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Abstrakt 
 
 

Upptäckten om att betongen hade sin plats inom designen öppnade 
mitt intresse för att undersöka hur materialet uttrycker sig i designade 
föremål. I detta examensarbete fick jag tillfälle att undersöka detta 
närmare. 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första behandlar betongens 
materiella egenskaper och dess historia. I den andra analyseras tre 
verk, det vill säga tre bord av betong. Den första som presenteras från 
kategorin är Ingela Karlssons betongbord och i den andra 
nederländaren och formgivaren Jesse Vissers ”Sag table” i betong och 
till sist min egen gestaltning, soffbordet i samma material. 
Undersökningen grundar sig på Jan-Gunnar Sjölins bildanalys, där 
objekten har analyserats var för sig och har sedan jämförts 
tillsammans mellan de olika uttryckssätten från de tre objekten. 

I bilagan behandlar arbetsprocessen och designmetodikens grunder 
utifrån ett didaktiskt perspektiv från min gestaltning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag skulle kunna kalla mitt bordsben som Alvar Aalto har uttryckt om 
sitt stolsben, som han kallar för ”den arkitektoniska kolonnens 

lillasyster”. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till mitt examensarbete började redan i kursen ”Samtida design”, där 
jag fick inspiration av att göra ett föremål i betong. Det blev ett kärl, en kruka för 
växter. Tidigare hade jag bara gjutit skulpturer i betong. Att kärlet blev just 
betong var därför att jag ville utveckla tekniken och göra ett bruksföremål av detta 
material. Jag ville göra något som låg i tiden och jag fokuserade på ett samtida 
material som finns omkring oss. 

Efter inspiration från olika formgivna föremål i betong ville jag undersöka 
vidare hur materialet uttrycker i detta material. Det var också en utmaning att 
försöka utforma en möbel, ett bord i sådant utförande i detta material. Krukan 
blev insteget till att vidareutveckla idén genom att tillverka ett bord i betong.  

Betong är ett material som finns runt omkring oss i den urbana miljön. Betong 
är ett material som förknippas främst som ett byggnadsmaterial. Betong är annars 
ett material som man minst tänker på i ett designat föremål. I det avseendet 
förknippas det annars främst med offentlig miljö och trädgårdar. 

Betong har blivit mode. Enligt Svenska betongföreningen har materialet aldrig 
varit så populärt som nu. Formgivna föremål som diskbänkar, trädgårdsmöbler, 
fågelbad osv. ska vara i rå betong, därför att betong är läckert, skriver de.1 Detta 
känns adekvat eftersom jag är inne på samma tema och har valt att göra en vidare 
undersökning av betongens väsen och bruk i ett par exempel i detta arbete. Det jag 
ska undersöka närmare här är tre utformade bord i betong - i olika utföranden - 
varav den ena är min egen gestaltning.  

Betong som material är en hel vetenskap, lika tungt i sig självt som det låter. 
Jag har valt inledningsvis att presentera betongens grundläggande egenskaper och 
sammansättning samt dess historiska bakgrund. Det kan vara värt att lära sig vad 
materialet är för någonting och var man huvudsakligen man använder sig av detta 
material. 

Förutom källfakta så fick jag inspiration av Jonas Bohlins betongstol i 
designutställningen från Nationalmuseum i Stockholm. 

De som vill veta mer om materialet hänvisar jag till böckerna om betong från 
litteraturlistan. 
 
  
1.2 Problemformulering 
 
Betong är ett naturligt inslag som finns omkring oss i den urbana miljön i form av 
arkitektur, broar, konstverk mm som jag redan har nämnt. Vi vet dess plats och 
reflekterar inte så mycket över det, det finns bara där.  

Men när materialet får spela i en ny roll som i ett formgivet föremål kan 
förväntningarna av upplevelsen bli annorlunda. Vad händer då? Jag har tittat på 
flera exempel och har blivit mäkta imponerad vad man kan göra med materialet i 
både som konstverk och designade föremål. Jag har valt ut ett par exempel som 
har anknytning till min gestaltning och som blir föremål för min undersökning. De 
utvalda föremålen förutom mitt eget bord är Ingela Karlssons betongbord och 
Jesse Vissers ”Sag Table” i betong. Frågeställningen är vad materialet signalerar i 
                                                 
1 Svenska betongföreningen: http://www.betong.se/upload/mallar/index.asp?sida=1 (2005-12-
22) 
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de två utvalda verken och hur detta förhåller sig till mitt eget bord i betong. Vad 
signalerar mitt verk i en jämförande analys med de bägge verken? 
 
 
1.3 Teori och Metod 
 
För att undersöka min frågeställning använder jag mig av Jan-Gunnar Sjölins 
bildanalysmetod. Denna har sin grund av de teorier som den amerikanske 
filosofen C. S. Peirce utvecklade inom semiologin och som i sin tur bygger på den 
schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures teckenteorier.  

Enligt Saussure består ett tecken (bilden eller föremålet) av två beståndsdelar: 
en signifiant, det betecknande som är uttrycket och en signifié, det betecknade och 
det som är innehållet.2 Bildens uttryck är det som syns och som tolkas på manifest 
nivå. Det är bildens syntax. Bildens innehåll har en djupare innebörd, ett mål eller 
har ett underliggande budskap som ligger till grund för semiotiken. Denna nivå är 
alltså en latent och underliggande nivå. Utifrån bildens uttryck och innehåll utgår 
jag ifrån Sjölins betydelseskikt som är mer logiskt uppdelade i nivåer. De är 
indelade i sex nivåer som hänvisar till specifika kategorier. Den första är den 
materiella nivån där man undersöker verkets materiella betydelse då man tittar på 
teknik och material. Den plastiska nivån hänvisar till färg och form samt 
komposition. Deltecken för deltecken. Ikonisk nivå grundar sig på våra egna 
erfarenheter, något som känns igen i bilden som vi tar med oss utifrån. På verbal 
nivå kan det finnas någon form av text och bokstäver i bilden och till bildens titel 
eller kontext. Det kan vara källmaterial av olika slag som skrivits om verket. 
Nästa nivå utgår från tolkningar från sändaren, formgivarens intentioner med sitt 
verk, alltså det är vad hon/han har sagt eller skrivit om sitt verk. Den sista nivån 
utgår tolkningen utifrån mottagarens perception. Här är det ”jag” som spelar den 
rollen som uttolkare för analysen.3 
 
 
1.4 Litteratur 
 
Förutom Jan-Gunnar Sjölins bildanalysmetod som den presenteras i Att tolka 
bilder, som ligger till grund för undersökningen, har litteratur med tre inriktningar 
valts ut som har anknytning till undersökningsområdet. Dessa områden är vad 
materialet signalerar, materialets form och dess materiella egenskaper. Den första 
inriktningen (och som ligger närmast för undersökningen) är vad betongen 
signalerar kommer ifrån Concrete Design av Sarah Gaventa. Hon beskriver 
utförligt materialet i olika sammanhang, som arkitektur, inredningsdesign och 
designade föremål av olika slag. Det var även därifrån som jag träffade på den 
Nederländska formgivaren Jesse Vissers betongbord, som till slut blev ett av mina 
två undersökningsobjekt. Vad materialet har signalerat genom tiderna har hämtats 
från Malmö konsthalls katalog av Sune Nordgren som handlar om en 
betongutställning av tre konstnärer. Förutom utställningsobjekten har han 
inledningsvis skrivit om betongens historia och materiella egenskaper, vilket har 
varit ett givande källmaterial för undersökningen. Betongen av idag har hämtats 
från artikeln ”Cementerade fördomar” ur tidskriften Råvara och från Svenska 

                                                 
2 Arthur Asa Berger, Kulturstudier (Lund: Studentlitteratur, 2003). sidorna. 70-71. 
3 Jan-Gunnar Sjölin, Att tolka bilder (Lund: Studentlitteratur, 1998). Tolkningens olika nivåer, 
sidorna. 78-101. 
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betongföreningens hemsida. Den andra inriktningen är tagen från boken 
Betongens yta av Tage Hertzell, som beskriver utförligt betongens om yta och 
dess formegenskaper. Litteraturen från den tredje inriktningen om betongens 
materiella egenskaper har tagits från Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning 
och egenskaper av Per-Gunnar Burström och ”Betongprojekt för hem och 
trädgård” av Leif Qvist.  

Övriga källhänvisningar som berör de två undersökningsobjekten har jag i 
första hand hämtat från internet, eftersom tryckta källor inte har varit tillräckligt 
tillgängliga. 

Till arbetsprocessen har jag tagit Jan Landqvist bok om designmetodikens 
grunder, Vilda idéer och djuplodande analys. Detta är en bra undervisningsbok 
för ändamålet. Där har jag tagit ut vissa etappindelningar och ett 
funktionsanalysexempel som har berört mitt arbete. Igenkänning från didaktiska 
och pedagogiska metoder från gestaltningen har denna bok inom detta område 
använts som sammanfattning till arbetet. 

 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Ämnet betong och design är ett stort område och jag har avgränsat mig i huvudsak 
till att undersöka vad de bägge verken signalerar. Jag har valt ut två bord av skilda 
stilar och som har anknytning till min gestaltning, dels därför att de är helt av 
betong, dvs. både ben och bordskiva. Jag kommer att avgränsa mig till dessa verk 
till respektive formgivare, samt mitt eget verk och undersöka dessa för att sedan 
jämföra vad analysen har kommit fram till. 

I gestaltningsprocessens faser har jag utgått från en designmetodik med ett 
didaktiskt perspektiv, det vill säga min inlärningsprocess (se bilaga 1). Där 
refererar den främst till designprocessen och vad det får för någon sorts betydelse 
i sammanhanget utifrån en didaktisk synvinkel. Jag har utgått från den didaktiska 
frågan ”hur”, och på vilket sätt processen har gått fortlöpande efter 
designmetodikens grunder. 
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2 Materialet och dess historia 
 

2.1 Materialet Betong 
 
Materialet indelas i två huvudgrupper; betong och lättbetong. Skillnaden mellan 
dessa betongtyper är porstrukturen i materialet som avgör dess densitet. 
Lättbetong består även av aluminiumpulver som är ett sorts jäsmedel. När pulvret 
kommer kontakt med vatten bildas vätgas som ger upphov till den porstruktur som 
finns i lättbetongen.4 

Huvudbeståndsdelarna i betong består av en blandning av cement, vatten och 
ballast (sten , grus och sand). Förutom detta används ibland tillsatsmedel och 
tillsatsmaterial för att påverka betongens egenskaper. Cement och vatten kallas för 
cementpasta eller cementlim. Detta är själva kittet som binder samman 
ballastkornen. Ingredienserna i cement utgörs av kalksten som är huvudråvaran 
tillsammans med lera. Cement som är ett delmaterial till betongen är ett 
hydraulistiskt bindemedel, vilket kännetecknas av det hårdnar (brinner) under en 
kemisk process genom reaktion med vatten. Denna produkt blir sedan beständig 
mot vatten. Sandmaterialets uppgift är att åstadkomma volymstabilitet. De ska 
vara minst två olika partikelstorlekar. De mindre kornen fyller upp mellanrummen 
mellan de större. 5  

Betong har stor styrka vid tryckbelastning men har dålig dragbelastning. För att 
förbättra materialets förmåga att uppta dessa dragkrafter måste man armera 
betongen med andra material som har god draghållfasthet. Det vanligaste sättet är 
att man gjuter in järnstänger i betongen.6  

 
 
2.2 Betongens historia 
 
Betongtekniken har gamla anor. Redan flera hundra år före Kr. kunde greker och 
etrusker framställa betongliknande material. Betongen användes till byggnadsverk 
som t.ex. till bostadshus, akvedukter, vattencisterner, broar och hamnar. 
Fortfarande finns det mycket av den antika betongen kvar.7 Antikens betong 
förknippas med de fyra elementen – eld, luft, vatten och jord. Den tidens betong 
var en naturgiven blandning av kalk och vulkanisk pozzolanajord. Namnet härrör 
från byn Puzzuolo som låg vid Vesuvius slänter. Pozzolanan hade kastat dit och 
avkylts till utbränd jord från eldens glödande massa i vulkanens inre.8 Så här 
skriver den romerska arkitekten Vitruvius under kejsar Augustus tid om 
pozzolanans unika egenskaper tillsammans med kalk och vatten härdade till 
romersk cement: 
 

Elden och hetta från de lågor som kommer upp från bergens innandömen genom 
sprickorna gör jorden lätt, och den luft som finns där är porös och fri från frukt. 

                                                 
4 Carlfors: http://www.carlfors.se/betong.html (2005-12-29) 
5 Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial, Utbyggnad, tillverkning och egenskaper (Lund: 
Studentlitteratur, 2001) sidan. 205. 
6 Jonas Holmgren, http://www.byv.kth.se/avd/btg/pers/Jonas_Holmgren/om_betong.htm (2005-
12-28) 
7 Per Gunnar Burström a. a. , sidan. 204. 
8 Sune Nordgren Betong, Malmö Konsthalls katalog nr 174, (Malmö: Tryckteknik AB, 1996) 
sidan 18. 
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När därför kalken, pozzolanan och luften, som alla skapats efter samma princip av 
eldens kraft, blandas, förenar de sig med varandra med vattnets hjälp, och fukten 
får dem snabbt att hårdna till en massa som varken vågorna eller vattnets kraft kan 
lösa.9 
 

Det var romarna som utvecklade ett cement- och betongliknande material till sina 
byggnadsverk. Detta kallades för ”concretus” varifrån vi har dagens engelska ord 
”concrete”. Det betyder växa samman, att förtätas på svenska. Byggnadsverken i 
betong kallades ”opus coementitum” varifrån vi har ärvt ordet ”cement”.10 Den 
mest kända byggnaden är bland annat Pantheon i Rom som uppfördes, 127 e.Kr. 

Materialet föll i glömska under lång tid därför att de tekniska metoderna inte 
var tillräckliga för att bygga stora byggnader i betong. Det var först under 20:e 
århundradet som tekniken till fullo skapade förutsättningar att bygga arkitektur i 
betong i stor skala. Men innan dess fanns det visioner att bygga efter lika stora 
historiska byggnader som Pantheon men det var först när man kunde bränna kalk 
och lerblandningar i ca 1500 grader, som man kunde producera betong. 
Upphovsmannen till denna upptäckt var engelsmannen John Aspdin, som kunde 
framställa syntetisk betong under beteckningen portlandcement år 1824. Det var 
först genom industrialismens genombrott man kunde framställa materialet i stora 
brännugnar11  

Betongen blev framträdande under modernismen då materialet fick betydelse 
för den arkitektoniska funktionalismen. Det innebar att arkitekturen fick ljus och 
luft, släta och öppna ytor, lätta och starka konstruktioner samt vackert böjda och 
smäckra former. För Bauhaus likställdes arkitektur med antikens byggmästare 
som införlivades med de högsta av konstarterna, där måleriet, skulpturen, 
ingenjörskonsten och kanske till och med musiken och poesin förenades till en 
vacker syntes. Men under de tre senaste decennierna har betongen associerats och 
reducerats till att vara något grått och fult, stelt och oformligt, kallt och 
ogästvänligt. Värderingarna av materialet har skiftat genom tiderna. Under den 
tidiga modernismen skulle materialet lösa det moderna byggandets problem men 
det skulle samtidigt bli till en början till och ett tecken på en inhuman storskalig 
bostadsmiljö som starkt kritiserats av postmodernismen. Från svallvågorna från 
funktionalismen under efterkrigstidens första decennier, började det 
explosionsartade husbyggandet bli något som inte enbart hade med arkitektur att 
göra. Det var framför allt ett socialt program där man byggde bort problemen för 
att lösa bostadsbristen.12  

I tidskriften Råvara under rubriken cement/betong, står det att betongens 
tråkiga stämpel håller på att tvättas bort efter associationerna från bland annat 60-
talets miljonprogram. Industridesignern Jens Thoms Ivarsson som samarbetar med 
Betongforum säger att: ”betong är egentligen spännande, det handlar om att tänka 
på nya sätt”.13 Det är ett tecken på att materialet börjar få en ny renässans sedan 
funktionalismens dagar. 

                                                 
9 Ibid, sidan 18. 
10 Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial, Utbyggnad, tillverkning och egenskaper, (Lund: 
Studentlitteratur, 2001) sidan. 209. 
11 Sune Nordgren Betong, Malmö Konsthalls katalog nr 174, (Malmö: Tryckteknik AB. 1996) 
  sidorna. 19-20 
12 Sune Nordgren Betong, Malmö Konsthalls katalog nr 174, (Malmö: Tryckteknik AB, 1996) 
sidorna 10-12. 
13 Roger Andersson, Cementerade fördomar, Råvara, 2005 # 1, sidan 35. 
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Gaventa skriver att betongens plastiska egenskaper gjorde det möjligt att 
tillverka små objekt, genom att man kunde skapa spännvidden av skulpturala 
hushållsobjekt, allt ifrån möbler och lampor eller använda betongen för något mer 
monumentalt. 14  De formgivare som vi har sett här är ett bevis på hur man kan 
utnyttja betongens möjligheter, både tekniskt och visuellt.  

Sune Nordgren skriver att: ”Betong är i flera bemärkelser ett allmängiltigt 
material, dels låter det sig i princip formas till vad som helst,...”15 Slutsatsen av 
detta är att materialet likväl kan formas till ett bord (som kommer att redovisas 
här) eller något annat designat föremål likväl som ett arkitektoniskt verk. 

 
 

 
3 Analys av betongbord 

 
3.1 De designade föremålen i betong 
 
De två valda objekten analyseras utifrån Sjölins bildtolkningsmetod för att 
undersöka vad tingen gör med materialet betong eller vad materialet gör med 
tingen.  

Den första i raden av dessa formgivare är Ingela Karlssons betongbord som blir 
föremål för undersökningen. Det andra objektet för undersökningen är ett bord av 
formgiven av designern och nederländaren Jesse Visser. Bordet är en prototyp och 
är gjuten i armerad betong. I den tredje analyseras min egen gestaltning som också 
är ett betongbord. Jag valde undersökningsobjekten av två skäl. Dels för att de 
ligger på samma tema som min gestaltning men också dels för att de för tankarna 
till design. 

 
 
3.2 Om Ingela Karlsson 
 
Den första i raden som presenteras här för analysen är ett betongbord av designern 
och keramikern Ingela Karlsson. Ingela är född och bosatt på Gotland där hon 
bedriver egen verksamhet i företaget Fide Fajans. Hon arbetar främst med fajans, 
dvs. lergods med en täckande tennglasyr, därav hennes varumärke på sitt företag. 
Hennes utbildning är från Capellagården samt Konstfack i keramik och design. 
Hon har ett flertal utställningar bakom sig och är representerad i Gotlands 
kommun, Statens konstråd, Röhsska museet i Göteborg och Arbetets museum i 
Norrköping.16 

 
 

                                                 
14 Sarah Gaventa, Concrete Design (London, Mitchell Beazley 2001).sidan 70. 
15 Sune Nordgren  Betong, Malmö Konsthalls katalog nr 174 (Malmö: Tryckteknik AB 1996) 
sidan 18 
16 stortorpet.se: http://www.stortorpet.se/Ingelanytt.htm (2005-12-21) 
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Ingela Karlssons ”betongbord” i klassisk stil. 

 
 
3.3 Ingela Karlssons betongbord 
 
Materiell nivå 
I materiell betydelse är bordet helt av betong, inklusive ben, sargar och 
bordsskiva. Jag har inte sett bordet i verkligheten, utan bara på bild och får förlita 
mig på taktila förutsättningar från min egen gestaltning. Av materialets 
karaktäriska ljusgråa kulör att döma verkar bordet vara obehandlat. Vid närmare 
betraktelse kan man se håligheter i materialet. Det är luftbubblor som blivit kvar i 
betongmassan efter gjutningen. Av egen erfarenhet från gestaltningsprocessen, 
från mitt eget bord är betongen en trögflytande massa som man häller i 
gjutformen och det är svårt att undvika dessa luftbubblor helt och hållet. Den yta 
som är befriad från dessa håligheter är bordsskivans plana yta. Av egen erfarenhet 
vet jag att det är lättare att gjuta i en plan form för att få ett gott resultat. Men å 
andra sidan lyfter dessa håligheter fram materialets karaktär och uttryck. 
 
Plastisk nivå 
I den plastiska nivån ser vi ser ett bord av betong, ett material som är utformat 
efter barockstil enligt Ingela Karlsson. Dimensionerna är 80 x 80 x 75 cm (L x B 
x H). Bordet kan stå både ute och inne enligt tillverkaren. Bordet är gjutet i två 
delar och är armerat på ett traditionellt vis samt med glasfiber. 
 
Ikonisk nivå  
I den ikoniska nivån får bordet en dubbel betydelse när materialet intar en ny plats 
som vi inte känner igen hos ett bord i detta slag. Man känner igen formen av ett 
bord från 1600 eller 1700 talen men samtidigt bryts det av när trä har bytts ut mot 
betong. Betong är ett stelt och dött material. Men vad är det som händer då? Den 
har ingen naturlig form. Betong har ansetts av viktorianerna att vara ett material 
utan inneboende karaktär, skriver Gaventa.17 Men även om det är ett dött och kallt 

                                                 
17 Sarah Gaventa,  Concrete Design, (London: Mitchell Beazley 2001) sidan. 68. 
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material väger bordets form upp kontrasten av de negativa aspekterna av 
betongen. Det klassiska formspråket hos bordet blir ett komplement till det kalla 
och råa i materialet, som väger upp mellan kontrasterna. Det grova uttrycket som 
betongen annars har, tycks nu ha blivit behaglig tack vare formen. Bordets 
ljusgråa kulör och de klassiskt utformade benen gör att betongen får ett helt annat 
utseende. Bordets tunga formspråk och materialets råhet spär ytterligare på 
kraftfullheten i bordet. Det verkar finnas ett dualistiskt förhållande i det här fallet. 
Materialet får en annan betydelse när det kommer i ett annat sammanhang. Det är 
tack vare formgivarens intentioner med sitt formspråk som gör att materialet får 
ett annat värde. Bordet är en sorts parafras i materialhänseende, där träets 
originella plats har utbytts mot betong. På ikonisk nivå känns formen igen men 
sedan bryts den genom att innehållet berättar något annat. Helt plötsligt står man 
dock främmande inför föremålet trots att man känner igen formen. Men samtidigt 
blir bordet intressant därför att det uttrycker något annat än vad vi är vana att se, 
som ett originalbord från 1600-talet. 
 
Verbal nivå 
Titeln på bordet är kort och gott ”Ingela Karlssons betongbord” under rubriken 
”Concrete Artefacts” på Per Ranch hemsida. Från objektets kontext i fråga är det 
ett formgivet verk från 1991. Den visades för en bredare publik samband med 
Kulturhuvudstadsåret 1998 och rönte stor uppskattning. Både före och efter 1998 
visades att bordet var svår att tillverka. Ingela sa själv att hon sökte upp med ljus 
och lykta någon som kunde tillverka bordet eftersom efterfrågan var stor. Men 
bordet blev tillgängligt för försäljning till allmänheten först 2004, då företaget Per 
Ranch AB åtog sig uppdraget att tillverka bordet åt henne. Återförsäljaren är 
Rosendals trädgård på Djurgården som säljer bordet till allmänheten.18 Företaget 
Per Ranch AB bildades 1984. De tillverkar designade föremål i lättbetong i små 
serier på beställning. De producerar möbler och objekt i betong för inom- och 
utomhusbruk, med både modern och traditionell teknik. Per Ranch har reducerat 
bordets vikt genom att använda sig av bl.a. lättballast efter deras eget 
betongrecept. Bordet väger ungefär 50 kg och i dagsläget när uppsatsen skrevs 
kostade bordet 24 000 kr.19  
 
Formgivarens intentioner 
Bordets form är av ett gammalt snitt men med ett modernt material. Utifrån 
formgivarens intentioner skriver Ingela själv att hon kombinerar olika stilar och 
material: ”Jag blandar olika inspirationskällor och stilar. Barocka former paras 
med modernt bruk,…”20 Detta mönster följer för övrigt i hennes produktion. Hon 
upplöser även gränser mellan kulturer i sitt formspråk. Ingela skriver att 
inspirationen kommer från Medelhavsländerna och att hon sammanblandar dessa 
med svenska traditioner.21 Detta är ett signum i hennes formspråk. 

 
 
 

                                                 
18 Pressrealise från Per Ranch´s hemsida; www.perranch.com/ (2005-12-21) 
19 http://www.perranch.com/PERRANCH-PressRelease-IngelaKarlsson.pdf  (2005-12-21). Efter 
kontakt med företaget fick jag mer information om bordet än vad det står på deras hemsida (2006-
01-12). 
20  http://www.stortorpet.se/Ingelanytt.htm (2005-12-21) 
21  http://www.stortorpet.se/Ingelanytt.htm (2005-12-21) 
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Mottagarens perception 
Ett udda verk som har fått ett nytt material i en klassisk form. I stället för trä har 
möbeln gjutits i betong. Detta ger associationer till en fossil från det förgångna. 
Uttrycket av bordet får en ny innebörd tack vare materialet. Det är materialet som 
väcker uppseende i formen. Det är materialet som gör bordet unikt. Betongen 
väcker något nytt från en gammal form vilket gör den tidlös. 
 
 
3.4 Om Jesse Visser 
 
Jag fastnade för objektet ”Sag Table”, ett armerat bord i betong av den 
Nederländska formgivaren Jesse Visser från boken Concrete Design av Sarah 
Gaventa. Jag blev fascinerad av den unika form och den minimala vikten som 
bordet ger sken av. 

Denna formgivare är inte så känd därför finns det inte så mycket information 
om honom. Källorna är knapphändiga och jag blev hänvisad till hans formspråk 
via designgruppen Droog design. Jesse Visser är examinerad från: Hogeschool 
voor de Kunsten,  Utrecht i Nederländerna. 

Jesse Visser designade bordet i samband med sin examen i tredimensionell 
formgivning. Bordet har vunnit ett flertal designpriser och har varit med i en del 
av den Nederländska designgruppen Droog Designs samling i möbelutställningen 
Furniture Fair i Milano år 2000.22 

Droog design är en Nederländsk designgrupp som bildades i Amsterdam 1993 
av Gijs Bakker och Renny Ramakers. Efter nymodernismen och minimalismen 
utvecklade designgruppen än mer uttrycksfull och humoristisk formgivning som 
betonar sin inriktning på kommunikation.23   

 
 

 
”Sag Table” betongbord av Jesse Visser 
                                                 
22 Droog design http://www.droogdesign.nl/ (2005-12-22) Notera att: Droog uttalas ”droach” med 
”sh” som Loch Ness och det betyder ”torr”. Namnet har uppkommit när upphovsmännen bildade 
designgruppen tillsammans med 24 stycken designers, där deras curatorssyn delade en mentalitet 
som kunde sammanfattas som ”torr”. Innebörden av detta ord var inte bokstavligen att designen 
skulle vara torr utan nämligen ha ironi och humor i formgivningen. 
12  Droog design http://www.droogdesign.nl/ (2005-12-22) 
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3.5 Jesse Vissers betongbord, Sag Table 
 
Detta betongbord är motsatsen till Ingela Karlssons bord i både form och storlek. 
Det finns djupare intentioner med verket och till varför det ser ut som det gör. Jag 
kommer att ta upp Vissers och Drooggruppens syfte med sin formgivning. Till 
skillnad från Ingela Karlssons bord ligger det ett djupare innehåll i designen. I det 
här fallet kommer analysens fokus ligga främst på verbal nivå och formgivarens 
intentioner från de källor som har varit tillgängliga för undersökningen. 
 
Materiell nivå 
På materiell nivå ser vi ett bord av betong som är hopsatt i delar, ben och 
bordsskiva. Bordsskivans tjocklek är bara 2 cm.  För att göra den så tunn och 
samtidigt behålla draghållfastheten är skivan armerad med två lager glasfiberväv. 
Betongen är också väldigt kompakt och stark därför att man har använt så lite 
vatten som möjligt när man blandade mixen. Ju mindre vatten man har i 
blandningen desto starkare blir betongen. Efter gjutningen har formen täckts med 
ett tunt lager av polystyrenplast som framkallar en mycket slät yta.24 
Plastisk nivå 
På den plastiska nivån är bordets uttryck sådant att det ser ut att ha blivit 
deformerat. Bordet mäter 200 x 100 x 75 cm (L x B x H). Kontrasten till skivans 
släthet och de tjocka rektangulära benen med dess ytstruktur får nästan ett 
monumentalt uttryck. Av de försänkningar och upphöjningar som visuellt 
uppfattas som ett mönster verkar vara spår från ådringen av ohyvlat trä som 
avtecknar sig i betongen. Betong är ett material som avspelar sin yta ifrån 
gjutformen.25 Bordsskivan ser extremt tunn ut i förhållande till de kraftiga benen. 
Bordsskivans sviktande form ger den taktila upplevelsen av (att man kan tro,) att 
skivan är gjord av ett annat material än betong. Distansen mellan skivans hörn och 
ben reducerar också dess tyngd. I det här fallet får man en annan känsla av 
materialet än vad det uttrycker i vanliga fall. Det som ger antydningar av betong i 
bordet, är de karaktäriska håligheterna som finns i benen. Det kan troligtvis vara 
kvarvarande luftbubblor i betongen.  

Till och med benen har fått ge vika för trycket från bordsskivan, och trycket 
fortplantats proportionerligt över hela formen, ungefär som ringarna på en 
vattenyta. 
 
Ikonisk nivå 
Bordets form avviker från vår syn på hur ett bord bör se ut. Det ser ut att ha blivit 
deformerat och obrukbart för användaren. Och man skulle heller inte kunna tro att 
bordet är tillverkat i betong, dels på grund av den skeva bordsskivan som är så 
pass tunn, och färgsättningen som döljer materialets naturiga kulör. 

I den ikoniska nivån kan man efter närmare betraktelse notera andra tecken än 
av ett skevt bord. Man ser inte bara ett modernt bord utan även att den har 
arkitektoniska drag i konstruktionen. Bordets material och form anknyter utifrån 
innehållet till ett byggnadsverk eller ett konstverk. Man kan tolka benen som ett 
slags brofästen eller pelare som bär upp en bro eller ett tak. 
 
 
                                                 
24 Sarah Gaventa, Concrete Design (London: Mitchell Beazley 2001), sidan. 94. 
25 Tage Hertzell,  Betongens yta: En handbok för arkitekter och andra (Solna: 
Byggforskningsrådet 1996). Sidan 36. 
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Verbal nivå 
På den verbala nivån gör titeln skäl för bordets unika form. Engelska ordet ”Sag” 
betyder svikta, ge efter, sätta sig. Något som bågnar. Det ser ut som om någon har 
suttit på bordet eller har haft något tungt på det under en längre tid, vilket har gett 
upphov till den skeva formen. 
 
Formgivarens intentioner 
Associationerna från den verbala nivån ger bevekelsegrunder både till bordets titel 
och till formgivarens intentioner, samt till varför bordet ser ur som det gör. Enligt 
Visser är bordet en del av en cirkel med en diameter av 50 meter, dvs. ritad efter 
en negativ form. Konsekvensen av detta är att bordsskivans mitt är 3 cm lägre än 
kortsidorna. Energin och koncentrationen är därför påtaglig på den lägsta punkten, 
där användaren kommer att sitta. Benens lutning är en del av den överförda 
spänningen från skivan, vilket betyder att läget på vinkeln är tre grader som är lika 
fördelade till radien av cirkeln, som är utgångspunkten till bordsskivans böjda 
form.26 Om man skulle se bordet i profil från sidan är den en del av sektorn av den 
stora cirkeln. Vid första anblicken skulle man inte lägga märke till cirkelns 
omfång på grund av bordsskivans svaga skevhet. Bordet har tydliga geometriska 
former i sitt uttryck från de formar som delarna har lämnat efter sig. Cirkeln och 
den likriktade triangeln som antyds av benens lutning kan ses utifrån innehållet i 
den plastiska betydelsenivån, som är en negativ form. En viktig aspekt av Visssers 
intention är att dess identitet upprätthålls rakt igenom bordet. Bordets funktion är 
inte bara ett objekt som man ställer någonstans för att äta eller att arbeta vid.  
Funktionen är även avsedd att realisera bordets användande samt att stimulera 
användaren till aktiviteter.27 Som nämndes redan under presentationen av 
formgivaren, är Visser en av de Nederländska formgivare som är involverad i 
designgruppen Droog design. Deras syfte med sin design är att integrera ett 
ömsesidigt förhållande mellan produkt och användare. I fallet med bordet menar 
Visser att detta samspel är realiserat i två inriktningar. I den första, när man sitter 
vid mitten av bordet verkar det som att skivans form omsluter användaren likt 
som en lanternin. Detta är ämnat att öka användarens koncentration så till vida att 
allt annat som står på bordet inte kan stå upprätt på bordsytan. För det andra är 
interaktionen realiserad för att använda betongen, vilket inte bara stimulerar den 
taktila sensationen av densamma utan verkar även vara fullt koncentrerad för att 
upprätthålla dess befintliga form.28 Hans intention kan tolkas utifrån två aspekter. 
För det första kan det perceptionella intrycket i form av en spetsig likriktig 
triangel vara en orsak till stabilitet åt konstruktionen. Bordsskivans böjda form gör 
den kortare i förhållande till basen. Den andra aspekten är att betongen ses som 
stabil i det här fallet till skillnad från andra material. 
 
Mottagarens perception 
Vid första anblicken får man intrycket av att detta bord snarare är ett konstverk än 
av ett formgivet föremål som har en praktisk betydelse. Men i det här fallet ska 
bordet användas i allra högsta grad, både fysisk och mental mening enligt Visser. 
Betongen i det här fallet får en ny dimension tack vare den tekniska utformningen 
av den. Elastiska spänningar i betongen gör bordet fjädrande men samtidigt stabilt 

                                                 
26 House of design: http://www.house-of-design.nl/craftdesign/sept99/nl/visserj.htm (2005-12-23) 
27 House of design: http://www.house-of-design.nl/craftdesign/sept99/nl/visserj.htm (2005-12-23) 
28 House of design: http://www.house-of-design.nl/craftdesign/sept99/nl/visserj.htm (2005-12-23) 
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med de tjocka och lutande benen. Ur två synvinklar kan man se konstruktionens 
uppbyggnad. I den första har bordskivan fått ge vika för den stora negativa 
sektorn. I den andra har betongens stabilitet förstärkts med den lutande radien från 
sektorn, inte bara från de kraftiga benen som ger upphov till betongens tyngd.  
 
 
3.6 Analys av den egna gestaltningen 
  
I den tredje och sista analysen presenteras undersökningen av mitt eget verk. 
Bordet tillhör även den gestaltande delen av mitt undersökningsområde i betong 
(se vidare i bilaga 1).  
 
 

 
Gestaltningen; ”Soffbord” av armerad betong, av Leif Hammar 
 
 
Materiell nivå 

På den materiella nivån är bordet tillverkat helt i betong. Det är också armerat 
med armeringjärn för att hålla draghållfastheten. Bordet är obehandlat och har 
betongens naturliga ljusgråa kulör. Bordsskivans ovansida är slät och kan liknas 
vid fint slipad sten. Kontrasten till bordsskivans fina yta är benens ojämna 
ytstruktur som har lämnats kvar efter gjutrörens formar. Benen har lämnat spår av 
håligheter som fyllts i efterhand. Benen har gjutits stående och betongen har inte 
fyllt ut tillräckligt mot gjutformens innerväggar. Det var svårare att fylla ut den 
tröga betongmassan i trånga och djupa utrymmen. Bordskivan gjöts mot en grund 
plan yta där man kunde fördela betongen lättare. Bordsskivans tjocklek är 3,5 cm 
och är armerad med traditionell 8 mm armeringsjärn samt med glasfibrer vid 
infästningarna i hörnen. Benen är ihåliga och har förstärkts med finare armering 
vid toppen för bordsskivan. De har en ytterdiameter på 15 cm och godstjockleken 
är mellan 2,5 och 3 cm. 
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Plastisk nivå 
På den plastiska nivån ser vi raka och enkla geometriska former, ben som 
cylindrar och bordsskivan i en kvadratisk yta samt hela formen som ett 
rektangulärt rätblock. Bordsskivans form är egentillverkad medan benens formar 
består av gjutrör och ventilationsrör. Bordets mått är 119x76x45 cm (L x B x H). 
Utifrån innehållet är bordets form uträknat efter förhållanden mellan längd och 
bredd efter gyllene snittets proportioner.29 
 
Ikonisk nivå 
Objektet är ett bord av typen soffbord. På den ikoniska nivån finns det värdefulla 
deltecken att ta upp när materialet har intagit sin plats i bordet. Bordets låga höjd 
och de tjocka benen får nästan ett monumentalt uttryck. Det ser ut som bordet har 
pressats ihop uppifrån. Benen har tryckts ihop samtidigt som massan har 
expanderat utåt mot bordsskivans hörnkanter. Som tidigare har nämnts, associeras 
betongen främst som ett byggnadsmaterial. Utifrån innehållet påminner min 
gestaltning mer av ett arkitektoniskt verk på grund av detta fenomen. Det är inte 
bara betongen i sig som uttrycker den taktila upplevelsen från ett material som 
härrör från ett arkitektoniskt verk utan också soffbordets form. Materialet blir en 
del som förstärker känslan från ett byggnadsverk. Bordet får nästan ett 
arkitektoniskt intryck där benen förknippas till pelare eller kolonner som bär upp 
ett platt tak på en byggnad. Helheten av bordets form ger en känsla av stabilitet.  
Utöver bordets form ger betongen en extra tyngd i uttrycket. Tecken för betong 
ger associationer av något som är tungt. Materialets fysiska egenskaper förstärker 
bordets råhet och urkraft samt får det arkitektoniska intrycket från en 
betongbyggnad i modernt snitt.  
 
Formgivarens intentioner 
Min intention med verket var att tänja på gränserna och utmana mig själv vad man 
kan göra i betong i detta format. Men min intention var också att få undersöka hur 
en möbel exponerar sig i detta material. Detta för att jag skulle kunna komplettera 
och kombinera den taktila upplevelsen av betongen tillsammans med bilderna av 
Ingela Karlssons och Jesse Vissers bord. Gestaltningen blev därför ett 
komplement till objekten för att komma dem nära, inte minst i materiellt 
hänseende. 
 
Mottagarens perception 
Bordet ser gediget ut och tål allehanda bruk av det. Den funktionella aspekten av 
detta betyder att man inte behöver vara rädd för att skada bordet på något sätt. 
Materialet är tåligt och oömt samt kan stå både ute och inne. Trots bordets ringa 
storlek lämpar det sig såväl ute som inne. Objektets fördelar är också dess 
nackdelar; det är tungt och otympligt.  

Tack vare materialets egenskaper skulle man kunna kombinera med andra 
material eller ha som fasta inventarier i bostäder som man inte behöver flytta på. 

                                                 
29 ”Inom ramen för kontexten av den mänskliga miljön och den naturliga världen finns där en 
dokumenterad kognitiv preferens för det gyllene snittets proportioner genom historien. Ett av de 
tidigaste bevisen där människan har använts sig av gyllene snittets proportioner (1:1,618) är 
dokumenterat från Stonehenge, ca 2000 f.Kr. Vidare har bl.a. Pytagoras studerat kring detta tal.” 
Kimberly Elam, Geometry of Design: Studies in proportion and composition, (New York: 
Princeton Architectural Press, 1951) sid. 6. 
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Bordet är häftigt och läckert därför att det signalerar något nytt som man inte är 
van att se i en möbel av det här slaget. Men samtidigt är detta något som man 
måste lära sig att tycka om. Materialet har haft sin plats i den urbana tillvaron och 
det kan kännas konstigt att sätta in betongen i en annan kontext än vad vi är vana 
vid. 
 
 
 

4 Jämförande analys av verken 
 
4.1 Analyssammanfattning av de bägge verken 
 
Två tecken i form av ett bord har undersökts utifrån dess uttryck och innehåll. 
Vilka gemensamma drag och skillnader har jag kommit fram till, i denna 
undersökning? I den här sammanfattningen blir det en jämförande analys mellan 
de båda borden samt vad som har framkommit i den egna gestaltningen. 

Jämförelsen mellan de utvalda borden skiljer sig starkt från på olika punkter i 
både form och funktion, liksom intentionerna hos de båda formgivarna. Nivån av 
formgivarens intentioner har varit mer informativ hos Jesse Visser än hos Ingela 
Karlsson. Även om dessa förutsättningar är olika, ligger de grundläggande 
förutsättningarna på gemensam nivå hos de båda objekten. Det är två bord som är 
till för att brukas av användaren och är tillverkade i samma material. 

Intentionerna med de två borden har varit olika. Ingela Karlssons intentioner 
med sitt bord har lutat åt funktion med ett tydligt uttryck av ett klassiskt 
formspråk. I uttrycket från den ikoniska nivån känner vi igen ett bord som har en 
klassisk stil. Det ursprungliga materialet i bordet har bytits ut mot betong med 
dess ljusgråa kulör och detta blir något som avviker från det igenkännbara. Det 
signalerar på något nytt i en ursprunglig form. Det är inte bara det rent visuella 
utan det tekniska. Den ursprungliga formen har gjorts i trä där delarna har sågats 
och bearbetas efter gängse metoder för att sedan sättas ihop. Karlssons bord är 
också hopsatt i delar med enda skillnaden att materialet har gjutits. Samtidigt får 
betongen paradoxalt nog ett annat uttryck än vad vi är vana att se. Den ikoniska 
betydelsen av ett bord i barockstil väger upp det grova eller hårda uttryck som 
materialet annars har.  

Vissers ”Sag Table” är en idé som grundar sig i en djupare nivå. I ett ikoniskt 
betydelseskikt bryts det stereotypa seendet av hur ett bord bör se ut. Men om man 
analyserar vidare utifrån innehållet i ett ikoniskt betydelseskikt kan man antyda ett 
arkitektoniskt deltecken i bordet. Bordsskivans krökta form kan härledas från en 
brokonstruktion eller liknande, om man vänder bilden upp och ner. Från den 
materiella nivån förstärks detta ytterligare av att bordet är tillverkat i betong samt 
att den geometriska formen utifrån den plastiska nivån härrör från ett 
arkitektoniskt verk.  

Visser har haft djupare intentioner med sitt verk. I Vissers fall måste man 
förstå de bakomliggande intentionerna till detta formspråk. I detta fall väljer man 
inte bara ett material eller en form enbart för dess estetiska uttryck. Från 
intentionens nivå är det en del av integrationen med funktionen. Det kan vara de 
tekniska egenskaperna hos materialet som möjliggör det ändamål som objektet är 
avsett för. Visser har fokuserat på integration mellan användare och produkt i sin 
formgivning. Bakom ironin och humorn i Droog design verkar det finnas djup i 
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designen. Kontexten från designprocessen i Vissers fall känns mer påtaglig än 
från Ingela Karlssons bord.   

I produktbeskrivningen av Ingela Karlssons betongbord står det att bordet kan 
stå både ute och inne. Om man skulle använda bordet som en trädgårdsmöbel ser 
man fördelarna till skillnad från andra material som kan ta stryk av väder och 
vind. Ur en funktionell aspekt är betongen ett oömt material som kan stå emot det 
mesta. Trä och plast till exempel kan spricka och blekna efter en viss tid om det 
får stå ute. 

När det gäller Vissers bord handlar det främst om att upprätthålla bordets 
formstabilitet än vad kanske ett annat material skulle göra. Utvecklingen av 
materialets tekniska egenskaper är också en grund till bordets form.  

Betong har länge ansetts som grått och klumpigt. Ifrån de här bägge fallen 
uttrycker betongen det motsatta. I Vissers ”Sag Table” undantrycks detta av 
bordets färg och konstruktion. Materialet i Vissers bord tydliggör de 
arkitektoniska dragen som finns i konstruktionen eftersom betongen härrör från 
modernismen och byggnadsindustrin. Betongen i Vissers bord ligger i takt med 
tiden. 

Trots betongens stela och grova anseende får materialet i just dessa två objekt 
helt andra konnotationer. Kroppen har fyllts med ett annat material och formen 
har gett upphov till att materialet i dessa föremål ger ett mer kraftfullt och ett 
monumentalt uttryck än vad andra material skulle göra. I Ingela Karlssons bord 
märks detta tydligt och ännu mer tillsammans med den klassiska formen. 

 
 
4.2 Gestaltningen i jämförande analys med de bägge verken 
 

En jämförande analys av gestaltningen och de två ovanstående verken, visar att 
det finns både likheter och olikheter i nivåerna, i samtliga fall. 

På materiell nivå skiljer sig gestaltningen från de bägge verken i fråga om 
teknik och material. Från Ingela Karlssons bord har man använt sig av lättbetong 
och en specialballast som har gjort bordet lättare. Dessutom har man använt sig av 
både traditionell och glasfiberarmerad betong. I ”Sag Table” som tekniskt ligger 
långt fram har man använt sig av glasfiber som huvudarmering. Gestaltningen i 
jämförande analys med Ingela Karlssons bord påvisar vissa likheter, tekniskt sett. 
Där har jag både använt traditionell armering och glasfiber använts. I 
gestaltningens fall har armeringsjärn använts i huvudsak för att hålla 
draghållfastheten över stora ytor samt glasfibrer i form av strån som är till för att 
förstärka och binda ihop vitala delar i bordet.   

Från den plastiska nivån ser man formen och även från de ikoniska 
associationerna av ett arkitektoniskt innehåll, förutom att det är ett bord. Formen 
kommer till sin rätt i det valda materialet s.a.s. till en gemensam kontext. På 
plastisk och ikonisk nivå ligger gestaltningen närmare Jesse Vissers bord 
beträffande betongens uttrycksfullhet, än Ingela Karlssons bord. På den plastiska 
nivån finns det tydliga drag av geometriska former, släta och öppna ytor som 
påminner från modernismens funktionalitet. Likaså från den ikoniska nivån där 
det finns liknande drag av arkitektoniska aspekter som det finns från Vissers bord. 
Det som avviker hos gestaltningen i jämförelse till ”Sag Table” är form och färg 
samt den tekniska uppbyggnaden av den.  

På den verbala nivån utifrån titeln ”Soffbord i betong” där det berättas vad som 
åsyftas. Titeln skvallrar om vilken typ av bord det är frågan om och vilket 
material det är tillverkat i. I Ingela Karlssons bord berättar titeln inte mer än att 
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det är tillverkat i betong och ingenting om formen, som lämnats åt uttolkaren. Till 
skillnad från Ingela Karlssons betongbord är Vissers verk desto mer informativt, 
om vad det är för någonting utöver det man ser. I omvänd ordning finns det ingen 
antydan där utöver bordets kontext att det är tillverkat i betong. 

Jag går inte närmare in på jämförelsen mellan intentionerna med borden här. 
Funktion har varit dominerande hos Jessse Vissers intentioner medan Ingela 
Karlssons betongbord har lutat mot form. Vad beträffande intentionerna med 
gestaltningen så har jag tagit båda delarna från de utvalda betongborden för att 
studera både teoretiskt och praktiskt hur ett föremål uppenbarar sig i detta 
material. 

 
 
 

5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att materialet har uttryckt likheter och 
olikheter utifrån de analysnivåer som har beskrivits här. Betongen i objekten har 
analyserats utifrån manifest (uttryck) och latent (innehåll) från olika nivåer. 
Nivåerna har varit pedagogiskt uppdelade i materiell, plastisk, ikonisk, verbal och 
formgivarens intentioner samt från betraktarens perception. På materiell och 
ikonisk nivå i manifest betydelse har de undersökta objekten varit likställda, så till 
vida att de utvalda borden är i betong i samtliga fall. De valda objekten som har 
anknytning till gestaltningen har utskilt sig mer eller mindre från de övriga 
nivåerna i både uttryck och innehåll. Att använda sig av Sjölins bildanalysmetod 
har varit tacksamt eftersom man har kunnat hålla isär de olika nivåerna från 
varandra.  

Anledningen till att det blev just två bord i betong av skilda slag var därför att 
jag tidigt påbörjade idén att tillverka en möbel i form av ett bord. De blev en 
inspirationskälla och studieobjekt till detta arbete. Det var ett sätt att analysera 
likheter och olikheter av ett föremål i betong på samma tema. Att det blev just i 
betong var för att testa hur en möbel uppenbarar sig i detta material. Det var också 
en förutsättning för att få den taktila upplevelsen av betongen från de bägge 
borden, eftersom de inte fanns tillgängliga i verkligheten när uppsatsen skrevs. 
Som en kemist eller en fysiker forskar, har gestaltningen varit en sorts laboration 
för att komma med relevanta slutsatser eller antaganden för hur föremålen 
uppenbarar sig i detta material. Detta ser jag som en pedagogisk modell för att 
kunna förstå hur saker och ting uppenbarar sig efter en teori. 

Betongen har främst associerats till ett byggnadsmaterial. Även här i de utvalda 
borden finns det tekniska och formmässiga aspekter från arkitekturen. Från den 
valda litteraturen till undersökningen har andra discipliner kommit in i 
resonemanget om de valda objekten. De båda undersökta objekten har givit 
associationer i högre eller lägre grad till arkitektur både i design och i 
konstruktion, där tonvikten har legat på uttryck, form och på det materiella.  Detta 
kan emellertid inte betraktas som konstigt, eftersom samma tekniska förfaringssätt 
kommer igen i dessa föremål, fast då i mindre skala. 
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6 Sammanfattning från betongprojektet 
 

Att lära sig om ett materials egenskaper i praktiken, som här har gjorts under 
gestaltningen har varit en förutsättning till förståelse och kunskap, inte bara för att 
handskas med betong utan även förståelsen för bordets funktionella och estetiska 
betydelse i detta material.  

Arbetsprocessen från idé till färdig produkt har gett mig insikter, efter den 
didaktiska frågan: Hur har jag gått till väga? Därför har jag även försökt att visa 
metodiskt på hur man har gått till väga i processen.  

Jag har inte kunnat gå i händelserna i förväg. Jag har tagit reda på fakta från 
olika källor hur man ska bygga ett föremål, ett bord i betong. Jag har fått 
reflektera över vad jag har gjort. Roger Säljö skriver att: ”Mänskliga handlingar är 
i allmänhet en kombination av intellektuell och manuell verksamhet”30 En 
arbetsprocess är aldrig linjär. Under processen fick jag tänka om flera gånger. Jag 
fick revidera mina planer och lösa olika problem under processens gång. Jag fick 
ständigt göra ändringar. Ibland gjordes missbedömningar och dessa fick rättas till 
efter hand. Intellektuella och manuella redskap är helt integrerade med varandra 
och är en kombination av samma handlingar, skriver Säljö.31  

Den taktila upplevelsen, att man har fått närkontakt med betongen har ökat 
förståelsen för föremålets bildspråk. Man ser dess egenskaper och på vilket sätt 
materialet kan uttrycka sig som ett designat föremål. Det kan vara praktiska 
aspekter eller att få visuella effekter i form av att få något monumentalistiskt 
uttryck i möbeln. 

Jag har kommit i kontakt med materialet och genom detta lärt mig att handskas 
med det. Att förstå betongens egenskaper gör man bäst när man tillämpar 
materialet i praktiken. Inte bara att handskas med betongen, utan alla moment 
under hela arbetsprocessen har varit en väsentlig del i detta sammanhang. 
Förutom själva handledningen har jag gjort det mesta själv, och prövat mig fram 
till olika lösningar eller alternativ för att nå målet. 

Detta för tankarna till pedagogen John Dewey´s pragmatiska syn på lärande 
som var en central tanke i hans arbete och grunden till hans experimentskola. 
Dewey utvecklade en metod där tillämpningen innebar att undervisningen skulle 
byggas upp genom att eleven skulle vända på saker och begrepp. Precis som jag 
har gjort. Därifrån kommer uttrycket ”learning by doing”.32  I det här fallet 
känner jag igen mig från detta lärande och dessutom har det gett mig förtrogenhet 
om tekniker och material. 

Design i det här fallet är i allra högsta grad en praktisk gestaltande verksamhet 
där materialkunskap är en viktig grundläggande aspekt. Samtidigt finns ett 
fundamentalt analytiskt och kritiskt förhållningssätt bakom mitt arbete. 
 

 
 
 
 

                                                 
30 Roger Säljö, Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv (Nordstedts akademiska förlag 
2005) sidan 34. 
31 Roger Säljö, Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv (Nordstedts akademiska förlag 
2005) sidan 34. 
32 Lars Svedberg, Monica Zaar (red), Boken om pedagogerna (1998)(Liber 2000) sidan. 125. 
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7 Egna reflektioner 
 

Vid en återblick på vad som har gjorts i denna undersökning ser man två saker. I 
den första delen har fokus legat på bildanalysen och i den andra på 
arbetsprocessen (se bilaga 1). Jag har försökt att koppla samman de teoretiska 
frågorna med de praktiska och de har fått komplettera varandra. Meningen med 
undersökningen var i första hand att hitta ett samband mellan bildanalysen och 
min gestaltningsprocess. Men även om de två delarna kan tyckas ligga var för sig 
i undersökningen, har arbetsprocessen fungerat som en återkoppling till de 
undersökta objekten. Utöver den didaktiska processen i mitt arbete har jag fått de 
teoretiska kunskaperna till mitt undersökningsområde. De har varit en tillgång 
eftersom jag inte har varit i närkontakt med de båda undersökta borden. För det 
andra har jag inte heller haft tillräckligt med källmaterial om de båda formgivarna 
och deras verk, därför att källmaterial inte funnits eller har varit svårtillgängligt.  
Jag har fått lita till min intuition och utgått från ”min” tolkning av de båda verken, 
efter den analysmetod som har använts i undersökningen. Jag hade också önskat 
skriva mer om formgivarnas övriga verk som har samband med de undersökta 
föremålen. Men på grund av brist på information och tid lades ett fokus på 
materialets egenskaper i allmänhet. 

  Som jag har nämnt tidigare är betongen på frammarsch inom design. Det 
finns mycket forskning om materialet och dess bruk i olika sammanhang. I de 
produkter som har redovisats här omvittnas betongens utveckling både tekniskt 
och formmässigt. I den här undersökningen har jag även vidrört andra discipliner 
vilket har varit spännande. Utöver designade föremål finns det mycket att utforska 
inom betongens område. Under arbetet med detta arbete tittade jag även på 
arkitektur, skulpturer och inredningsarkitektur – också dessa områden är 
intressanta och spännande. 
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