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1. Inledning 

Betong är ett material som väcker många tankar och 
associationer. Den vackra gråa färgen som många 
förknippar med betong finns idag överallt runt omkring oss, 
både i broar, hus, bänkskivor och parkbänkar.  

Någon tänker kanske på höga hus från 1970-talet, andra 
kanske tänker  på byggnadsdetaljer i romerska gamla 
tempel. Materialet betong är gammalt och har använts i flera 
tusen år. Det är också ett modernt och flexibelt material som 
har utvecklats och kommer säkert användas länge i 
framtiden. Det går att gjuta betong och på så sätt skapa 
intressanta former. 

I mitt designprojekt visar jag bland annat exempel på objekt 
där jag väver i betong. Materialet som är grunden i mitt arbe-
te heter Concrete Canvas och jag visar i mitt examensarbete 
hur det är möjligt att utgå från en befintlig materialtyp och 
genom materialundersökning skapa och formge nya objekt 
från ett redan existerande material.  

I den här examensrapporten redogör jag för detta arbete. 
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1.1 Fakta om Concrete Canvas  

I mitt examensprojekt fördjupar jag mig i materialet betong och under-
söker och utvecklar nya objekt från ett befintligt material. Efter en hel del 
undersökningar om materialtyper i betong har jag valt att 
fokuserat på ett material som heter Concrete Canvas. Det är ett flexibelt 
betong-impregnerat tyg som härdar efter vattning och blir till ett tunt, 
hållbar, vatten och brandtåligt betonglager. Kortfattat är det betong på 
rulle. Jag har alltså valt att fokusera på detta material och reflektera, 
undersöka och formge nya objekt och därmed presentera designförslag 
som kan vidga användningsområdet för Concrete 
Canvas.   

Concrete Canvas togs fram 2005 av två designers som heter Peter Brewin 
och William Crawford. De studerade industridesign och ingenjörsveten-
skap på Imperial College och Royal College of Art i London. Materialet 
växte fram i samband med en formgivningstävling som drevs av the Bri-
tish Cement Association där uppgiften var att utveckla ett nytt använd-
ningsområde för cement. Deras motiv var att skapa effektiva skyddsrum 
i form av tält som på så kort tid gick att blåsa upp. För att kunna förverk-
liga idén utvecklade Brewin och Crawford materialet Concrete Canvas, 
som består av ett pvc-lager i botten, 3D fibermatris blandat med torr 
betongmix som mittdel och ett canvastyg på toppen. 

Det var en anmärkningsvärt svår produkt att framställa men de lyckades 
och tälten blev en succé. Därefter vann de en hel del tävlingar och fick 
såväl statliga som privata finansieringar för att starta tillverkning, med 
tälten i fokus. Med tiden hittade de fler användningsområden för själva 
tyget och idag används det bland annat till dikestätning, släntförstärk-
ning och lagning till betongstrukturer med miljöskador och sprickor. 
Byggnadsmaterialet säljs idag i över 80 länder och används flitigt i 
kategorier som väg, räls, lantbruk, gruva och allt fler industrier och 
personer börjar ta sig an materialet på olika sätt.
__________________________________
http://www.concretecanvas.com
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1.2 Syfte och frågeställning  

Jag utgår ifrån och använder materialet Concrete Canvas och 
avser att ta mig an materialet på ett nytt sätt i mina gestalt-
ningar. I mitt undersökande projekt vill jag belysa detta ge-
nom att formge och gestalta olika objekt. Syftet är att utifrån 
dessa objekt inleda en diskussion för en bred målgrupp, såväl 
betongindustrin som byggindustrin men också inrednings-
branschen. Jag vill alltså uppmärksamma nischer och före-
tag i olika branscher genom att formge nya föremål och öka 
mångsidigheten och påvisa nya användningsområden för 
materialet Concrete Canvas. 

Frågorna jag ställer är följande:

- Hur kan jag genom min designprocess utveckla och 
undersöka materialet?

- Kan jag kombinera ett framtida material med gammal tek-
nik?

- Hur förhåller sig materialet till andra material?
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1.3 Concrete Canvas: nyckelegenskaper

En av orsakerna till att jag valt materialet Concrete Canvas är 
att det har en rad egenskaper, vilka jag här väljer att samman-
fatta enligt en lista. 

Materialet är    
- Vattentätt: PVC-underlaget på en av ytorna innebär att materi-
alet nästintill är ogenomträngligt.

- Starkt: Fiber förstärkningen i mitten av tyget förhindrar 
sprickbildning och absorberar kinetisk energi från tillstötning-
ar och bidrar till ett stabilt säkerhetsläge.

- Hållbart: Concrete Canvas är dubbelt så slittåligt som vanlig 
portlandcement (OPC) och har mycket bra kemisk resistens. 
Materialet har en hög vädertålighet och bryts inte ner i UV-Ljus.

- Flexibelt: Concrete Canvas har en väldigt tygliknande karaktär 
och följer markprofilen nära och är lått att placera runt existe-
rande infrastruktur. Ohärdat Concrete Canvas kan klippas och 
skäras för hand och sys fast i exempelvis ett stängsel.
 
__________________________________
http://www.ccinfra.se
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1.4 Betong: bakgrund och historia 

Concrete canvas är en modern produkttyp utvecklad från ett gammalt 
och anrikt material. Och för att förstå betongens långa och intressanta 
historia, både för mig själv och för läsare av min examensrapport, ska jag 
här skriva en kort resumé om betongens historia. Enligt lexikon kommer 
ordet betong från latinska språket. ”Concretus” betyder kompakt eller 
kondenserad, den perfekta passivt particip av ”concrescere”, från ”con” – 
tillsammans - och ” crescere ”, betyder att växa.
Men många tänker nog att betong är ett modernt material, eftersom det 
använts mycket i moderna konstruktioner som broar och rondeller och 
inte minst byggnader från 1900-talet. Men materialet har en lång histo-
ria och förutom trä, sten och andra material från naturen är betong ett 
mycket gammalt och sedan länge använt material. Olika varianter av 
betong har funnits i flera tusen år och det är ett långvarigt material som 
definitivt är här för att stanna.  Under 1900-talet, i och med den omfattan-
de utbyggnaden av städer, har materialet använts väldigt mycket, både i 
höghus, infrastruktur och detaljer i gaturummet. Till skillnad från ex sten 
och granit, ett annat material som använts länge, har betong en betydan-
de fördel: det kan gjutas och därmed formas i spännande och oväntade 
former. Det kan vara lyktstolpar, trappräcken och gatstenar, som kan 
gjutas på plats.

Men om vi går tillbaka 3000 år före Kristus användes cement i Mesopota-
mien, nuvarande Irak, och senare började cement användas också i Egyp-
ten, som blandades med gräs och halm. Därefter började Filip II av Make-
donien och Alexander den store använda betong och 300 år efter fortsatte 
tekniken vidare till Romarriket och där användes betong för första gången 
i en industriell skala. Då användes vanligen ett bindemedel som bestod 
av bränd kalk och pulveriserat material som innehöll kiselsyra, till exem-
pel krossat tegel eller vulkanaska från Pozzuoli utanför Neapel. I samma 
veva byggdes Pantheon och några år senare Colosseum, världsberömda 
byggnader som båda har byggnadsdelar av betong.
Efter en lång tids frånvaro, kunskapen glömdes nästan bort, återupptogs 
tekniken och vidareutvecklades i mitten av 1700-talet. Det var främst i 
England och inte förrän under 1800- talet som det var möjligt att göra lika 
hållbar betong som under Romartiden. 

Då utvecklades vad som idag kallas för “Portlandcement”, vilket är grun-
den i betong.  Portlandcement fick namnet genom sin likhet i färg med 
Portlandsten, som är en kalksten som finns på Portland ön i Dorset, 
England. Materialet patenterades 1924. Betongen har sedan dess haft 
en stor betydelse för byggindustrin och samhällsbygget framförallt från 
1950-talet fram tills idag, då armerad betong är världens mest användba-
ra konstruktionsmaterial. Användningsområdena har varit och är många: 
bostäder, broar, tunnlar, dammar och vägar.
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 I modern tid används betong som inredningsmaterial. Det är idag möjligt att 
beställa bordsskivor, ljusstakar, handfat, köksskivor och golv i betong. Och de 
senaste årtiondena har betong och metall alltså varit ett stort inslag i industri 
trenderna. Bland annat med imiterande betongväggar med avskalade monoto-
na naturfärger. Företaget GRANITs sortiment ett exempel på denna trend idag. 
Tiden går och tekniken utvecklas konstant.1Idag 2017 är det möjligt att 3D-printa 
betonghus på 24 timmar. Nya metoder och miljövänligare alternativ presenteras 
återkommande för marknaden. För mig som formgivare är det viktigt att följa med 
och ge förslag som kan påverka utvecklingen. Jag vill tänka “outside the box”, 
inspireras av såväl teknik, innovationer, historia och som på så sätt kan ge mig 
inspiration att formge förslag och möjliga framtida alternativ för materialet Con-
crete canvas. 
_______________________________________________
1.Film ”3D printed house took 24 hours to build” (Hämtat 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=GUdnrtnjT5Q

Betong fakta (Hämtat 2017): https://sv.wikipedia.org/wiki/Betong

Betongen är en viktig upptäckt och kommer sannolikt spela 
en stor roll i byggandet av ett funktionellt, bekvämt och håll-
bart samhälle i framtiden.
Design Historiskt har betong förekommit som material i en 
rad designklassiker. Jonas Bohlins berömda betongstol, ”Con-
crete” från tidigt 1980-tal är känd, och med den presenterade 
Bohlin en stol som var kritisk mot funktion och praktisk nytta. 
Genom att göra en tung stol i materialet betong riktade Boh-
lin en rad frågor till vad en stol kan vara. Konst, skulptur eller 
bara en stol? Stolen skapade debatt och ”Concrete” blev med 
tiden en svensk klassiker. Före Bohlins stol användes betong i 
arkitektur, och under 1900-talet inte minst i modernistisk arki-
tektur.  Och mest kända är klassiker med arkitekt Le Corbusier 
som arkitekt. Många av hans byggnadsverk i betong, främst 
från hans senare period efter andra världskriget, påverkade 
många andra arkitekter runt om på jorden.  Exempelvis det 
kända bostadshuset Unité Habitation i södra Marseille och 
kapellet Notre Dame du Haut i södra Frankrike, vars konstruk-
tion och formspråk baserades på betong. Ett känt begrepp 
om denna sorts arkitektur är ”brutalism”, där en förklaring 
hävdar att själva ordet ”brutalism” kommer från franskans 
Béton brut, vilket ungefär betyder rå betong. Med andra ord 
har betong som material gett namn åt en hel riktning inom 
arkitektur.
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1.5 Varför betong? - min egen historia

Mitt intresse för betong inleddes och tog fart efter en 
inspirerande kurs på designhögskolan Beckmans, en kurs 
där materialet betong var huvudtema. Vi studenter fick i 
uppgift att kombinera betong med ytterligare ett material 
och därefter utforska och formge en produkt. Under kursens 
gång insåg jag hur mångsidigt materialet faktiskt är och hur 
mycket det går att skapa och utveckla i detta material. Sedan 
dess har jag varit nyfiken på vad som finns på marknaden 
och valde därför att undersöka befintliga utvecklingar och 
användningsområden av materialet. Jag läste på, om allt från 
skumbetong till kompositer och bakterier som läker sprickor 
i betongen. Jag såg filmer på youtube, läste tidningar, böck-
er och andra texter, men kände sedan att jag behövde byta 
miljö, bli inspirerad och diskutera mina tankar med en sak-
kunnig.
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1.6 Möte med Björn Florman

Jag valde därför att kontakta materialexperten Björn Florman 
som driver materialbiblioteket i Älvsjö i södra Stockholm. Vi 
diskuterade betong som material och enligt honom finns det 
inget material som är “miljövänligast”, utan allt handlar om 
kontexten. Jag berättade om mitt projekt, med så fria tankar 
som möjligt, och visade en lista på olika betongområden jag 
undersökt.
   Björn Florman tipsade då om att fortsätta att undersöka 
och arbeta med ett material som redan finns, men att försöka 
hitta nya kontexter, användningsområden eller produkter i 
det befintliga materialet. Björn Florman visade mig materi-
alprover på grafisk betong och olika betongkompositer. Han 
berättade bland annat om ett företag i Norrland som impor-
terar Concrete Canvas. Av Björn Florman fick jag också en 
mängd litteraturtips om betong som material. Efter besöket 
kände jag mig otroligt inspirerad och bestämde mig för att 
undersöka och läsa mer om materialet betong i stort.
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1.7 Varför Concrete canvas?

Efter mötet med Björn Florman skrev jag en kravlista på vad jag 
faktiskt ville få ut av mitt undersökande och varför. Successivt, i 
kombination med inläsning av litteratur, ändras listan med tiden. 
Jag tycker om gestaltningsidén/illusionen/kontrasten av att få 
något tungt att se lätt ut, något mjukt att se hårt ut. På så sätt bör-
jade jag undersöka vilka material som kan ingå i en sådan gestalt-
ning av betongen. 

Bland annat fann jag ämnet textilarmering och kontaktade Borås 
Smar-textiles för att se om de hade ytterligare kunskaper om textil 
i kombination med betong. De svarade att de inte var speciali-
serade på betong och textil men tipsade mig om organisationer 
och personer jag kunde kontakta som Forsberg form, Engtex och 
Katarina Malaga som är VD på CBI Betonginstitutet. Därefter talade 
jag med min pappa som arbetat med betong och vi forskade och 
kom fram till att textilarmering existerar men endast i forskning. 
Jag kom då fram till att jag vill arbeta med ett material som redan 
fanns tillgängligt på marknaden. Det fick mig att tänka på Concre-
te Canvas, jag läste på mer och såg en bred mångsidighet i materi-
alet och dras dessutom till det faktum att materialet kan behand-
las som ett flexibelt tyg som även lurar ögat efter härdning. 

Efter en hel del undersökningar insåg jag att materialet har goda 
förutsättningar att kunna bli intressanta innovativa objekt. För mig 
är det framförallt viktigt att utmana mig själv som designer, under-
söka och ta mig an nya material. Jag har därför valt att fördjupa 
mig och formge föremål i materialet Concrete Canvas.
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1:8 Hur? – Samarbete med CC Infra
Jag inledde ett samarbete med Infra Management som är ett kon-
sult- och produktföretag i norra Sverige med fokus på gruvor, sam-
hälle och infrastruktur. Infra Management har en försäljningsagent 
som heter Andreas Granbäck som säljer Concrete Canvas i södra 
Sverige. Han har varit min kontaktperson i projektet. Andreas Gran-
bäck hjälpte med är tillgång till materialet och svara på mina tek-
niska frågor och tillsammans har vi talat om materialets egenskaper 
och användningsområden. Han bistod även med materialprover 
och jag lärde mig mer om materialets egenskaper, ytor och tidigare 
kreationer utifrån detta material.  I sitt arbete åker Andreas runt i 
södra delen av Sverige och presenterar materialet. Han träffar dagli-
gen en bred målgrupp av olika människor och berättade hur intres-
sant det är att ta del av allas tankar kring materialet. Av Andreas 
fick jag veta att tygets flexibilitet bland annat använts till att gjuta 
organiska former, och det finns också exempel där man värmesvet-
sat i tyget. Ett annat användningsområde är inom dykteknik, där 
det vanligtvis är komplicerat att gjuta betong under vattnet. 
Materialet Concrete Canvas har förenklat detta eftersom tyget 
stelnar efter 20 minuter under vatten. En annan viktig aspekt är att 
materialet kan härda i kontakt med luft. När förpackningen väl är 
öppen och har exponerats för luft är materialet förbrukat. Jag har 
alltså bara några dagar på mig att använda materialet innan det 
förlorar sin hållfasthet. Concrete Canvas finns i 3 olika tjocklekar 5 
mm 8 mm och 13 mm, eftersom jag vill utnyttja tygets tunnhet och 
flexibilitet valde jag att beställa en rulle av det tunnaste det vill säga 
5 mm. Med dessa kunskaper och utgångspunkter tog jag beslutet 
att planera vad jag skulle formge med materialet Concrete Canvas 
som huvudkomponent.

10



 2. Utförande och designval   

Efter mötet med Björn Florman åkte jag till Shanghai med 
min familj. Jag blev inspirerad av kinesiska lycko knutar som 
hängde i flera olika kontexter i staden. Det fick mig att tänka 
tillbaka på när jag var yngre och alltid fördrev tiden genom 
att arbeta textilt med händerna genom att fläta, väva osv. 
Jag ville även se om vävningen på något vis kunde förstärka 
materialets hållfasthet. Därför har jag valt att fokusera på 
Concrete Canvas textila egenskaper och belysa dess tunnhet 
och flexibilitet genom textilt hantverk. Vävning har funnits i 
flera hundra år och har för det mesta genomförts av kvinnor i 
olika kulturer och världsdelar. Trots att utvecklingen går fort 
och ny teknik kommer ut på marknaden vill jag inte att man 
ska glömma vår hantverkshistoria som följt med oss. Jag har 
i mina produkter därför kombinerat ett modernt material och 
gett det ett nytt värde genom att ta till vara på en gammal 
hantverksteknik.
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 Jag började själv undersöka olika flät- och vävtekniker och 
blandade vatten med trälim som penslades, detta för att un-
dersöka hur Concrete canvas kunde 
formas efter härdning.

Till slut levererades en rulle på 70kg och jag började arbeta 
med Concrete Canvas, bland annat genom att sänka tyget 
i vatten, beskära det med olika verktyg, limma kanter, fär-
ga tyget och testa att sy i tyget. Min kontaktperson Andreas 
Granbäcks tips om materialets beskaffenhet var till stor hjälp, 
och sådan kunskap han informerat mig om var till hjälp i mitt 
eget arbete. Granbäck betonade hur viktigt det är att blöta 
ner tyget ordentligt och jag fick även en blankett med pro-
duktfakta, bland annat framgick det att tyget behövde blötas 
ner två gånger med 1 timmas mellanrum för att nå maximal 
hållfasthet. Och under testerna märkte jag att tyget inte var 
så starkt som jag förväntade mig. Jag skar ut bitar och testa-
de olika tryck men tyget knäcktes ändå gång på gång. Därför 
valde jag att kombinera materialet med stål och som ytterli-
gare förstärkning svetsade jag stödramar. Kombinationen av 
Concrete Canvas och stål tillför en industriell estetisk känsla, 
en råhet, och som jag finner estetiskt tilltalande.

Eftersom Concrete Canvas levererades sent i mitt projekt bör-
jade jag att arbeta i ett tyg som var 5 millimeter tjock, vilket 
motsvarar tjockleken i Concrete Canvas. Jag fick en hel del 
inspiration från läder vävning och mode där både mode- och 
möbeldesigners arbetat tredimensionellt med textilremsor. 
1Speciellt har jag inspirerats av möbler som Solid Ash and 
Black Rush Bench av Mel Smilow, han har använt sig av väv-
ning i möbler.
______________________________________________
1 Inspiration: Black Rush Bench av Mel Smilow http://www.smilowdesign.com/
introducing-the-ash-bench-in-black-rush/ (Hämtat 2017-08-15)
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2.1. Förslag 

Under mina explorativa tester kom jag till insikt i hur intres-
santa former som växte fram när jag arbetade med tygets 
flexibilitet. Detta var särskilt påtagligt när jag vred i tyget. Jag 
valde därför att fortsätta att undersöka den tredimensionella 
estetiken, vilket resulterade i en stor piedestal, i vilken jag 
placerade en växt. Kombinationen av betongens gråa nyanser 
och växtens gröna gav en extra dimension av kontrast.  

För att betona materialets styrka valde jag att använda mig 
av vävning för att förstärka konstruktionen. Men även för att 
belysa hur tyget själv kan bär upp sig. 1 Resultatet blev ett 
bord, vars enkelhet i form och materialkombination bär likhe-
ter med bord och tvbänkar från 1950-talet modernism.  Som 
komplement formgav jag även en bänk, dels med syfte att 
visa på flera möjliga produkter, dels syftar bänken till att vara 
en möbel komplement till bordet.  Syftet var alltså att visa att 
materialet kan användas funktionella möbler, vilka både går 
att sitta på eller ställa objekt på. 

Särskilt ser jag att möblerna kan användas i en utomhus-
miljö eftersom båda Concrete Canvas och stål är starkt och 
vädertåliga. Materialen har också en hårdhet i sitt uttryck 
och jag ser att detta passar särskilt väl i rum och gestaltade 
miljöer utomhus. Det kan vara offentliga platser, torg, parker, 
trädgårdar eller terrasser eller kanske i moderna kommersi-
ella lokaler som klädbutiker, där det förekommer intressanta 
samarbeten med formgivare.

___________________________________________________
1 Möbler från 1950-talet modernism http://tanyarukaart.blogspot.se/2014/01/se-
cond-charm-furniture-mid-century.html 
(Hämtat 2017-08-15)
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3.0. Summering och reflektion  

Det har varit en spännande och intressant termin 
med prestationskrav kombinerat med lyckade 
experiment i verkstäderna och inspirerande ge-
staltnings- och materialbearbetning resultat.

I processen har jag kommit till en rad insikter, 
både i min egen undersökande process och även 
hur formgivning i hög grad är ett samarbete med 
andra.
Det som fungerat bra har bland annat varit mitt 
samarbete med CC Infra, där jag kommit till 
insikt i hur ett samarbete kan fungera. Det har 
varit en givande kontakt med spännande och ut-
vecklande dialoger där man utbytt kunskap med 
varandra utefter ett gemensamt mål. 

I en process kan saker och ting och inte minst 
beslut givetvis ske på annat sätt. Det jag hade 
kunnat göra annorlunda var att tidigare i proces-
sen bestämma mig för vilket material jag skulle 
fördjupa mig i, kanske till och med innan exa-
mensarbetet tog fart.
En tidigare start hade gett mig ett försprång och 
mer tid för mitt utforskande i form, design och 
gestaltning samt reflektion. 

Dessa inslag samt samarbeten och under-
sökningar har varit den största delen i mitt 
projekt, om jag varit tidigare ute med beslu-
tet att arbeta i Concrete Canvas och utveckla 
nya produkter hade processen och projektet 
som helhet utvecklats mer.

I slutet av projektet kom som sagt flera inno-
vativa idéer som jag inte haft tid att genom-
föra. Jag hade exempelvis velat utforska mer 
kring tredimensionella former och gjort fler 
tester kring textila tekniker där jag arbetar 
med den förstärkta hållfastheten som jag 
märkte att vävningen bidrog till. En intres-
sant tanke som Emmy Larsson gav under 
min opponering var att hålla i en workshop 
där olika personer experimenterade med 
tyget. På det viset hade jag kunnat ta hjälp 
av fler personer för att vidga mina vyer av 
materialet tidigt i processen. 
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Jag började även reflektera kring vad som faktiskt behövs i ett 
betongtyg.

I mitt fall hade materialet funkat lika bra i mina objekt om man 
hade bytt ut pvc-plasten till någon annat material, kanske 
canvastyg även där. Vem vet, i framtiden kanske man hittar 
ett miljövänligare alternativ som ersätter pvc-plasten? I vilket 
fall öppna jag upp ögonen för flera besökare på Konstfacks 
Vårutställning som beundrade materialet och den industriella 
estetiken som kollektionen redovisade.
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