påminde om skisserna jag utgått ifrån. Efter korrigeringen av Alternativ 3 

stod det klart att denna form var den bästa kandidaten av de tre, trots de framställningstekniska 

utmaningarna den skulle medföra senare (d.v.s. troligtvis kräva en korrigering av formen för att 

underlätta en kvalitativ framställning). 

5. Tillverkning av prototyp 

Jag var tvungen att finslipa modellen, för att gjuta en god form och för att spara tid gjöt jag en 

möjligast enkel tudelad form. Det sprack lös några småbitar, men det fanns ingen tid att gjuta om 

formen så den fick duga. Sedan skissade jag till en modell till ett fat, för att få en gedigen visuell 

helhet, främst på basis av en idé jag enbart ruvat på i huvudet. Formen till detta gjöt jag i en enda 

del. På grund av det provisoriska planerandet, felberäknade jag hur länge fatets modellering skulle 

ta, så efter att formerna var klara, återstod till min besvikelse enbart två timmar av min tid. 

Under de kvarvarande timmarna gjöt jag två kopior av både fat och kopp. I detta skede var koppen 

väldigt mjuk till sin karaktär, så jag valde att bespruta den med extra gjutlera, för att ge den en 

sandpappersaktig yta, vilken skulle symbolisera det sträva i espresson (Bild 10). Till fatets modell 

använde jag 1,2 kg gips, medan formarna sammanlagt krävde 7,7 kg gips. Till gjutandet av de två 

uppsättningarna i lera gick cirka 0,5 kg gjutlera. 
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Bild 10.  En bild av den slutliga gjutna koppen på sitt fat och dess sandpappersaktiga yta. 

 

Använda resurser 

I Tabell 2 är resurserna som jag använde i samband med formgivningsprocessen med 

lergjutningsmetoden presenterade. 

Tabell 2 Den mängd gips och torrlera som användes till lergjutningen. 

 
Skede 

Tid 
(h) 

Fysiska 
modeller (st) 

Gips 
(kg) 

Rålera 
(kg) 

Bränd lera 
(kg) 

Återvunnen lera 
(kg) 

1 9 7 4,3 - - - 

2 2 - - - - - 

3 5 - - - - - 

4 7 3 3 - - - 

5 6 5 8,9 0,5 0,2 0,3 

Totalt 30 15 16,2 0,5 0,2 0,3 
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3.2.5 3D-utskrift 

1. Brainstorming 

Jag började med att skissa på papper de första idéerna jag hade för 3D-utskrift. Sedan prövade jag 

fram vilka inställningar på lerskrivaren som skulle vara bra att börja med och vilka krav dessa 

skulle ställa på mina digitala modeller. Därefter skissade jag med CAD-program fram virtuella 

modeller som varierade såväl i grundform som i ytstruktur, så att jag skulle kunna testa 

funktionaliteten i de grova formidéer jag hade tecknat på papper. Det visade sig att mina idéer inte 

var så enkla som jag hade antagit och därför måste flera av dem justeras, endera med mjukvaran 

som översätter modellen för skrivaren eller direkt i den virtuella modellen, och därpå skrivas ut 

igen. 

2. Utvärdering av skisser 

Skisserna jag skapat visade sig vara väldigt olika till sin kvalitet. Jag hade mest prövat teknikens 

gränser och insåg att möjligheterna är otaliga. Jag brände sex av modellerna för att testa hur väl de 

hanterade värme. Det visade sig att inte bara tjockleken på väggen var viktig, utan också strukturen. 

Den bästa modellen var en kopp jag hade givit dubbla väggar med luft emellan. Den avledde dock 

värmen också snabbt, men det kanske berodde på att väggen var öppen i bottnen. En stark 

ytsktruktur tyckte jag dock skyddade tillräckligt väl från värmen (Bild 11). Troligtvis tack vare den 

förminskade kontaktytan. 

 

Bild 11.  En skiss med en ytstruktur så stark att den bidrog till att skydda fingrarna från en för hög 
värme. 
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3. Förädling av ett fåtal idéer 

Skisserna jag skrivit ut hittills hjälpte mig förstå tekniken och effekter jag kunde skapa, men jag 

kände att de inte hjälpte mig i formgivningen. Därför fortsatte jag med att skriva ut mer specifika 

skisser. Då detta inte hjälpte, återgick jag till att skissa på papper igen, för att få distans från 

tekniken jag använde. Det kändes nämligen som om skrivaren påverkade mej för starkt i mina val 

av former. Jag bestämde mej för att pröva ännu några strukturer, för att känna till möjligheterna, 

men insåg snabbt att det bara starkare distanserade mig från målet. 3D-skrivandets möjligheter fick 

mej att ständigt dras till former som kändes alldeles för alldagliga. Även om dessa former sällan 

förekommit i keramik tidigare var de inte alls obekanta (Bild 12). De började snarare lätt likna 

former som är typiska för metall, eller trä. Det var något i lerans själ som rann ut om man inte var 

på sin vakt. 

 

Bild 12. Utskrifter som kändes alldeles för alldagliga och fick mej att tappa fokus. 

 

4. Val av lämpligaste modell 

Jag prövade experimentellt om jag kunde överdriva det vågiga mönstret, för att bryta mönstret. 

Efter några test ansåg jag mig ha lyckats så bra att jag fortsatte att riktigt tänka enbart på formen. 
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Det hela handlade för mig om att förstå hur jag skulle överlista maskinen. Försöka få det att se ut 

som om det inte är maskingjort. Genom att studera de skisser jag skapat dittills och den nya brutna 

strukturen som snarare liknade textil än något statiskt, bestämde jag mig till sist för den väg jag 

ville gå. Jag gjorde klart planen med hjälp av skissande på en whiteboard som stod i närheten. 

5. Tillverkning av prototyp 

Det verkliga provet för 3D-skrivaren återstod, d.v.s. att lyckas konkretisera en idé. Jag hade klart för 

mig vad jag ville åstadkomma, men att få maskinen att lyda var en helt annan sak. Därför krävde 

detta skede i formgivningsprocessen att jag också genomförde en massa test förrän jag lyckades 

med det jag ville åstadkomma. Till slut lyckades jag dock korrekt formge den virtuella modellen och 

ställa in mjukvaran, för att åstadkomma ett tillfredställande resultat (Bild 13). 

 

Bild  13. Den slutliga prototypen i formgivningsprocessen med 3D-utskrift. 

Använda resurser 

De mängder torrlera som användes under 3D-utskriftsfasen av avhandlingen i de olika skedena av 

processen är presenterade i Tabell 3. 
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Tabell 3. De mängder torrlera som användes under 3D-utskriftsfasens olika delmoment. 

 

 

3.3 Analys 

Enligt denna fallstudie går det åt betydligt mycket mer resurser för prototypering genom 

lergjutning än genom drejning och 3D-utskrift (Tabell 4). Tidsförbrukningen skiljde sig inte 

märkbart mellan drejning och 3D-utskrift, men prototypering genom lergjutning krävde i denna 

studie mera tid än för de andra teknikerna, medan mängden material som krävdes för att 

producera prototyper genom lergjutning var betydligt större än för de andra teknikerna. Kolumnen 

som beskriver hur stor andel av materialet som återvunnits beskriver hur stor inverkan gipset har 

på totalförbrukningen av material. 

Tabell 4. Här presenteras förbrukningen av resurser de olika formgivningsprocesserna emellan. 

 
 

Teknik 

Tid använd till 
skapande av 

prototyper (h) 

Mängd 
prototyper 

skapade (st) 

Använt 
material 

(kg) 

 
Återvunnet 

material (kg) 

Andelen använt 
material som 
återvunnits 

Drejning 24 31 5 3,4 68 % 

Gjutning 27 15 16,7 0,3 2 % 

3D-utskrift 18 25 1,4 0,9 64 % 
 

Teknikens inverkan på formspråket syns också väldigt tydligt. Den resulterande drejade prototypen 

var en fullständig rotationskropp, medan den gjutna hade en utmanande böljande form och den 3D-

utskrivna hade en stark ytstruktur som speciellt i fatet hade en karaktär som hade varit omöjlig att 

framställa med någon annan teknik.  

 
Skede 

Tid 
(h) 

Fysiska Modeller 
(st) 

Rålera 
(kg) 

Bränd lera 
(kg) 

Återvunnen lera 
(kg) 

1 10 12 0,5 - - 

2 2 - - 0,3 0,2 

3 3 4 0,3 - 0,3 

4 3 3 0,2 - 0,2 

5 4 6 0,4 0,2 0,2 

6 1 - - - - 

Totalt 30 25 1,4 0,5 0,9 



30 
 

4. Diskussion 
4.1 Lerskrivarens potential 

För designer möjliggör 3D-utskrift att man kan producera prototyper smabbare, billigare och med 

större frihet i form än tidigare (Gibson et al. 2010, 283-297). Resultatet av min undersökning stöder 

detta påstående. Det finns nackdelar med extruderingen av lera (t.ex. den kan inte skriva ut väldigt 

lutande väggar), men om den fortsätter att utvecklas i samma takt som tidigare, kommer dessa 

nackdelar att minimeras över tid. Van Herpt (2014) beskriver hur han genom att förbättra pumpen 

i sin skrivare lyckades gå över till fastare lera, vilket gjorde det möjligt för honom att skriva ut mer 

krävande föremål. 

Samtidigt måste man också minnas att robottekniken kommer att fortsätta att öka i användning 

(Burry & Burry 2016, 37-51). Detta kommer troligtvis att leda till att subtraktiv och additiv 

tillverkning i framtiden smälter samman, eftersom samma robotarm kan utrustas med teknik för 

båda ändamålen. Detta kommer att kunna göra möjligheterna för maskinell framställning av 

keramiska föremål lika gränslös som framställning för hand. 3D-utskrift genom extrudering av lera 

har redan kallats datorstyrd ringling (den mekaniska uppbyggnadsprincipen är densamma). 

4.2 Extruderingsutskrift i keramikdesign 

3D-utskrift genom extrudering av lera baserar sig på samma teknik (d.v.s FFF-skrivare) som 

vanligen, tack vare den öppna hårdvaran, används av gör-det-själv entusiaster inom 3D-utskrift. Jag 

har mött designstuderande och lärare som berättat att de har en egen skrivare av den typen där 

hemma. Den kunskap som krävs för att kunna använda sig av en sådan maskin är enkel att ta till sig, 

ifall man redan från förr kan använda sig av CAD-program för att skapa tredimensionella virtuella 

modeller, eftersom mjukvaran som krävs är långt automatiserad. Jag har själv deltagit i en kurs där 

de tekniska redskapen som hör till FFF-skrivare lärdes ut på en dag. De program som behöver 

hanteras är ett så kallat Slicer-program, som omvandlar den virtuella modellen till en rutt som 

skrivhuvudet ska följa under utskriftens gång, och ett program som styr skrivaren genom att bl.a. 

överföra ruttens information till skrivaren.  
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Det som därtill krävs för att förstå hur leran som material inverkar på själva utskriften kan enligt 

min erfarenhet enkelt standardiseras. T.ex. för den skrivare som numera finns tillgänlig i 

keramikstudion på Aalto-universitetet, finns ett klart recept på en fungerande lera, klara 

utskriftsunderlag och ett standardiserat munstycken (medan flera och bättre fungerande 

munstycken lätt kunde modelleras och skrivas ut med plastskrivare på universitetet). Därtill är 

slicer-inställningarna som möjliggör goda resultat kända tack vare de försök som jag gjort i 

samband med denna avhandling och tidigare försök. Eftersom skrivaren enbart använder lufttryck 

för att extrudera leran, varieras extruderingshastigheten med en manuellt justerbar 

tryckutjämnare. 

Medan Binder Jetting tekniken som lerskrivningsmetod också är enkel att använda är den 

fotfarande i privat ägo, vilket betyder att hårdvaran inte finns öppet tillgänglig och därför skulle det 

kräva enorma resurser att själv utveckla en fungerande sådan. Anusci (2016) påpekar att 

begagnade maskiner som utnyttjar denna teknik kan fås för 5000 $, medan extruderingsskrivare 

kan fås för under 700 $. Eget pulver och bindemedel för Binder Jetting-maskinerna kunde dock 

möjligtvis utvecklas i en keramikverkstad, men användandet av egna material skulle troligtvis 

innebära att den möjliga garanti som medföljer maskinen upphävs. Binder Jetting kräver inget 

stödmaterial, men måste givetvis brännas som vilken keramik som helst. Däremot kan inte slutna 

håligheter i formen tömmas på lera, vilket betyder att det inte är lika lätt att spara material som 

med andra lerskrivare. 

Lera som skrivits ut genom att ha blandats med plast är praktisk ifall man redan har en skrivare av 

en typ som kan skriva i plast. Men materialet måste då beställas från företag som tillverkar dessa 

högt specialiserade blandmaterial (Tethon 3D u.å.; Material Connexion 2015). Som jämförelse är de 

material som extruderingsskrivare kan använda obegränsade. Jag har nämligen märkt genom att 

testa leror av olika konsistens och leror som innehåller chamotte att det enda kravet är att man 

använder en lera som är plastisk, inte innehåller partiklar som är för stora för att kunna extruderas 

genom det använda munstycket och är mjuk nog att extruderas med den pump som skrivaren 

använder. Omvandlingen av lera och plast till keramik kräver dock att plasten bränns bort, vilket 

orsakar giftgaser som måste hanteras (Tethon 3D u.å.). Men enligt min erfarenhet har de flesta 

keramikverkstäder idag en ventilation som inte räcker till för att föra ut alla gaser ur ugnsrummet, 

eftersom brännande av större mängder papper redan brukar orsakar luktolägenheter i verkstäder 

jag vistats i. Med sådan ventilation kan plast som vid förbränning orsakar giftiga gaser inte brännas 

regelbundet, eftersom detta hindrar mänskor från att vistas i lokalen. 
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Genom jämförelsen mellan metoderna för 3D-utskrift i lera, anser jag att extrudering av plastisk 

lera är den mest användbara ur keramikers och designers synpunkt. Eftersom tekniken tillåter 

chamotte-haltig massa, kan också den lera som bränns krossas och återvinnas med samma teknik. 

Vassa bitar och glasskärvor från glasyr har ingen betydelse då leran bearbetas helt maskinellt. 

Jag har mött flera som berättat hur de fascinerats av de så kallade fel maskinen gör (d.v.s. att den 

beter sig på sätt som uppfattas som oförutsägbara). Dessa uppfattningar har oftast visats härröra 

från tekniska problem, eller misstag, som det att leran haft en ojämn konsistens, att det har skett 

något fel i omvandlingen från den virtuella modellen till den skrivrutten eller att hårdvaran haft ett 

inbyggt fel som gör att resultaten inte blivit konsekventa. De mest påtagliga slumpmässiga problem 

jag hade under fallstudien var att skrivhuvudet gjorde korta pauser (en halv till en sekund långa) 

under utskriftens gång. Genom att analysera mönstret för hur dessa pauser uppstod, drog jag 

slutsatsen att de berodde på att skrivaren styrdes direkt från datorn. De sammanföll nämligen ofta 

med situationer då jag visste att datorn bearbetade mycket data på en gång. Eftersom 

extruderingen styrdes manuellt och därför var oberoende av mjukvaran, ledde detta till extra 

utstående klumpar i föremålens väggar som är synliga i Bild 13. Jag har tidigare hört att 

plastskrivare ofta använder sig av minneskortsläsare, för att inte störas under utskriftens gång. 

Dessutom kan man räkna ut att skrivarens hårdvara är billigare, ifall den inte kräver en 

medföljande dator (Keep 2015). 

Fallstudien visade att 3D-utskriften som teknik kan fungera hämmande på kreativiteten, men det är 

också möjligt att det var fascinationen över den nya fungerande tekniken som förde iväg mig på fel 

spår. Dessutom kan man se att varje teknik hämmade kreativiteten då var och en fick mig att 

fokusera på, eller favorisera en typ av formspråk. De stora skillnaderna i formgivningen, som ett 

resultat av de olika teknikerna som använts, visar att det är viktigt att använda sig av varierande 

metoder prototypering för att hålla en god nivå av kreativitet under formgivningen. Studien visade 

också att tekniken skapar möjligheter för sådana former som inte annars hade vore möjliga. Att det 

första skissandet måste ske med CAD-program ledde flera gånger till att jag missuppfattade 

proportionerna och måtten, men tack vare den smidiga korrigeringsmöjligheten i tekniken (då jag 

manövrerade den själv) kunde jag snabbt korrigera felbedömningarna. 

Om fallstudien hade utförts med flera mänskor istället för en enda hade resultatet nog varit mer 

tillförlitligt. Olika designer arbetar på väldigt olika sätt och därför hade det varit värdefullt att se om 

man med ett större sampel hade fått mycket varierande resultat. Utöver det hade den totala tiden 
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för formgivningsprocesserna i studien kunnat jämnas ut, så att man bättra hade kunnat bedöma 

skapandeprocessen. 

Dock visade studien att 3D-utskrift är ett värdefullt redskap för keramikdesign. För att spara 

värdefulla resurser, som tid och material borde man lära sig hantera tekniken bättre och fortsätta 

utveckla den. Dessutom är jag säker på att 3D-utskrift i lera kommer att stärka intresset för 

keramik, eftersom lera är billigare än plast och därmed kommer att kunna tävla med plastskrivare 

också då det gäller prototyper för andra ändamål än keramikdesign. Ifall kvalitén på utskrifter i lera 

fortsätter att stiga i den takt den gjort under den korta tid den funnits tillgänglig för designer, torde 

tekniken i framtiden bli viktig också för prototypering inom industriell design.  
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Bilaga I 
Formgivningsprocessens timfördelning 

Drejning 

Tabell 1: En beskrivning av timfördelningen under drejningsfasen. 

 
h Delmoment Beskrivning 

1 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

2 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

3 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

4 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

5 1: Brainstorming Mellanutvärdering 

6 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

7 1: Brainstorming Skissande på drejskiva 

8 2: Utvärdering Utvärdering och brännande av utvalda modeller 

9 3: Förädling av idéer Skissande med penna på papper 

10 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

11 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

12 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

13 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

14 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

15 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

16 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

17 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 
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18 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

19 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

20 3: Förädling av idéer Prototypering med drejskiva 

21 4: Val av lämpligaste modell Testande av skisser och befintlig design 

22 4: Val av lämpligaste modell Testande av skisser och befintlig design 

23 4: Val av lämpligaste modell Definierande av bästa form 

24 5: Tillverkning av prototyp Detaljerad formgivning med CAD-program 

25 5: Tillverkning av prototyp Drejning 

26 5: Tillverkning av prototyp Drejning 

27 5: Tillverkning av prototyp Avdrejning 

28 5: Tillverkning av prototyp Avdrejning 

29 5: Tillverkning av prototyp Ytbehandling och brännande av prototyper 

Gjutning 

Tabell 2: En beskrivning av timfördelningen under gjutningsfasen. 

 
h Delmoment Beskrivning 

1 1: Brainstorming Skissande på papper 

2 1: Brainstorming Skapande av mall för bedömning av volym 

3 1: Brainstorming Skissande i gips 

4 1: Brainstorming Skissande i gips 

5 1: Brainstorming Skissande i gips 

6 1: Brainstorming Skissande i gips 

7 1: Brainstorming Skissande i gips 

8 1: Brainstorming Skissande i gips 
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9 1: Brainstorming Skissande i gips 

10 2: Utvärdering Utvärdering av estetiken i skisserna 

11 3: Förädling av idéer Skissande med penna på papper 

12 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

13 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

14 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

15 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

16 3: Förädling av idéer Skissande med CAD-program 

17 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

18 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

19 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

20 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

21 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

22 3: Förädling av idéer Skissande i gips 

23 4: Val av lämpligaste modell Val av modell för formtillverkning 

24 5: Tillverkning av prototyp Finslipa modell och tillverka gjutform 

25 5: Tillverkning av prototyp Tillverka gjutform för koppen 

26 5: Tillverkning av prototyp Tillverka modell för fatet 

27 5: Tillverkning av prototyp Tillverka modell för fatet 

28 5: Tillverkning av prototyp Tillverka gjutform för fatet 

29 5: Tillverkning av prototyp Gjutande av kopior + ytbehandling 
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3D-utskrift 

Tabell 3: En beskrivning av timfördelningen under 3D-utskriftsfasen. 

 
h Delmoment Detaljer 
1 1: Brainstorming Skissande på papper 
2 1: Brainstorming Granskning av  skrivarinställningar 
3 1: Brainstorming Skissande med CAD-program 
4 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
5 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
6 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
7 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
8 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
9 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 

10 1: Brainstorming Skissande med lerskrivare och CAD-program 
11 2: Utvärdering av skisser Utvärdering och brännande av utvalda modeller 
12 2: Utvärdering av skisser Testande av funktionen 
13 3: Förädling av ett fåtal idéer Skissande på papper 
14 3: Förädling av ett fåtal idéer Skissande med CAD-program 
15 3: Förädling av ett fåtal idéer Skissande med lerskrivare och CAD-program 
16 4: Val av lämpligaste modell Val av princip 
17 4: Val av lämpligaste modell Testande av texturer med 3D-skrivare 
18 4: Val av lämpligaste modell Skissande på whiteboard 
19 5: Tillverkning av prototyp Skissande med CAD 
20 5: Tillverkning av prototyp Prototypering med CAD och 3D-skrivare 
21 5: Tillverkning av prototyp Prototypering med CAD och 3D-skrivare 
22 5: Tillverkning av prototyp Prototypering med CAD och 3D-skrivare 
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Bilaga II 
Min analys av de byggklossar som utgör en god espressokopp 

Då tyngden mäts såsom taktil egenskap, dvs. rent subjektivt, spelar givetvis också storleken en stor 

roll. Därför var de flesta av skisserna, vilka ursprungligen var rena formstudier och till större delen 

mindre än den eftersträvade storleken, odugliga för detta prov. Då obrända modeller inte kan fyllas 

med vätska, för att tillförlitligt utvärdera tyngden i alla sammanhang, var jag därför tvungen att 

bränna tre av mina senaste prototyper och en hittills obränd skiss som annars hade återvunnits. 

Modellerna jag använde för att utvärdera tyngden, rymde alla mellan 60 och 70 ml vätska och vägde 

64, 108 och 140 g. Jag ansåg den lämpligaste tyngden i förhållande till storleken innehas av den 

mellersta av dem och genom att pröva andra skisser och Referens-koppen, kunde jag precisera mitt 

mål till 120 g. 

Vid en jämförelse av tomma koppar verkade balansen mest naturlig då massans medelpunkt ligger 

på en höjd som mäter en tredjedel av den totala, från underlaget mätt. Vätskans inverkan visade sej 

inte vara så betydelsefull som jag befarade, trots att den som mest fördubblade vikten på koppen 

och därmed betydelsefullt förflyttade hela objektets tyngdpunkt. Det verkade dock klart för mej att 

det inte var bra ifall tyngdpunkten låg alldeles nära bottnen på koppen, emedan ett tunnare 

mellanparti, med extra tyngd högst upp, gav den trevligaste upplevelsen. En tillräckligt hög 

medelpunkt gav också en känsla av stadga åt drickandet eftersom balansen då så gott som bevaras 

oavsett mängden vätska. Detta tyckte jag var motiverat eftersom tanken är att varje droppe ska 

uppmärksammas och då är det inte ett stort problem ur användarsynpunkt att man inte känner hur 

koppen töms. 

För att väcka uppmärksamhet till skärpan i espresson ville jag på utsidan undvika att använda en 

slät yta, vilken vanligen används både på utsidan och på insidan av porslinskoppar.  En strävare yta, 

på grund av mindre kontaktyta, ger också skydd från värmen i koppen, vilket minskar risken att 

man bränner sej på den. Vid skissande av den till formen tudelade koppen, dvs Alternativ 1, insåg 

jag dock fördelen med att använda mej av både ett strävt och ett slätt parti, för att istället förmedla 

kontrasten i den samtidigt mjuka och vassa espresson. Detta får mej också att istället för att som 

kontrast använda en glansig yta, såsom klar glasyr, försöka få fram en matt yta, som ger en lenare 

känsla mot läpparna. Olika tekniker för att skapa denna kontrast kommer jag dock på grund av 

tidsbrist att pröva först under sista skedet, på den slutligt valda modellen. 
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Vad gäller de sinnesförnimmelser koppens kant ger läpparna var jag ursprungligen ute efter en 

tunn och sträv kant för att kontrastera den typiskt tjocka glansiga kanten jag upplever som 

överdrivet fet och komplicerad för drickandet. En tunn kant tänkte jag samtidigt skulle symbolisera 

vassheten i espresson. Det är dock ett faktum att en tunn kant är svagare än en tjock och därför ett 

stort problem ur hållbarhets- och därmed användbarhetssynpunkt, speciellt för kaféer. Min 

tjockaste modell hade en rund kant med en tjocklek på 7 mm och påminde om de tjocka koppar jag 

upplever som irriterande, medan den tunnaste endast var 2 mm tjock men steg till 3 mm inom 

läpparnas räckvidd (vilket är det tunnaste jag skulle våga formge ens för hemmabruk). 

Referenskoppen hade en kant som var relativt vass med en tjocklek på 3 mm, men som inom 

läpparnas räckvidd tjocknade till 5 mm, vilket jag tyckte kändes förvånansvärt angenämt. I 

massproducerade större koppar är detta sätt att skapa känslan av en tunn kopp (främst visuellt) 

utan att förlora hållbarhet ett vanligt fenomen. Jag noterade också att koppens diameter hade en 

stor inverkan på kantens upplevda tjocklek, vilket förmodligen är den största orsaken till att jag 

ofta upplevt att espressokoppar är tjockare än vanliga kaffe- och tekoppar (baserat på egna 

mätningar av Iittalas Taika och Sarjaton, Arabias Teema och Judy K:s handdrejade serie från 2014 

har dessa ofta i Finland en kant på 3-5 mm). Mina modellers diameter rörde sej mellan 42 och 72 

mm och referensen hade en diameter på 63 mm. Eftersom Alternativ 1 och Alternativ 2 vid detta 

skede hade en planerad diameter på 52, respektive 67 mm, ansåg jag dock dessa modeller passa till 

denna studie också. Jag bestämde alltså följa exemplet och välja den växande tjockleken 3-5 mm. 

Strävheten i kantens yta skulle representera beskan i espresson, men vid jämförelse kom jag ändå 

fram till att en slät yta fungerar bäst för läpparna. Dessutom tror jag den stora massan skulle finna 

det väl konstigt ifall koppen har en väldigt sträv yta, då detta är extremt okonventionellt. 
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