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Sammanfattning 
 
I denna rapport redovisas ett examensarbete av Frida Altskog utfört i 
samarbete med Askersunds Kakelmakeri. Projektets mål har varit att 
ta fram en keramisk list efter företagets kravspecifikationer. 
Företagets önskemål och produktions möjligheter har stått i fokus. 
 
Rapportens faktainsamlings del innehåller översikt på materialet 
keramik, tillverkning av keramiska produkter och hur produktion på 
handslaget kakel och klinker går till. Målgruppsanalys och 
marknadsanalys har vart vägledande genom projektets 
idégenereringsfas och realiseringsfas. 
 
Slutprodukten är en keramisk list som utifrån en grundform går att 
kombinera med tre olika mönster. Klassisk, modern och orientalisk. 
Listen går att förändra och anpassa efter de ytor man vill klä. Den är 
utformad så att tillverkningen görs effektivt och det kan ske i 
Askersunds kakelmakeris keramikverkstad. 
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Summary 
 

In this report presents a thesis by Frida Altskog performed in 
collaboration with Askersunds Kakelmakeri. The project’s goal has 
been to produce a ceramic ledge after the company’s specifications. 
The company’s desire and production facilities have been in focus. 
 
This report includes a collection of facts and gives an overview of the 
ceramic material, production of ceramic products and how production 
of hand-made tiles and clinker is made. A analysis of target group 
and market have been a guide line through the projects ideas and 
realizations. 
 
The final product is a ceramic ledge that can combine with three 
different patterns. Classic, modern and oriental. It can be combined 
and adjustable on different surfaces. The form of the ledge is 
effective to produce and it can be made in Askersund kakelmakeris 
pottery. 
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Förord 
 
Det här examensarbetet är genomfört av Frida Altskog i kursen 

Examensarbete i industriell design 15hp, på utbildningsprogrammet 

Design och konstruktion vid högskolan på Gotland. Arbetet har 

genomförts i samarbete med Askersunds Kakelmakeri. Jag vill tacka 

mina handledare Staffan Eriksson, högskolan på Gotland och Maria 

Bergström Ekström, Askersunds Kakelmakeri. 

 

 

 

                                                                Frida Altskog, Visby 2012 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Projektet är baserat på ett uppdrag från Askersunds Kakelmakeri. 
Uppdraget är att formge en innovativ keramisk list. Projektet 

innehåller en fördjupning i produktion av kakel och klinker. Fyra 

veckor av projektets arbete har utförts hos uppdragsgivaren för att få 
kunskap om produktion och material.  

Askersunds Kakelmakeri drivs av Maria Bergström Ekström som 

formger och hantverksmässigt tillverkar allt i företagets sortiment. 

Sortimentet innehåller kakel, golvtegel, klinkers och kakelugnar. 
Kunden erbjuds nedplockning, omsättning och nyuppsättning av 

kakelugnar. Kopior av delar som är sönder eller saknas på befintlig 

kakelugn kan beställas och tillverkas. Kunder kan beställa kakel efter 
eget önskemål på färg och storlek. I sortimentet finns kakel med 

funktioner som tvålkopp och förvaringsutrymme. 

 

1.2 Problemdefinition 

 
Hur bör en keramisk list formges för att vara en estetiskt tilltalande 

dekoration i heminredningar och samtidigt passa in i Askersunds 
Kakelmakeris nuvarande sortiment? 

 

1.3 Mål 

 
Målet med projektet är att utveckla en innovativ och estetiskt 

tilltalande keramisk list. Listen ska vara unik för Askersunds 

Kakelmakeri. Den ska kunna kombineras i inredningar tillsammans 
med företagets nuvarande sortiment men också inredas som en 

fristående dekoration.  

 

1.4 Lösningsmetod 

 

Examensarbetet har skett enligt designprocessens olika faser: 
planeringsfas, faktainsamlingsfas, idégenereringsfas, 

genomförandefas och redovisningsfas. Kunskap och idébaserats 

material har utbytits med mina handledare. 
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1.5 Avgränsningar 

Ingen utveckling av teknik eller av företagets produktion kommer att 

ske. Tillverkningskostnad kommer att uppskattas, inte räknas ut 
exakt.  

 

1.6 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen har tagits fram av Maria Ekström Bergström, 

Askersunds kakelmakeri.  
 

Listen skall vara: 

- Anpassad efter Askersunds kakelmakeriets småskaliga produktion. 
- I form av en grundform som ska kunna kombineras med klassisk, 

modern och orientalisk stil. 

- Formgiven så att den medger en fin övergång mot putsad eller 

kaklad vägg och golv i form av golvtegel, klinker eller gjutet.  
- Sintrad eller glaserad. 
- Enkel att förändra och underlätta för att kunder ska kunna göra 

speciella val. 
 
 

Maria ger önskemål om att lyfta den keramiska listen som dekor på 

samma sätt som bårder och som mönster som förekommer i 
överkant på kaklade väggar. 
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2 Faktainsamling 
 

2.1 Keramik 

 

Bruksföremål av lera kallas för keramik. Leran härstammar från en 
vulkanisk bergart av en granittyp och är en av jordens vanligaste 

beståndsdelar. Den innehåller mikroskopiska partiklar av mineraler 

och bergarter. Leran är ursprungligen vit och innehåller få 
föroreningar och är oplastisk dvs. svår att forma. Efter att 

ursprungsleran, som också kallas för primärlera, har bearbetats av 

glaciärer, vind, hav och floder och sugit åt sig föroreningar som järn, 

andra mineraler, kol och växtlämningar får den en annan färg, 
struktur och partikelstorlek. De olika kombinationer av mineraler som 

leran tar upp ger den olika egenskaper och färger. Efter den här 

processen blir leran plastisk och då kallas den för sekundär lera. Två 
egenskaper som en lera kan ha är fet eller mager. Den feta leran är 

enkel att arbeta med för att den innehåller mindre partiklar och är 

därför mer plastisk. Den magra innehåller mer sand och är trögare 
att forma. Man kan finna den primära leran i Frankrike och England, 

medans den sekundära är vanlig och förekommer i stort sätt överallt. 
Den sekundära leran kan delas upp i två kategorier ler- och stengods. 

Man kan blanda en keramisk massa genom att man blandar olika 

leror beroende på vilka egenskaper man vill ha. Man kan t.ex. blanda 

i chamotte, som är en benämning för bränd lera, i massan för att 
leran ska bli mer stabil under bearbetning. (Tjernström,2003) 

 
Lergods är poröst och lågbrännande, den bränns mellan 700grader 

och 1200grader. Lergods blir inte tät efter en bränning med låg 

temperatur. När leran inte är tät kan den ta upp vatten och annan 
vätska. Efter bränning i de högre bränningstemperaturerna sintrar 

leran, vilket innebär att lerpartiklarna ihop och godset blir tätt. Om 

man inte sintrar lergodset behövs en glasering för att leran ska bli tät 
och ge ett bra resultat. Stengodslera kräver en högre bränning 

mellan 1200grader och 1300grader. Stengods är sintrad och 

glasering sker bara av estetiska skäl. Stengodsleran är hårdare och 
mer tålig än lergodsleran. Fältspat porslin bränns högre ändå, mellan 

1250grader och 1400grader och är mycket tätt och hårt. Den här 

massan består mest av kaolin med tillsatts från andra leror för att få 

massan mer plastisk. 
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2.2 Kakel och klinker 

 

Kakel och klinker är en produkt som är enkel att hålla ren. Det 
används i inredningar där hygien ligger i fokus, som i badrum, kök, 

mejerier, tvätterier, bagerier och sjukhus. Materialet har flera 
praktiska egenskaper. Det är hållbart, vattentätt, syrabeständigt, 

lättstädat, blankt och dekorativt. I historiska Sverige har kakel och 

klinker inte vart lika populärt jämfört med södra Europa där det har 

använts i en större utsträckning. Det kan bero på att det fanns 
billigare material som man ansåg hade samma kvalité och att andra 

inredningar var enklare att byta ut eller förändra. När man insåg att 

kakel och klinkers var ett mer praktiskt material jämfört med plast 
steg populariteten. I dagsläget är det standard att ha kakel bakom 

diskbänk och handfat. I Sverige är det störst åtgång på vit och 

diskret färgsatta kakel och klinker. Det kan hända att man 

kombinerar de enfärgade kakelplattorna med en utstickande färg. 
Många svenskar upplever kakel och klinker som ett hårt och kallt 

material. Värmeslingor under klinker är ett komplement som höjer 

upp materialet och gör så att inredningar känns mer hemtrevliga. 

 

2.3 Produktion av keramiska produkter 
 

Produktion av keramiska produkter kan man dela upp i fem 
huvudmoment:  

 
1. Brytning. Upptagning av leran sker i öppna brott, mellan två till 

fyra meter ner i marken. Man gräver leran tvärs lagren för att få upp 
en del av varje lerskikt och det ger en maximal blandning.  

 
2. Blandning till keramisk massa. Man blandar olika föroreningar, 

leror och mineraler för att få fram en keramisk massa efter önskade 
egenskaper.  

 

3. Bearbetning. Leran krossas och sorteras. Små stenar i leran 
krossas och stora stenar sorteras bort. Sedan slammas massan för 

att få bort olika föroreningar och stora partiklar som är oönskade.  

 

4. Formning av en produkt. Det finns olika tekniker på hur man 

kan forma lera till en produkt, t.ex. kan man gjuta leran i en 

gipsform, kavla, ringla eller dreja. Vilken teknik man använder beror 

på hur slutprodukten ska se ut. 

 

5. Torkning och bränning. Leran ska torka innan man bränner den. 

Om leran innehåller fukt vid bränning finns det stora risker att godset 
spricker. Vanlig torktid är två till tre dygn. Vid torkning krymper leran 

och det beror på att lerpartiklarna innehåller vatten och när vattnet 
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avdunstar drar lerpartiklarna ihop sig. Den optimala torkningen av 

leran är när lerans yta torkar i samma hastighet som fukten 

transporteras ut ur massan. Många keramiker använder sig av ett 
torkutrymme där utrymmets luftfuktighet, värme och luftcirkulation 

kan regleras. Vid det här stadiet kan man lägga på engobe som 
dekoration och färgsättning. Engobe är en benämning på en 

lerslamning som görs av lergods. När leran inte längre innehåller 

någon fukt är det dags för bränning. Den första brännigen av 

keramiska produkter kallas för skröjbränning. Skröjbränning kan ske 
på många olika sätt som t.ex. saltbränning, rakubränning eller 

färgbränning. Skröjbränning går sakta upp i hög temperatur och 

sedan när det närmar sig maximal temperatur ökar den fart. Efter 
skröjbrännigen kan glasyr läggas på och sedan bränns det för sista 

gången och det kallas för glasyrbränning. Skillnaden på skröjbränning 

och glasyrbränning är att glasyrbränningen inte går lika sakta och 

länge upp i temperatur som skröjbränningen, utan snart ökas 
temperaturen och når maximal temperatur snabbare. Tiden på 

bränning beror på hur mycket gods man packar ugnen med, men 

generellt tar en bränning ca. elva timmar. Slutprodukten blir 
påverkad av vilken lera man har och hur man genomför dessa fem 
moment. 
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2.4 Produktion av handslaget kakel och klinker 

 

Val av lersort beror på önskad slutresultat. Eftersom klinker sätts på 
golv tillverkar man det i stengods för att få en mer slagtålig och 

vattenbeständig platta. Till kakelplattor kan man använda både ler- 
och stengods. I det första steget i produktionen används en maskin 

som bearbetar leran och pressar ut den genom en mall ut på 

rullband. Mallen är formad efter vilken tjocklek och bredd kaklet eller 

klinkern ska ha, mallen ska vara anpassad efter krympning och man 
räknar med att måtten krymps med tio procent. 

 

Lerplattorna flyttas sedan från rullbandet till en gipsplatta med 
tidningspapper på och torkas under press. Där ligger plattorna tills de 

har torkat så att de är lädertorra. När leran är för våt är det svårt att 
få fina skärsnitt i plattorna. Plattorna skärs ut för hand efter önskade 

mått och sedan rundar man av framsidans kanter för att undvika att 

de ska bli vassa. Plattans framsida korrigeras så att den är slät och 
jämn. I fall man tillverkar klinker kan man rispa spår på baksidan för 
att plattorna ska lättare fästa i sättmassan vid plattsättning.  

När det här momentet är klart lägger man tillbaka plattorna på 

gipsskivorna och låter det fortsätta torka under press. 

Torkningen under press är viktig för annars kan plattorna bli skeva. 
Nästa steg är att lägga 

på engobe och utforma 

mönster. I det här 
momentet får inte leran 

vara för torr för att då är 

den svårbearbetad och 
spricker lätt när man 

doppar ner den i 

engobevätskan. Engoben 
tar ca sex timmar att 

torka och därefter läggs 

plattorna återigen i tryck 

mellan tidningspappret och gipsskivorna. Där låter man plattorna 

ligga i två till tre dygn då de har torkat ordentligt inför skröjbränning. 

När man packar in de gods som ska skröjbrännas måste man tänka 

på att plattorna kommer att krympa och röra sig i ugnen. Därför ska 
man se till att de inte ligger dumt till så att det kan krossas eller gå 

sönder. Efter elva timmar kan man ta ut sitt gods.  
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När skröjbränningen är färdig krävs ingen mer bearbetning förutom 

att man kan glasera plattorna. Glasyren torkar in efter ca en timma. 

Man torkar av plattornas baksida före bränning. Om det är glasyr på 
baksidan kan plattan brännas fast i underlaget. Ugnen förbereds inför 

glasyrbränningen genom att man dammsuger den så att man får bort 
alla lerpartiklar. När man packar ugnen för glasyrbränning kan man 

använda ett ställ där plattorna ställs in och på det här sättet utnyttjas 

ugnens utrymme och bränningen bli effektiv.  

 

2.5 Storskalig produktion av handslaget kakel 

 
En storskalig produktion av handslaget kakel gör så att tillverkningen 

måste effektiviseras och bli mindre slitsam. Vid utskärning av kaklet 

kan man göra en skäranordning så att man skär flera snitt i taget. En 
sluten gipsform som är uppbyggd som en gjutspalt kan effektivisera 

tillverkningen. Det innebär att gipsformen består av flera plattor, 

bland upp till tio stycken. Leran hälls ner i formen och då fylls 
hålrummen upp en efter en. Den metoden ger flera plattor färdiga på 

ett svep. Om gipsformen är noggrant bearbetad innan gjutning sparar 
man tid på att slippa efter behandla plattorna. Bearbetningsmaskinen 

kan utnyttjas så långt det går genom att göra mallar som är 
utformade precis som man vill ha slutresultatet. Stämplar som man 

pressar ner i leran kan användas vid små dekorationer. Industriell 
tillverkning av kakel sker i alla steg maskinellt och plattorna 

torrpressas ned i formar utan vatten. På så sätt slipper man 
torkningstiden. 

 

2.6 Plattsättning 

 
 

Det som behövs inför en plattsättning är sättmassa, fogmassa och 
verktyg. En mätpinne, en tumstock och ett vattenpass behövs i 

början av arbetet då man mäter ut och ser till att underlaget är rakt 

och slätt inför uppsättningen. Om gammalt kakel måste tas bort från 
ytan kan en kofot användas. Ibland kan det behövas att skära 

kakelplattorna eller t.ex. göra hål i dem när de ska sättas upp vid 

vattenrör, då kan man använda sig av plattskärare och borr. Sedan 

för att fästa plattorna på underlaget används sättmassa, vid det här 
steget är det bra att ha verktyg. En spackel till att applicera massan 

på ytan och en tandspackel till att fördela massan jämnt över hela 

ytan. För att få samma distans mellan varje platta kan man använda 

sig av distanskryss. När det har torkat efter tolv timmar kan man 

foga och då behövs fogmassa, handskar och en mindre spackel. 
Innan man fogar ska man ta bort distanskryssen. När fogen har 

torkat kan man torka av plattorna med en svamp för att få bort 
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överflödig fog och den hinnan som blir när man fogar. En noggrann 

förberedelse inför uppsättning av kakel och klinker underlättar 

arbetet. Man bör veta hur stor ytan är som ska kläs och efter det 
räkna ut hur många plattor som går åt. Utefter de måtten kan man 

också räkna på hur mycket fogbruk och sättmassa som behövs. 
Färger på plattorna kan variera därför kan man lägga upp dem och 

sortera efter färg skiftningar och se hur det skulle se ut när det är 

uppsatt. 

  
En planering på eventuella skarvar kan behövas för att få ihop det 

estetiskt och för att se till att man ska få skära så några plattor som 

möjligt. Det kan vara svårt att få ihop det fint när arbetsytan har 
hörn och ojämna mått så att man får kapa plattorna. Man bör 

rengöra ytan där plattorna ska fästas på noggrant och förbereda 

underlaget, det finns rekommendationer på hur man ska göra 

beroende på vilket underlag det är. Mätning och noggrannhet gynnar 
sig när plattorna är uppsatta för då ser det ordentligt gjort ut. I fall 

man har satt plattor på golvet bör man vänta 1-2dygn innan man går 

på ytan. (Näsström,2003) 

 
  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verktyg som används vid plattsättning, illustration, Frida Altskog 
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2.7 Målgruppsanalys 

 

Askersunds kakelmakeriets målgrupp är arkitekter, inredare, 
byggnadsvårdare och kakelspecialister. Eftersom kakelmakeriets 

sortiment är handgjort upplevs det lyxigare. Kaklet är ca. tre gånger 
dyrare än industriellt tillverkat kakel och kräver därefter en målgrupp 

som är beredd att betala. Därför vänder man sig till företag som 

säljer exklusiva inredningar och som sätter värde på hantverk. 

Projektet har i stora delar utgått från företagets undersökningar och 
diskussioner som nyligen gjorts med målgruppen.  

 

2.8 Marknadsanalys 
 

På marknaden finns ingen keramisk list som är gjord för att dekorera 

ned mot golv eller upp mot tak. Det finns lister i keramik och i trä 

som  används i inredningar där man bygger upp kakel upp på 
väggen. De fästs där materialen möts och ger en fin och naturlig 

övergång. Listerna används både för funktion och dekoration. De 

keramiska listerna är mycket dekorativa och finns i flera olika färger. 
Trälisterna är oftast enkla och funktionella. Här kan man se en 
utvecklings potential av de keramiska listerna som kan ge inredningar 

nya och spännande detaljer. 
När golv är klädda med klinker och möter t.ex. en putsad vägg kan 

en klinkerplatta användas som golvlist. Plattan kapar man av på 

mitten och fäster upp eller annars lämnar man utrymmet tomt.  
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3 Idégenerering 
 

3.1 Formgivning Askersunds Kakelmakeri 

 

Analyser och diskussioner på Askersunds kakelmakeriets nuvarande 

kakel sortiment har gjorts med min handledare från företaget. Listen 

skall passa in i företagets produktidentitet, så att man kan kombinera 
listen med det befintliga sortimentet. Sortimentet är i stora drag 

enkelt och skandinaviskt. Det förekommer mönster i kaklet som är i 

form av blommor med långa och smala stjälkar och blomman är i en 

utstickande och starkare kulör än grundfärgen på plattan. Mönstren 
är oftast urskurna i plattan som sedan fylls igen med fog när man 

sätter kaklet. Dekoration i form av prickar eller stänk i engobe eller 

tryckta broderier används. För att förstärka att kaklet är handslaget 
ignorerar man effekter som t.ex. tumavtryck i leran. Ingen 

kakelplatta blir den andra lik. Färgerna som oftast förekommer är vit, 

blå och gul. Men oftast används färgen vit. Detta har man valt 
eftersom målgruppen efterfrågar det. Storlekarna på kaklet varierar, 

men det är alltid i form av en rektangel eller kvadrat. 
 

 

 

3.2 Stilar 

 

I Askersunds Kakelmakeriets kravspecifikation fanns det krav på att 
listen ska vara i form av en grundform som man kan kombinera med 

tre olika stilar klassisk, modern och orientalisk. Anledningen till de 

olika stilarna är för att nå ut till en större målgrupp och för att ge 

kunden valmöjligheter efter deras önskemål på färger och 

kombinationer. Den här tanken öppnar upp en mer personlig och en 
anpassningsbar inredning för kunden. En analys och undersökning på 

vad de tre olika stilarna står för har genomförts och den 
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informationen har delats med till Maria. Informationen har 

presenterats genom att sätta ihop en moodboard för varje stil. De 

gav en tydlig bild på vad projektet strävar efter.   
 

3.2.1  Klassisk 
 

Den klassiska stilen är inspirerad av kakelugnar, mönster på klassiska 

tapeter och trälister som förekommer i äldre hus som t.ex. 

herrgårdar. Denna stil vänder sig främst till byggnadsvårdare som vill 
bevara den genuina känslan och äldre inredningar. Mönstren på 

tapeterna är oftast detaljrika, upprepande och består vanligtvis av 

två färger eller flera i samma nyans. De kan föreställa arrangemang 
av pampiga blommor och blad. De pampiga mönstren förekommer 

också på kakelugnars dekorer. Men här istället i form av reliefer med 

många och små detaljer med nivåskillnader. Hela kakelugnar är ofta 

färgsatta i endast en färg och i högblank glasyr, det gör så att 
dekorerna smälter in i bakgrunden. Mönstrens utformningar på både 

tapeter och kakelugnar ger uttryck av lyx och välstånd.  

De klassiska trälisterna är dekorativa och ger inredningar ett pampigt 
uttryck. Färgsättningen är likt en kakelugns med endast en färg. 
Listernas utformning ger en fin övergång mellan golv och vägg.  
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3.2.2  Modern 

Den moderna stilen är inspirerad av moderna inredningar som har 

uppmärksammats i inredningstidningar. Stilen vänder sig till 
inredningsarkitekter som inreder modernt. De drag som modernt står 

för förekommer ofta i raka och få linjer och produkter som är 
praktiska och enkelt formgivna. I dagsläget är det modernt att inreda 

sina hem personligt. Saker som är ärvda eller begagnade är en 

inredningsdetalj som ofta används. Sakerna behöver inte vara av 

något speciellt material eller i någon specifik färg utan de ska ge 
uttryck av gammalt eller personligt. Rummen är ofta inredda i en vit 

eller en annan diskret färg som bas på vägg, golv och tak. De utvalda 

sakerna bidrar rummet med färgsättning. Färgsättningen sker med 
finess, man är noggrann med raka linjer och att det är prydligt 

upplagt så att det inte ska bli för rörigt för ögat att titta på. 
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3.2.3   Orientalisk 

 

Den orientaliska stilen är inspirerad av orientaliska inredningar. Jag 
har analyserat mattor och kakel. Även kläder som är svenskdesignat 

med en touch av det orientaliska. Det är intressant med ett möte 
mellan de skandinaviska och orientaliska, det ger en känsla av 

modernt och nytänk. De färgerna som oftast förekommer är röd, 

orange, blå, vit och grön. Former som stjärnor, fyrkanter, djur som 

liknar kameler, kors, små cirklar och mjuka former som kan likna 
blad kan man se i orientaliska mönster. Man färgsätter sina mönster 

rikligt och vågat, men med samma toner på färgerna så att de 

samspelar fint. Färgerna är oftast varma och påminner om sitt 
ursprung. Mönstren är hopsatta prydligt och ordnat. Något som 

förekommer ofta i mönstren är också att de är oändliga, på så sätt 

att man sätta ihop oändligt många plattor och mönstret fortsätter. På 

så vis blir det många detaljer och man kan titta på ett mönster länge 
och fascineras. 
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3.3 Idéskisser 

 

Idéskisser har tagits fram och valts genom kritik och diskussion från 
handledare på Askersunds Kakelmakeri. Kritiken har främst utgått 

ifrån målgruppens åsikter.  
 

3.3.1  Grundform 

 

Med inspiration från det orientaliska oändlighets mönster gav jag 
grundformen en form som går att bygga på under samma princip. 

Grundformen är så neutralt utformad som möjligt för att den passa 

ihop med de tre olika stilarna. Den är helt slät och enkel att torka av 
och fästa i sättmassan. Formens mått kan variera, beroende på om 

man vill ha små eller stora plattor. Man kan välja själv vilken bredd 

och höjd listen ska ha, beroende smak och rummets utrymme. Den 

ska också kunna sättas vid golv, tak, fönster och dörrar. För att 
avrunda uppsättningen och göra listen sammanhängande kommer 

man att avsluta höjd och bredd med en halv grundform. Den halva 

formen kommer att ge ett fint och naturligt avslut.  
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3.3.2   Stilar 

 

Utifrån den valda grundformen formgav jag de tre olika stilarnas 
mönster. Det klassiska gav jag ett reliefmönster som inspirerad av de 

klassiska tapeterna och de äldre kakelugnarna. Man kan kombinera 
reliefmönstret med en slät platta som är i samma färg eller bara 

använda sig utav plattor med mönster. Man får välja sin egen 

kombination. Jag valde att ge den ett utstickande mönster istället för 

inåt för att det ska underlätta avtorkning av plattan och den är enkel 
att tillverka. 
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I utvecklingen av det moderna mönstret fokuserade jag mycket på 

ljus- och skuggspel utifrån den valda grundformen. Olika höjder kan 

vara ett komplement som kan ge ett uttryck av enkelhet och 
framhäva ljuset och skuggor. Något som jag fann intressant var att 

ge ytorna olika strukturer som också kan ge ett levande uttryck. Med 
tanke på att de flesta moderna inredningar har en basfärg på väggar, 

tak och golv så tänker jag att listen ska gå med i den gruppen och 

därmed en bas i inredningen. På så vis att den är diskret och enkel. 
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Orientaliska mönstrets utveckling har präglats av de oändliga 

mönstren. Det mönstret som valdes ut på delredovisningen hade 

potential att utvecklades till två olika mönster. Det ena med formen 
som en stjärna när flera plattor sätts ihop och det andra mönstret 

med flera rektanglar. Detta ger ett fin orientalisk/skandinavisk känsla 
med fina färgkombinationer och detaljerad mönster, men ändå 

ordnat. Man ska kunna kombinera det här mönstret med olika färger 

efter smak. 
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3.3.3   Golvsockel 

 

Eftersom listens grundform är uppbyggd av flera plattor ska man 
kunna komplettera listen med en golvsockel som sammankopplar 

plattorna och ger en helhet. Den ska även fungera som en egen list 
som man inte behöver kombinera med de olika stilarna. Denna sockel 

ska man kunna sätta ned mot golv men även längre upp på vägg ifall 

man bygger upp med plattorna som en bröstpanel. Sockeln finns i två 

olika utformningar, klassisk och orientalisk/modern. Delen nertill är 
tänkt som orientalisk/modern och i kombination med den övre 

dekorlisten får golvsockeln ett mer klassiskt utseende.  
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4 Genomförande 

4.1 Tillverkning och material 
 

Eftersom Askersunds kakelmakeri ska tillverka den här listen så 

kommer den att tillverkas i keramik. Stengods eller lergods är 
alternativen. Just nu tillverkas all kakel i lergods och det används 

också till tillverkning av prototyp. Prototyperna kommer att brännas i 

högre grader så att den sintrar, och på så vis få en tåligare yta. 
Lergodset som används är inköpt från Tyskland och Danmark. Jag 

utförde tillverkningen av listen med handledning av Maria, på samma 

sätt som beskrevs under kapitlet 2.3.1.  

 
I kakelmakeriet använder man sig av två mått och det är 13,5 x 13,5 

cm och 10 x 10 cm. De moderna och 

orientaliska mönstren tillverkades i måtten 

10 x 10 cm. Det klassiska mönstret 
modellerades upp i lera på en platta i det 

större måttet för att underlätta arbetet. En 
gjutform i gips gjordes utefter reliefen. 

Gjutformen gjordes genom att väggar 
byggdes upp runt lermodellen och sedan smörjdes väggarna och 

modellen in med ljus motorolja som gör att det blir enklare att få ut 

modellen ur formen när gipset har torkat. Ibland tar man hjälp av 
tryckluft, om modellen inte vill släppa. När gipset torkat togs 
lermodellen ur gipsformen. Man gör 

flera leravtryckningar i formen 
genom att fylla den med ny lera. 

För att leran ska komma ner 
ordentligt i formen varvades 

bankning och kavling. Leran torkas 
i minst en timma. Efter torktiden 

kan man se att leran har torkat in 

och släppt från formen. Även här 

kan man ta hjälp av tryckluft och 

för att få loss leran. Fyra klassiska 
plattor gjordes i gipsformen. Plattorna lades på tork för att sedan 

skröjbrännas och vitglaseras. Det moderna mönstret ritades ut på 

lerplattorna och sedan karvades nivåskillnaderna fram. Den karvade 
ytan lämnade jag ruff och oslät för att få en kontrast. En vit engobe 

lades på och plattorna torkades. 
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Två orientaliska mönster ritades upp och mättes ut på plattan för att 

sedan maskera de ytor som inte skulle engoberas. Plattorna 

doppades i en röd lera som efter bränning kommer att resultera i en 
röd/orange färg. Den ursprungliga leran kommer bli orange efter 

skröjbränning. En genomskinlig glasyr lades på, för att få en glansig 
och praktisk yta. Glasyren 

framhäver de två olika 

färgerna på leran och ger 

en fin lyster. 

Prototypen av sockeln 

gjordes i röd lergods, den brändes i högre grader för att få en tåligare 

yta. Då sockeln skall vara ned mot golvet, behöver den vara tåligare 
än de andra bitarna som inte sitter i ett område som är lika utsatt för 

påfrestning. Den ena formen av sockeln kavlades ut i på ett 

kavlingsbord. Skivor lades ut på bordet för att få rätt tjocklek. Bordet 

underlättar arbetet, eftersom man annars skulle få använda sig utav 
en vanlig kavel som används vid bakning. Sedan formades de 

utkavlade delarna efter det 

tänkta slutresultatet med 
hjälp av flera olika verktyg. 
Urkarvning gjordes på 

baksidan för att visa hur 
delarna ska fungera med 

sättmassan. För att göra den övre delen på sockeln som ska vara ett 

komplement till den klassiska stilen användes ett redskap som kallas 
för rumpspruta. Rumpsprutan fungerar ungefär som en sprits. Den 
tänkta formen togs ut i en metallplatta som sedan fungerade som 

mall i rumpsprutan. Jag borrade och rispade ut mallen utefter den 

formen som 

dekorationen skulle 
ha. Metallplattan 

fästes i rumpsprutan 

och sedan fyllde man 
rumpsprutan med 

lera. Sedan 

pressades leran ut 

genom mallen. 

Strängarna 

korrigerades så att 
de blev raka och 

önskad bredd skars ut och lades på tork. Sådana här små mallar kan 
inte användas till bearbetningsmaskinen för att den inte kan pressa 

ut så lite i taget, därför har man ett komplement som rumpsprutan.  
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4.2 Funktioner 

 

En funktion som går att välja till på listen är att man ska kunna 
gömma elkablar i den. Med ett inbyggt pvc rör i golvsockelns nedre 

del kan man få bort elsladdar som samlar damm och som stör den 
övriga inredningen.  

 

Här finns en skiss på hur funktionen skulle kunna se ut i golvsockeln. 

Spåret som pvc röret kommer att ligga i kan man tillverka genom att 
korrigera mallen som bearbetningsmaskinen trycker ut leran genom. 

Denna funktion kommer inte kunna användas vid våtrumsutrymmen 

efter branschregler som säger att man inte får dra elkablar i badrum. 
Men i inredningar i hallar och andra rum där man använder sig av el 

kan denna funktion användas.  
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4.3 Kombinationer och valmöjligheter 

För att bredda listens användningsområde är den anpassad efter att 

kunna förändra och kombinera ihop efter kundens tycke och smak. 
Här nedan presenteras olika kombinationer av uppbyggnader av 

listen. Den kan byggas högt upp på vägg, man kan forma olika 
installationer och man kan dekorera fönster och dörrar med den. De 

här möjligheterna gör så att man kan dekorera med listen i större 

utsträckningar. Man kan även 

kombinera med de tre olika mönstren 
för att få en personlig dekor. Man kan 

t.ex. kombinera de olika mönstren och 

sätta ihop dem till en enhetlig dekor. 
 

Grundformen kan även förekomma i 

flera olika storlekar, om man till 

exempelvis använder en mindre storlek 
på den så kommer mönstret att 

upplevas annorlunda och som en mer 

utsmyckande dekoration. 
 

 

4.4 Uppsättning av listen 

 
För att underlätta uppsättningen av den här listen som är i flera delar 

kan man fästa ihop de olika plattorna med ett nät eller med silikon. 
På så sätt kan man få ihop flera plattor till en platta. Plattsättare 

föredrar att man använder sig av silikon för då blir en stor yta som är 
tom och plattans ursprungsmaterial får kontakt med sättmassan och 
fäster lättare än att det är nät mellan de olika materialen. 

En annan lösning på att man ska underlätta uppsättningen är att man 

bygger på med lera så att flera plattor är i en och samma platta. På 
plattan kan man sedan rispa ur så att man kan fylla hålrummen med 

fog, så att man får kvar 

känslan av att listen är i 
flera delar. Ett annat 

alternativ är också att 

man inte rispar ut och 

låter det se sammanfogat 

ut. Det beror på vilken 

känsla man är ute efter. 
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5 Resultat & Analys 
 

5.1 Prototyp 

 

Den keramiska listen består av plattor som kan kombineras med tre 
olika mönster och en golvsockel som består av två delar. Plattorna 

och golvsockeln är i sin helhet en list, men eftersom man kan bygga 

upp den på flera olika sätt är det svårt att definiera dess slutgiltiga 
uppbyggnad och utseende.  

 

 

Orientalisk 
De två orientaliska mönstrens är doppade i rödlera och lerans färg 

har lämnats för att få fram mönstren. Sedan har plattorna glaseras i 

transparantglasyr. Glasyren ger plattorna en glatt yta som gör så att 
smuts inte fastnar lika lätt och det är enkelt att torka av. 
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Klassisk 

Plattorna är engoberade i vitlera och sedan glaserad i en vitglasyr. 
Mönstret är anpassat så att smuts och damm har svårt att fastna på 

plattan. Glasyren bidrar också till att plattan håller sig ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Modern 

De moderna plattorna är engoberade i vitlera och sedan glaserade i 
vitglasyr. Eftersom att nivåskillnaderna på mönstret ligger mot 

varandra och kanterna är avrundade är det svårt för smuts att fastna. 
Utformningen gör också att det är enkelt att torka av på den glatta 

ytan. 
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Golvsockel 

Grundformen på sockeln är gjord i rödlera. Den nedersta delen 
brändes i en högre temperatur för att visa på en sintrad del. När 

sockeln ligger mott golv är det extra viktigt att den är tålig mot slag. 
Två dekorer är gjorda i rödlera för att matcha grundformen och en 

dekor är gjord i grålera för att visa på att man kan färgsätta de två 

delarna med olika färger. Formgivningen på sockeln båda delar är 

anpassade så att det blir en fin övergång mellan golv, vägg och när 
sockeln kombineras med de mönstrade plattorna. 
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6 Slutsats & Rekommendationer 
 
En keramisk list för Askersunds Kakelmakeri har utvecklats. 
Projektets fokus har vart på företagets kravspecifikation och 
produktions möjligheter. Fyra veckor av arbetet har skett i företagets 
keramikverkstad. Praktiken var lärorik och gav kunskap till projektets 
fördjupning i produktion av handslaget kakel och klinker. Kunskapen 
gav förståelse för materialets färdigheter och möjligheter som var 
viktig under projektets idégenereringsfas. En intervju med 
kakelsättare har bidragit med kunskap inom plattsättning och med 
synpunkter på idématerial.  
 
Listens prototyper är tillverkade av mig i företagets keramikverkstad. 
Den är färgsatt med olika färger på engober och glasyrer. Eftersom 
listen ska vara tålig för slag och påfrestningar har lergodset bränts i 
hög temperatur så att leran sintrar.  
När listen tillverkas för hand kan plattorna få olika mått och höjder 
även om man går efter en och samma mall. Detta ses inte som något 
negativt utan det ger den kaklade ytan ett livligt uttryck. Hörnlister 
kan vara ett komplement till listen för att få en fin övergång mellan 
plattor och golvsockeln i hörn. För eluttag ser jag potential att 
utveckla en platta som man kan dekorera uttaget med. Det kan göra 
så att den smälter in i den övriga listen och rummets inredning.  
 
Tillverkningen av listen kan utvecklas för att få en mer lönsam och 
effektiv produktion. Effektivisering och skonsammare produktion för 
keramikern som ska tillverka listen kan anpassas eftersom den ska 
tillverkas för hand. Industriell produktion av listen är ett alternativ 
men det är beror på vilket företag som vill tillverka den. Listen kan 
utvecklas vidare så att den blir enklare och effektivare vid 
uppsättning så att det blir en bättre arbetsmiljö för kakelsättaren. 
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8 Appendix 
 

8.1 Tidsplanering 
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8.2 Funktionsanalys 
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8.3 Ritning 

 

Ritningar visar de två standard måtten i centimeter som prototyperna 
har tillverkats i. De här måtten går man efter när man skär till 

plattorna och räknar därefter med tio procent krympning efter 
torkning och bränning. 
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