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SAMMANFATTNING

Dagdrömmar är en tapetkollektion bestående av tre fondtapeter som kombinerar det 
moderna, massproducerade digitaltrycket med traditionell, unik broderiteknik. 
Genom att tillföra handbroderi och dess struktur och textila känsla till ett digitaltryckt 
tapetmaterial skapas en kollektion som befinner sig i gränslandet mellan design och konst, 
lyx och budget samt dröm och verklighet.

Daydreams is a wallpaper collection consisting of three images that combines the 
modern, mass-produced digital printing techniques with traditional, unique needlework. 
By applying embroidery – with its structure and fabric texture – to a digitally printed 
wallpaper material, a collection is created that lingers on the borders between art and design, 
luxury and modesty as well as dream and reality. 
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INLEDNING 

”Everything starts as somebody´s daydream.”   –Larry Niven

Att drömma sig bort är något alla människor mår bra av. Mitt examensarbete tar dagdrömmeri på 
största och fullaste allvar. Tapeternas tryckta och broderade motiv låter betraktaren bli delaktig i 
symboliska berättelser som uppmuntrar till en verklighetsflykt långt bort från verkligheten. 

SYFTE &MÅL

Kärnan i projektet handlar om att ta fram mönsterbilder till tapeter bestående av digitaltryck och 
handbroderi som inspirerar betraktaren till fantasi. Kollektionen förenar dels det moderna 
digitaltrycket med traditionell broderiteknik och dels massproducerad design med unik och 
handgjord konst. 

Målet med examensarbetet är att framställa tre färdigtryckta och handbroderade fondtapeter. 
Kollektionen redovisas dels genom verkliga tapeter och dels genom digitala interiörbilder. 
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Broderiets historia

Broderi är ett tidskrävande hantverk som i alla tidsåldrar förekommit som utsmyckning. 
Rikt dekorerade tyger, bonader och gobelänger i överklassen och kyrkan har genom tiderna ansetts vara 
högt aktade föremål.

Samtidigt har det traditionellt enklare broderiet i första hand syftat till att dekorera vardagliga föremål 
som möbler och kläder. Under årens lopp har detta broderiet, precis som många andra textila hantverk 
utövats av främst kvinnor i hemmet, vilket bidragit till att dess status tyvärr varit låg.  
 
Broderi har också förekommit inom den moderna textilkonsten i många varierande former.
Ett växande antal samtida konstnärer producerar idag arbete med händerna, med hjälp av metoder 
och material som traditionellt förknippas med hantverk. Det tantstämplade broderiet har på detta sätt 
många gånger flyttats in i konstens finrum. 

Jag upplever att hantverk på senare år har stigit i status. Att någonting är handgjort ses idag om en 
kvalitetsstämpel och många människor är trötta på ett slit-och-släng samhälle, utan föredrar produkter 
som är genomarbetade. Broderiets användande inom konsten ger det dessutom ett annorlunda, 
konstnärligt mervärde. Jag har därför i detta projekt därför valt att betrakta broderiet som en bred 
konstform innehållandes både konsthantverk och konst. 

BAKGRUND
Tapetens historia

Tapeten är en stark markör för tid, smak och social tillhörighet. I flera hundra år har tapeten ramat in 
människors boende och präglat vårt vardagsliv på ett lika tidsspeglande sätt som kläderna på våra 
kroppar. Ändå är dess historia ganska lite utforskad, möjligen för att tapeten massproducerats och 
avfärdats som billig eller imiterande. 
Tapeten var till en början både funktionell och vacker i Sverige. Medeltidens och renässansens kala 
väggar och dåliga uppvärmning krävde textil väggbeklädnad. Tygerna gav en känsla av värme i kalla 
stenpalats eller fungerade isolerande i trähus. Jag anser att tapeterna förr hade ett annat värde än de 
har idag. De användes som en statussymbol. Textila tapeter tillhörde i allmänhet det välbärgade 
samhällsskiktet och hängdes upp på väggen i form av bonader som vävdes eller broderades. 
I samhällets lägre klasser togs bonaderna fram till högtider för att pryda de enkla stugväggarna. 
Under 1500-talet hade papperstapeten blivit någorlunda utbredd i Europa trots att papper då var 
mycket dyrt. (Broström & Stavenow-Hidemark 2004, s. 13)
I slutet av 1800-talet blev tapeten, från att ha varit en exklusiv handgjord produkt för ett fåtal, plötsligt
allmänhetens egendom. Redan omkring 1870 hade priserna blivit så låga att även människor utan en 
förmögenhet hade råd att tapetsera sina bostäder. (Broström & Stavenow-Hidemark 2004, s. 7)

Trots den kunskap tapeter förmedlar är de ett hotat kulturarv. Tidstypiska och hyfsat välbevarade 
tapeter rivs ner från sina väggar för att de inte längre är i nyskick. På några minuter kan man förstöra en 
originaltapet som suttit uppe i ett rum i hundrafemtio år. Tapeten betraktas som en slit-och-slängpro-
dukt trots att gamla tapeter var tidskrävande hantverk. (Broström & Stavenow-Hidemark 2004, s. 7)

Jag uplever att det efter 90-talets minimalism och vitmålade väggar - som innebar hårda år för tapet-
branschen - åter finns en längtan efter färg och mönster. Trots att jag anser att tapeten idag inte längre 
är den statussymbol som för ett par hundra år sedan är den viktig för dagens vankelmodiga svensk som 
ständigt renoverar sitt boende och lägger ner tid och energi på att vara rätt i tiden. 
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Digitaltryckta tapeter 

Inom tapetindustrin anser jag att digitaltryckta tapeter ännu inte fått ett lika högt anseende som tapeter 
tryckta på traditionellt vis, möjligen på grund av en snabbare tillverkningsprocess.
Tekniken har dock unika möjligheter. Digitaltryckta tapeter tillgodoser önskemålen om individuellt 
anpassade produkter, en alltmer växande marknad inom både offentlig miljö och i privata hem. 
Det är en teknik som blivit etablerad på senare år med en utvecklingspotential inom tapetbranschen. 
Att producera digitaltryckta tapeter fungerar ungefär som att skriva ut en bild från datorn med hjälp 
av en skrivare, det är därför vanligt att man trycker tapeter med stora fotografiska motiv. Tekniken är 
miljöeffektiv då dess anpassningsbarhet gör att man, till skillnad från den traditionella tapetbranschen, 
undviker att trycka upp enorma upplagor där överblivna tapeter bränns upp.

Min kollektion produceras hos Mr Perswall, ett företag som specialiserar sig på digitaltryckta 
design- och fototapeter. Företaget startades tidigt 2000-tal och ingår idag i en koncern vid namn 
WallVision, som har mer än 100 års erfarenhet av tapettillverkning. 
Mr Perswall finns i Borås och har en egen tapetfabrik, vilket gör att min kollektion är närproducerad. 
Tapeterna trycks på så kallade EasyUp-tapeter som består av ett Non-woven-material. Materialet är 
fritt från den miljöfarliga beläggningen PVC och gjord av pappersmassa där textilfibrer tillsatts för att 
våderna ska bli slitstarka, formstabila och enkla att sätta upp. 
Att materialet är tåligt är en förutsättning för att handbroderiet ska kunna komplettera motiven utan att 
tapeten går sönder. Att de dessutom går att torka av och ljusbeständiga bidrar till min ambition om en 
kollektion hållbara tapeter som ska sitta på väggen under många år. 

Inom den digitala tapetindustrin tillåts man att arbeta lekfullt med en oändlig mängd färger och stora 
mönsterbilder som tar för sig. Digitaltrycket är en modern teknik som kan producera tapeter med 
fotografiska uttryck och möjligheterna är oändliga. Fotografier kan ge en helt annan stämning till ett 
rum än traditionella tapeter där antal färger och mönsterstorlek är begränsad.

Broderiet har helt andra inspirerande egenskaper. Syftet med broderi är rent dekorativt. 
Att handbrodera är ett enkelt sätt att skapa textila strukturmönster och tillföra färgklickar, nya mönster 
och detaljer till en färdig produkt.

I detta projekt paras den digitaltryckta tapeten ihop med handbroderiet. Den moderna tapeten återgår 
genom broderiet till sitt ursprung, nämligen ett exklusivt, textilt hantverk. Förhoppningsvis kan dessa 
två tekniker tillsammans höja både den digitalryckta tapetens och broderiets värde. 
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Design eller konst?

Av tradition envisas vi med att skilja på konst och design. Men gränsen är hårfin, ibland upplöst. Varje 
person har sin egen uppfattning och tolkning av begreppen, jag har valt att definiera skillnaderna såhär:

•	 Konstnären befinner sig mer på den kulturella arenan, designern mer på den industriella och    
kommersiella. 

•	 Objektets praktiska funktion är viktigare inom design än konst.

•	 Konstnären kan använda mer intuition i sitt skapande, designern måste vara mer rationell och 
konsumentinriktad. 

•	 Konst innebär originella och unika verk, design massproducerade produkter. 

•	 Design är mer lättillgänglig än konst, som ofta kräver information och funderingar.

•	 Konst är värdefull och exklusiv, medan design är prisvärd.

En vanlig definition av design är dess praktiska funktion. Numera är inte tapeter längre funktionella 
och värmande i hemmet utan enbart dekorativa. De har alltså samma estetiska ändamål som en tavla 
som hängs på väggen. Ändå är det en allmän uppfattning att tapeter är designade produkter och inte 
konstverk. Gissningsvis för att de är maskinellt massproducerade till skillnad mot konstverk som i regel 
är unika i sitt slag.

Ett exempel på konst där denna grundregel inte stämmer in är alster av Andy Warhol. Hans klassiska 
Marilyn Monroe-motiv är massproducerade tavlor värda miljoner. Konstverken är, precis som de flesta 
tapeter, screentryckta och Warhol såg sig själv som en maskin. Om Warhol istället skapat en 
tapetkollektion med samma motiv gjorda med samma teknik, skulle det då betraktas som konst, 
eller skulle Warhol plötsligt klassificeras som designer?

Samma princip gäller för en konstgrafiker, vars grafiska blad alltid finns i en viss upplaga. Verken är 
alltså inte unika utan finns i flera exemplar. Denna konstform är i regel billigare än andra tekniker som 
måleri eller skulptur, men det är fortfarande betraktat som konst och inte design, trots att verken finns i 
en mängd nästan identiska kopior.

Det är helt enkelt så att all konst inte stämmer in i mallen för vad konst innebär och detsamma gäller 
för design. Ändå placeras de flesta kreativa skapelser in ett fack. 
Mina tapeter balanserar på gränsen mellan konst och design och det är ett aktivt beslut att låta 
kollektionen innehålla båda delar och se var det hela till slut landar. 
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INSPIRATION

Det finns en viss spänning i estetiken som uppstår när något nytt skapas av något gammalt. 
Exempelvis förändras uttrycket och känslan hos ett fotografi när annat material tillförs.
En referens till detta projekt är den italienska konstnären Maurizio Anzeri som förnyar gamla svartvita 
porträtt genom att handbrodera mönster och detaljer i klara färger. Dessa former bildar en psykologisk 
aura som avslöjar den porträtterade personens känslor och tankar. (Anzeri, 2012)

En annan inspirationskälla är en tapet vid namn Embroidered Triangle Wallpaper från brittiska 
Custhom. Tapeten består av schablontryckta och maskinbroderade trekanter. I detta examensarbete 
används samma princip, att våga föra in broderiteknik till ett tapetmaterial och kombinera textil med 
en tryckteknik. Däremot är inte det estetiska uttrycket hos Custhom något som påverkat utformandet 
av denna kollektion. (Custhom, 2012)

Däremot har den amerikanska konstnären Beth Hoeckel inspirerat mina tapeters mönsterbilder. Hon 
arbetar med en liknande collageteknik där bilder är uppbyggda av icke perfekt utskurna fotografier 
som skildrar något annat än vardagen. Trots realistiska fotografier skapas tack vare oväntade kombina-
tioner en fantasivärld. Collagen består ofta av människor som vänder ryggen mot betraktaren och tittar 
på något. Bilderna innehåller en mystisk anonymitet hos dessa personer samtidigt som vissa detaljer är 
överraskande och humoristiska. Hoeckel är också duktig på att arbeta utifrån principen ”less is moore”, 
vilket är tacksamt när man arbetar med collage som gärna blir plottriga. Att våga ta bort snarare än att 
lägga till är något att eftersträva. (Hoeckel, 2012)

AVGRÄNSNINGAR

Min ambition är att tapeterna skall ta till vara på gamla textila traditioner där handen var en stor del 
av det estetiska språket, som i de broderade tapeter som är föregångaren till dagens papperstapet. 

Kollektionen består av tre stycken fondtapeter med olika mängd broderade detaljer. 
För mig innebär en tapetkollektion att tapeterna kompletterar varandra och har ett tydligt 
gemensamt formspråk, samt att tapeterna hjälper varandra att synas och förhöjer varanadras estetik. 
De blir till en liten familj. Tycker man om en tapet så är chansen stor att man även tilltalas av de 
andra två. Vill kunden köpa alla tapeter för att kombinera dem eller sätta upp en i varje rum ser 
man tydligt att de tillhör samma kollektion och samspelar med varandra. De är dock skapta för att 
fungera enskilt, var och en för sig. 

Varje tapet har ett fast mått som kan tapetseras var som helst på väggen. Precis som majoriteten av 
digitaltryckta tapeter består kollektionens mönsterbilder av placerade tryck, alltså inte ett 
rapporterat mönster som kan upprepas i en oändlighet. Istället får kunden förhålla sig till tapeternas 
storlek, precis som när man köper en tavla. Det hade helt enkelt inte varit realistiskt att låta kunden 
måttbeställa ett valfritt antal tapetvåder som jag ska handbrodera. 
Eftersom tapeterna är exklusiva och består av detaljerade mönster som sträcker sig från golv till tak 
vill kunden förmodligen inte täcka över halva tapeten med möbler. Därför har tapeterna en smalare 
bredd med en vit bakgrund som antingen smälter samman med resten av väggen, eller skapar en 
rektangulär form mot en färgad tapet.
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Trots att mina tapeter har specifika mått som är mindre än de flesta tapeter blir skillnaden mellan 
tapet och tavla ändå stor. Mina tapeter är fortfarande större än majoriteten tavlor och denna storlek är 
ovanlig för något annat än just en tapet. En tavla som sträcker sig från golv till tak blir otymplig och ter 
sig klumpig medan några tapetvåder enkelt blir en del av väggen. Det estetiska uttrycket blir ett annat 
eftersom tapeten sitter fastklistrad, slimmad mot väggen och saknar ram, spikar eller nålar som håller 
en tavla eller affisch uppe. Tapeten samspelar med rummet och blir en del av hemmet.

Kollektionens kundgrupp består av människor som har råd att lägga lite extra pengar på en annorlunda 
tapet. Detta rör sig framförallt om någon med en fast bostad, värd att inreda permanent, eller en 
verksamhet som vill utsmycka sina lokaler.
Digitaltryckta tapeter har i allmänhet en yngre målgrupp än den traditionella marknaden för tapeter. 
I och med hantverkets inblandning i kollektionen kommer tapeterna troligtvis nå en bredare målgrupp. 

Kollektionen har Dagdrömmar som arbetsnamn och tema. Ordet inspirerar, ger mig ramar att 
förhålla mig till och sporrar mig att bli kreativ. Temat innebär i detta projekt en tankeverksamhet och 
en inre synbild. Det som sker i huvudet då fantasin tar överhand och det som är långt ifrån 
verklighetens realism.

Projektidé

Min idé bygger på att jag broderar tapeterna på egen hand och i samarbete med ett tapetföretag ger 
ut kollektionen i en så kallad limited edition där varje tapet finns i exempelvis 15 exemplar, alltså i en 
begränsad upplaga. Detta skapar ett mervärde för kunden och ger kollektionen en exklusivitet. 
Samtidigt är den realistiskt genomförbar då jag har ett specifikt antal tapeter att förhålla mig till. 

Estetiken och hur kollektionen är uppbyggd tar till vara på gamla textila traditioner kombinerat med 
dagens möjligheter. För mig finns det ett värde i att jag personligen broderar mönsterbilderna på 
tapeterna eftersom jag har designat de digitaltryckta motiven och vet precis hur resultatet ska se ut och 
känner till meningen med varje stygn. 
Självklart går det att kopiera mitt broderi genom att använda en av mina tapeter som mall. 
Skulle tapeterna bli en succé och efterfrågan stor skulle de kunna massproduceras i större upplagor 
med hjälp av en broderimaskin. Ett annat alternativ till kopiering skulle vara att endast digitaltrycka 
tapeterna genom att broderiet fotograferas. Detta skulle ge en illusion av textil struktur och tapeterna 
skulle vara mycket billigare. 

För mig är det dock ett stort plus att handen aldrig skapar två identiska produkter eller verk, trots 
samma tryckta motiv. Dagsform, humör och känslor spelar in i hur varje tapets broderi ser ut. 
Skulle kollektionen göras i fler upplagor skulle de se annorlunda ut, förändringarna skulle möjligen 
vara små, men de skulle absolut finnas där. Handens inblandning i tapeternas estetik är också viktig 
eftersom den aldrig lyckas skapa perfektion. Något som är perfekt är enligt mig också charmlöst och 
småtrist. Tapeterna består både utav felfria tryck och av stygn som här och där är sneda, ojämna och 
felplacerade. Dessa två element blandas, som verklighet och dröm kombineras i en dagdröm, vilket gör 
kollektionen mer mänsklig.
Lägger kunden extra pengar på en tapet som delvis är handbroderad är chansen stor att den sitter kvar 
på väggen en längre tid. Tapeterna tar i så fall steget bort från slit-och-släng-produkter. 
Dess exklusivitet bidrar till en hållbarhet som är bra dels ur miljösynpunkt och dels för att öka 
digitaltryckta tapeters värde. 
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ARBETSPROCESS
Tema

En dagdröm är en fantasi som upplevs i vaket tillstånd till skillnad från drömmen som upplevs under 
sömn. De består oftast av trevliga tankar, förhoppningar och ambitioner.
Dagdrömmande ses ofta som en lat, icke-produktiv syssla. Något man gör när man är uttråkad eller i 
behov av ett tidsfördriv. Men dagdrömmande kan snarare vara konstruktivt och öka kreativiteten. 
Det finns många exempel på människor som har utvecklat nya tankar och synsätt genom dagdrömmar. 
På samma sätt har konstnärer, forskare, matematiker och fysiker utvecklat nya idéer genom att 
dagdrömma om sina ämnesområden.
För mig innebär dagdrömmar en verklighetsflykt och en förmåga att skapa inre bilder, känslor och 
föreställningar. När livet känns tufft kan en dagdröm vara det bästa botemedlet. 

När kollektionens mönsterbilder får liv ska de dels berätta hur mina dagdrömmar kan se ut, samtidigt 
som de ska ge varje betraktare egna associationer och upplevelser. 
Det finns gott om tapeter som smälter in i hemmiljön och skapar en stämning utan att ge väsen av sig, 
eller ens synas. Dess estetiska funktion är att samspela med resten av heminredningen. 
Kollektionen Dagdrömmar har helt andra preferenser. Dessa tapeter ska ge betraktaren en upplevelse. 
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Förberedelser
 

Innan konceptet och idén till kollektionen spikades avsattes tid till att brodera direkt i ett tapetmaterial 
för att se om min idé fungerade i praktiken. Svartvita bilder som föll mig i smaken skrevs ut på vanligt 
papper för att sedan limmas fast på en EasyUp-tapet. Därefter handbroderades valda detaljer med 
färgglada garner. 
Detta undersökande skissarbete gav mig dels en uppfattning om hur tidskrävande det är att brodera i 
ett tapetmaterial och dels en inblick i hur jag vill att broderiet ska komplettera mina fotografier. 

Enklare broderitekniker är att föredra framför mer komplicerade stygn när man syr i tapeter. 
Att krångla till det innebär att motivet i kombination med fotografiet blir rörigt och materialet riskerar 
att gå sönder.
Det kluriga med att brodera på en tapet istället för ett tyg är att tapetmaterialet inte är följsamt. 
Att brodera på en textil är smidigt eftersom nålen ovanifrån kan föras ner och upp i tyget utan 
problem. Syr man på samma vis i en tapet skapas fula veck. För att uppnå bästa resultat gäller det att 
vända på tapeten varje gång nålen ska genom materialet till andra sidan. Detta gör att det tar minst 
dubbelt så lång tid att sy i en tapet. 

Att brodera på ett fotografi där man följer bildens former och fyller på med struktur är ett enkelt sätt 
att ge en extra dimension till en bild. Samtidigt blev jag fascinerad av broderiet som ett helt nytt fristå-
ende element ovanpå fotografiet. De nya formerna ger bilden en helt ny mening och stämning. 
Jag beslöt mig för att i mitt examensarbete ta vidare båda metoder och låta broderiet både förhöja bil-
der och skapa egna mönster. Framförallt fick jag under förarbetet bekräftat att min idé var 
genomförbar.

Tapetbitar bestående av stygn som både skapar nya 
former och som följer motivets konturer.
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Färgval

Det tar inte lång tid att fatta ett beslut vad gäller kollektionens färgställningar. Eftersom tapeterna 
digitaltrycks är inte antalet färger begränsat. Det finns helt enkelt möjlighet att vara en aning diffus vad 
gäller färgval. Istället har en mängd färgtoner fått bygga upp tapetmotiven.

Ordet pastelldröm sammanfattar kollektionens färger och har dessutom en tydlig koppling till temat 
dagdröm. Bilderna består främst av pastellfärger och en aning cepiatoner, dels för att majoriteten av 
alla handkolorerade fotografier målades i pastelltoner och dels för att jag tycker det passar ypperligt in 
i temat. Det finns något orealistiskt och drömmande med just pastellfärger. De är så långt bort från den 
grå och trista vardagen man kan komma och förknippas ofta med naivitet och glädje.
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Att hitta rätt

Innan mönsterbilderna till tapeterna färdigställs läggs många timmar åt till att ta fram rätt uttryck. 
I skissperioden finns länge planer på enorma panoramatapeter som täcker hela väggar med 
landskapsmåleri som inspiration, eftersom naturen gärna förknippas med dagdrömmar. En hel del tid 
går åt till att fotografera av naturfilmer för att hitta rätt berg och miljö att plocka in i mina motiv. 

Någonstans på vägen är det dags att ta farväl till dessa storslagna planer. För att projektet ska vara rea-
listiskt genomförbart i detta projekt krävs det att tapeterna minskar i storlek. Dessutom inser jag att det 
finns något vackert i att låta landskapet vara en liten del av tapeten istället för att ta över hela motivet. 
Jag leker istället med bilder på föremål som kombineras med naturen. Djur, berg, moln och vägar blir 
istället en del i ett mönster och kombineras med mer strukturerade former. 
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Min skissundersökning kombinerar fotografi med måleri och broderi. Jag fotograferar allt jag finner 
intressant och relevant för mitt projekt, det vill säga saker som jag förknippar med en dagdröm, 
i svartvitt. Bilderna förs sedan in i datorn där jag ökar kontrasterna och ger de en ljusare ton. 
Sedan printas de ut och bilderna färgläggs med tusch, för att sedan scannas in i datorn och bearbetas 
återigen. När bilderna koloreras eftersträvas precis som mitt handbroderi ett icke perfekt resultat. 
Handens inblandning i fotografiet ska vara tydlig och det skapas i mitt tycke intressanta färgfält i 
bilderna när streck efter pennan syns och tuschet skapar ojämna ytor. 

I arbetet används kamera, dator och tuschpennor, för att utforma motiv bestående av fotografiska bilder 
med måleriska inslag och senare även handbroderi. På detta sätt skapas nyansrika bilder som inte går 
att framställa med enbart digital teknik.

Precis som tapeternas kontrast mellan digitaltryck och handbroderi består mönsterbilderna av 
kontrasten mellan fotografi och måleri. Motiven är sammansatta av en collageteknik som innehåller en 
handgjord känsla där bilderna inte ser alltför perfekta och animerade ut. Inspirationen hämtas från 
kolorerade svartvita fotografier som alltså handmålats till ett färgfoto. Det är tydligt att något inte 
riktigt stämmer med dessa bilder, när färgen läggs till blir fotografiet ett alternativ till verkligheten, 
en målning snarare än en realistisk dokumentation. 

Bilder före och efter bearbetning.
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De motiv som fotograferas är sådana som jag
förknippar med dagdrömmeri. Bilderna kan ha en 
symbolisk betydelse eller helt enkelt vara något jag 
gärna ser framför mig då jag drömmer mig bort.  
Motiv fotograferas av både från dator- och 
Tv-skärmar samt hämtas från mitt verkliga liv. 
Varje tapet i kollektionen berättar en historia som 
betraktaren får tolka fritt. Under skissperioden 
fotograferas många olika djurmotiv. Det finns 
något symboliskt med djur, de är mänskliga men 
samtidigt inte. En elefant kan exempelvis 
förknippas med ett exotiskt land, en fågel med 
frihet och en hund med vänskap. 
Vi läser in oss själva eller andra i djur, samtidigt 
som de består av en viss anonymitet som 
människoporträtt saknar. 

Under skissprocessen finns många funderingar att plocka in människor i mina tapeter. Men dilemmat 
att motiven blir för personspecifika kvarstår. Ett ansikte blir så internt att en betraktares dagdrömmar 
riskerar att begränsas när en verklig person plötsligt dyker upp i motivet. 
Att låta människor vara med utan att visa ansiktet är ett alternativ. Exempelvis kan personers huvud 
kapas av eller så hittas motiv där ansiktet döljs av kikare eller skuggas av en hatt. 

I slutändan är de enda människor som får äran att pryda tapeterna de två cowboysarna på föregående 
sida. Det är enligt mig något symboliskt och romantiskt med en cowboy som går hand i hand med en 
dagdröm. I min värld känns yrket som ett låtsasjobb, eller snarare en tuff identitet som förknippas med 
frihet. 
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När tapeterna börjar bli någorlunda färdiga gäller det att på olika sätt försöka föreställa sig hur de ser ut 
i verklig storlek och fungerar rumsligt. 
Med hjälp av en projektor går det snabbt och smidigt att få upp tapeterna på väggen och gå upp och ner 
i skala för att se vilken storlek på motiven som fungerar bäst. Det finns idéer och förslag på motiv till 
kollektionen som ratas när de förstoras mot en vägg eftersom de ger ett rörigt intryck, exempelvis 
motivet nedan. Det är  ett rapporterat mönster tänkt att täcka en hel vägg. 
Även här uppstår problematiken att ett upprapporterat mönster blir alldeles för stort och svårt att för 
mig att ha med som ett alternativ i kollektionen.

Innan de slutgiltiga tapeternas mönsterbilder påbörjas på allvar fattas ett beslut om att motiven ska ha 
en viss ordnad komposition. Det ger en geometrisk struktur i bilden som på grund av sina detaljerade 
motiv och broderade delar annars kan bli rörig och plottrig. 
Trots att tapeterna består av placerade tryck som inte är mönsterrapporterade ska motivet ändå ge en 
aning av upprepning. De ska vara uppbyggda av former som liknar varandra och ge en vag känsla av 
klassiskt uppbyggda tapeter.

Tapeternas mått bestäms också innan motiven färdigställs. När beslutet är fattat att helt bygga 
kollektionen på motiv med fasta mått fastställs en bredd på 135 centimeter hos två av tapeterna, vilket 
innebär tre tapetvåder, samt en bredd på 45 centimer på en tapet, vilket innebär endast en tapetvåd. 
Jag anser det vara en lagom storlek eftersom tapeterna får plats i stort sett vilket typ av sammanhang 
som helst. Dessutom är de realistiskt genomförbara och priset blir överkomligt. 

16



KOLLEKTIONEN

Allt finns där din tanke är

Den första tapeten som får liv i kollektionen heter Allt finns där din tanke är. Tapeten ska illustrera den 
tankeverksamhet som kan ske när man låter fantasin flöda. Den består av ett mönster som utvecklas 
och där en idé föder nästa. 
För det mesta är människan mer medveten om tänkandets resultat, än om den tankeverksamhet som 
leder fram dit. Denna tapet tar fasta på processen och inte på att varje tanke har ett mål. 
Alla bilder är lika viktiga och relaterar till minnen, föreställningar och sinnesintryck. 
Dagdrömmarna binds samman till en eller flera andra fantasibilder genom svarta raka eller böjda 
streck, inspirerade av elledningar som knyter samman saker och precis som tankar består av 
elektriska impulser.

Eftersom temat för tapeten handlar om tankar som hela tiden utvecklas väljs motiven ut på liknande 
vis. Det hela började med en bassethund som hade just det estetiska uttryck som jag så länge letat efter. 
Bilden är drömsk, grynig och oskarp och tuschens målade färgfält ger hunden något extra som inte hör 
till verkligheten. 
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Hunden blir steg ett i min tankekarta och det första ord som skrivs ner i min arbetsdagbok. Sedan, 
utan att analysera vad som ploppar upp i mitt huvud, fortsätter en process där det som skrivs ner 
snabbt associerar med något annat. Exempelvis kopplas bassethunden med sina stora öron ihop med 
ett öra och ett hundben. Många bilder hör ihop med fler än en tanke och linjer dras mellan orden 
huller om buller på pappret. Tankekartan blir en mall som står till grund för hela tapetens uppbyggnad. 

Varje fotografi bearbetas precis som bassethunden genom att ändras till svartvit, färgläggas med tusch 
och scannas in i datorn där en oskärpa, ökad kontrast och grynighet gör bilden enhetlig med övriga 
motiv. Sedan byggs mönsterbilden upp i Photoshop där det enkelt går att flytta bilder, gå upp och ner i 
storlek och arbeta i rätt mått och proportioner. Då och då skrivs delar av tapeten ut i rätt skala för att ge 
en bild av hur det färdiga resultatet kan se ut. 

Tapeten är uppbyggd av bilder som helt saknar personporträtt. Motiven består istället av saker, djur och 
kroppsdelar för att skapa en anonymitet i mönsterbilden. Alla kan relatera till dessa tankar och motivet 
blir inte internt. Det skapas också en viss mystik i mönsterbilden och varje koppling mellan tankarna är 
inte nödvändigtvis uppenbar för betraktaren. Att vissa bilder hänger ihop är en självklarhet, medan 
andra hör ihop på ett mer underfundigt plan. Betraktaren får gärna bli intresserad, vilja beskåda 
tapeten länge och hitta sina egna kopplingar mellan motiven.
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Tapeten färdig för tryck, mått: bredd 135 cm x höjd 240 cm.
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Vi två upp i det blå

Kollektionens andra tapet heter Vi två upp i det blå består av en 
mönsterbild som är uppbyggd på höjden och har en bredd på endast 45 
cm och en höjd på 240 cm, alltså en tapetvåd. Denna tapet är perfekt 
i ett trångt hem, eller om man helt enkelt vill ha ett mindre motiv. 
Lägger man en hel del pengar på en tapet med olika motiv från golv 
till tak kan det kännas trist att täcka över den nedre delen med möbler. 
Genom att köpa en smalare variant kan man lätt placera tapetvåden på 
ett ställe där hela tapeten syns. 

Formatet påminner om de franska så kallade arabesktapeterna från 
1700-talet som trycktes i form av väggfält som i bredd motsvarar en 
normal tapetvåd. Mönsterbilderna är symmetriskt uppbyggda kring 
en mittaxel där fantasifulla växt- och djurornament arrangeras över 
varandra i en uppåtstigande rörelse utan upprepning. (Broström & 
Stavenow-Hidemark 2004, s. 52)

Vita tapetvåder från Mr Perswall används som skisspapper. Eftersom 
motivet enbart består av en våd är det lättare att tänka sig tapeten i rätt 
skala. Våden hängs upp på väggen och kolkrita och blyerts gör att det 
snabbt går att teckna former som ger en känsla av hur proportioner 
och motiv kan placeras för att ge en balans i bilden. 

Eftersom tapens mått är avlångt gäller det att bygga mönstret på höjden. Genom att skissa upp former 
direkt på väggen kläcks idén till en tapet som består av runda former. Dessa cirklar ska hållas samman 
och ledas upp mot himlen med hjälp av ett svart streck och bestå av en liknande symmetri som 
arabesktapeterna.

Det första motiv som fungerar som utgångspunkt i tapeten är cowboysarna som jag tidigare kolorerat. 
Även berget som jag så länge skissar på i början av arbetsprocessen har en given plats i mönstret. 
Precis som arabesktaperna ska denna tapet delvis bestå av motiv hämtade från naturen.

20



Bilderna på tapeten blir fantasibubblor som symboliserar den verklighetsflykt en dagdröm innebär. 
De ljusa bubblorna hänger samman och berättar en historia, men är samtidigt frigjorda från varandra. 
Tapeten får orden kärlek och frihet som en röd tråd. Utifrån de två cowboys som placerats framför 
berget i mitten av tapeten bildas en kärlekshistoria. De ska symbolisera kärleken som ofta är en viktig 
ingrediens i människors dagdrömmar. Att drömma sig bort innebär ofta att någon man älskar får följa 
med och att man är fri att ta sig dit man önskar.

I den nedre fantasibubblan plockas två identiska fåglar, även dessa frihetssymboliserande, in som 
placeras mot varandra så att det ser ut som de pussas. Näbbarna håller fast den svarta linje som fäster 
samman alla fantasibubblor på höjden och skapar en mittpunkt i bilden. Nästa bubbla visar en väg som 
leder betraktaren bort från verkligheten till en plats man själv bestämmer. 

Eftersom tapeten är avlång med en mönsterbild som byggs på höjden finns den en poäng att de övre 
fantasibubblorna är luftiga och svävande. Här placeras ett moln, en flygande tax och luftballonger som 
svävar uppåt framför en ljusblå bubbla som blir till himmel. Den svarta linjen slutar vid den vilda taxen 
och fantasibubblorna släpper taget om jorden och flyger iväg för att ge en känsla av frihet. 
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Tapeten färdig för tryck, mått: 
bredd 45 cm x höjd 240 cm.
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Vart du vill och lite till

När jag sluter mina ögon och tänker på broderi ser jag korsstygn framför mig. Stygnet är den mest 
klassiska broderitekniken som ofta förekommer i gamla bonader bestående av verser och ordspråk, 
hängandes ovanför kökssoffan, sängen eller i farstun i äldre svenska hem. 
Under skissperioden fattas ett beslut om att ta vidare korsstygnet och göra något nytt av det. 

I den tredje tapeten är mönsterbilden till största delen uppbyggd av det traditionella korsstygnet. 
Stygnen har en X-form, vilket ofta innebär något obestämt och odefinierat. Ett X representerar något, 
exempelvis en lösning på en matematisk formel, en ospecifik plats eller kyssar i slutet av ett sms. 
I min tapet symboliserar varje X ord eller bokstäver om man så vill. Broderiet formar tapetens mönster 
och bildar en pratbubbla där det är fritt för betraktaren att skapa sin egen berättelse. 
När mönsterbilden skissas fram ritas streck och kryss i Photoshop som illustrerar hur broderiet ska se 
ut och hur fotografierna kombineras med korsstygnen. Även i denna tapet kommer berget till 
användning. Det placeras i nedre delen av tapeten för att skapa en stadig grund i bilden. En ljusare 
kopia av berget vänd uppochner ska ge en känsla av en spegelbild i en vattenyta.

Rådjuret som är den som står för berättelsen på tapeten kan vara vem som helst, du, jag eller någon 
annan. I en dagdröm är allt tillåtet. Korsstygnen är broderade i rader precis som text i en bok och 
kompletteras med bilder som ska ge åskådaren inspiration till en dagdröm. Det är alltså öppet för be-
traktaren att fantisera fram sin egen berättelse och bilderna ska ge en extra hjälp på traven. 
Även i denna tapet används fotografier som kan vara öppna för tolkningar. 
Min egen definition av tapetens motiv är en roadtrip. Det är sommar och jag är på väg någonstans dit 
bilen tar mig. Varje gång jag ser på tapeten berättar den olika saker för mig. Ibland åker jag långt bort 
dit elefanter spatserar. Ibland åker jag till den svenska landsbygden med rävar runt knuten. 
Vilka som gör mig sällskap i bilen pendlar också från dag till dag. Ibland är det min pojkvän, ibland 
mina vänner, ibland min familj. Vissa dagar dricker vi rosévin, andra fikar vi med te och bullar. 
De bilder som alltid symboliserar samma sak för mig är saxen och nyckeln. Saxen klipper banden med 
verklighetens alla måsten och tråkigheter. Nyckeln öppnar upp nya dörrar och står för oändliga 
möjligheter. 
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Tapeten färdig för tryck, mått: bredd 135 cm x höjd 240 cm.
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Skiss över hur tapeten ska se ut med broderi.
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Garnet

Tapeterna ska vara effektfulla både på avstånd och på nära håll. Broderiet är inte det första man 
lägger märke till. Det kan anas på avstånd, men fungerar snarare som en överraskningseffekt som 
uppstår när tapeten betraktas på nära håll. Garnets struktur gör att motiven får en extra twist och det 
tillför djup och en textil mjukhet i bilden.  

Med tanke på att broderiet ska vara den del av tapeterna som är traditionell var det givet att använda 
Moulinégarn som är det allra vanligaste broderigarnet som finns i Sverige och starkt förknippat med 
klassiskt handbroderi. Garnet är i 100 % bomull och finns i otroligt många färgnyanser, vilket är 
nödvändigt i sammanhanget eftersom tapeterna innehåller många detaljer och motiv som kräver olika 
färggranna nyanser. 
Broderigarnerna som används är dels i pastellfärger som smälter ihop med de digitaltryckta motiven 
och dels i starka, klara färger som gör att något nytt tillförs till tapeterna. De starkare färgerna gör att 
broderiet syns fortare, medan de mildare pastellfärgerna bidrar till en extra överraskning på nära håll. 
Även svart och en gnutta vitt förekommer i kollektionen. De svarta stygnen sys stort i nedre delan av 
Vart du vill och lite till och Vi två upp i det blå för att ge tyngd i motiven.

Korsstygnen, som större delen av tapeten Vart du vill och lite till består av, får färgen ”gammelrosa”. 
Detta är en koppling till broderiets traditioner och konventioner. Både broderiet och färgen identifieras 
med kvinnan, eller tanten om man så vill. Min tapet vill ta vidare dessa konservativa associationer och 
förnya dem. Korsstygnet och den gammelrosa färgen ska bli till något nytt och spännande, utan att bli 
varken tantigt eller sockersött.
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Korsstygnet (till höger) får ta stor plats i Vart du 
vill och lite till-tapeten men finns även med som 
detaljer här och var i kollektionen. Stygnet är en 
riktig klassiker som precis som namnet skvallrar 
om har samma form som ett X. 

Kollektionen innehåller även stora förstygn (till vänster), 
som snabbt och enkelt ger en geometrisk effekt med sina 
raka linjer. Dessa stygn fungerar exempelvis som 
vattendroppar eller ger en effekt av perspektiv.  

Stjälkstygnet (till vänster) fungerar på ett liknande vis, men 
ger lutande, tjusiga stygn. Tekniken kan precis som 
efterstygnet följa bilders konturer, men ger även vackra 
böljande former som kan illustrera röken från ett släckt ljus 
eller fågelsång. 

Efterstygnet (till höger) är väldigt användbart i 
sammanhanget eftersom det enkelt bildar en följsam 
linje. För att förstärka formen hos ett tryckt motiv får 
efterstygn skapa konturer eller kompletteringar, som 
exempelvis en hunds morrhår eller sömmarna på ett 
par jeans. 

Stygnen

De broderitekniker som ingår i kollektionen är enklare, klassiska varianter som efterstygn, stjälkstygn, 
korsstygn och förstygn. 
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Tillvägagångssätt

När tapeterna handbroderas krävs både noga planering, samt improvisation genom ren magkänsla. 
Vart du vill och lite till-tapetens motiv är uppbyggt av stygn som broderas som raka textrader i en bok. 
Det gäller alltså att skissa ordentligt så att man vet var varje stygn ska sitta och inte syr snett så att hela 
mönstret lutar. För att få rätt färg och storlek på korsstygnen broderas olika varianter på papper som 
placeras på tapeten för att ge ett hum om hur det kan tänkas se ut. Även skisser i datorn gav en mall 
över hur broderiet ska sys på våderna. 

När det gäller de andra två tapeterna har min spontanitet fått styra hur broderiet kompletterar bilden. 
Eftersom tapeternas motiv redan är uppbyggda av digitaltryck skapas det utrymme för en större frihet 
när broderiet läggs till i bilderna. Tapetvåderna placeras på golvet för att ge mig en överblick och ett 
helhetsintryck. Sedan har beslut om färgval på garner och nya former i motivet tagits under resans 
gång. 

Det är också viktigt att planera var stygnen ska placeras vid varje tapetvåds kant. Eftersom motiven ofta 
överlappar våderna måste broderiet avslutas vid kanterna och börja om på nytt i nästa våd. För att det 
inte ska bli ett glapp där det saknas broderi längs med tapetvådernas kanter sys vissa stygn väldigt nära 
tapeternas slut. Det är en balansgång, kommer stygnet för långt ut på kanten blir det svårt att få tapeten 
slät när den sätts upp på väggen. Även lösa trådar och stora knutar bör undvikas på baksidan så att 
tapeterna inte blir buckliga.

För att undvika att vara dumdristig istället för spontan, markeras först tapeten med hål från nålen så att 
broderiet har en mall att följa. Detta förenklar processen eftersom nålen endast behöver pricka in ett 
hål på baksidan istället för att klura ut exakt var stygnet gör sig bäst i bilden. 
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RESULTAT

Kollektionen består av tre tapeter som fungerar både för privat bruk och offentlig miljö. 
Formatet ger kunden många möjligheter i val av placering. 
Tapeterna riktar sig till människor som har ett intresse för heminredning och som vågar pryda sin 
vägg med något utöver de vanliga. Personer som intresserar sig för textil får en möjlighet att föra in 
materialet i rummet på ett nytt sätt.  

Med tanke på att kollektionens motiv inbjuder betraktaren till att verkligen iaktta tapeterna och 
drömma sig bort skulle de dessutom göra sig bra i en offentlig miljö där människor behöver 
stimuleras, exempelvis en väntsal. Kollektionen skulle även kunna ge en extra krydda i ett 
kontorslandskap för att ge en mer inspirerande miljö.

Detaljrikedomen och tankarna bakom motivbilderna interagerar med en aktiv betraktare utan krav 
på ålder. Kollektionen bygger på övertygelsen om alla människors förmåga att dagdrömma.
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30

Allt finns där din tanke är, broderad.



Detaljer ur 
Allt finns där din tanke är

31



32



33

Vi två upp i det blå, broderad, samt detaljbiild.
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35

Vart du vill och lite till, broderad.
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Vart du vill och lite till, detaljbilder.
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DISKUSSION

Mycket har hänt i mitt huvud sedan idén om kollektionen föddes. Innan jag påbörjade skissarbetet 
hade jag suddiga bilder framför mig om hur jag ville att tapeterna skulle se ut. Det hela resulterade 
förstås i något helt annat, precis som det brukar vara under en kreativ process. Tapeterna är mindre än 
jag föreställt mig och kollektionen innehåller enbart placerade tryck med ett fast mått. Mönsterbilderna 
har en mer strukturerad och geometrisk uppbyggnad än jag först såg framför mig och motiven är mer 
symboliska än jag till en början planerat. 
Att resultatet blir något annat än det man först tänkt är enligt mig på gott och ont. Det innebär att 
projektet och idén får växa och utvecklas till något mer genomtänkt, samtidigt kan jag sakna en del 
idéer som jag hade från början, exempelvis att arbeta större. Det vore otroligt häftigt att fylla en hel 
vägg med broderad struktur. Att arbeta fram ett mer organiskt motiv vore också spännande. 

Jag kan även känna att jag hade velat planera mitt broderi mer innan jag satte igång att brodera. 
Inte för att jag hade önskat ett prydligare uttryck, utan för att vara helt säker på hur jag vill att 
broderiets färger och former ska se ut för att jag ska bli som mest nöjd. Det finns detaljer på tapeterna 
som jag idag hade gjort annorlunda, exempelvis det brinnande ljusets strålar i Allt finns där din tanke 
är, eller flotteringar på baksidan av några korsstygn i Vart du vill och lite till. 
Jag hade också önskat att det fanns mer tid till broderiet eftersom jag gärna broderat mer på alla tre 
tapeter, för att skapa ytterligare textil struktur. Broderiet syns inte så mycket som jag tidigare räknat 
med, kanske för att jag kompletterat garnet med en vit bakgrund, till skillnad mot mina förberedande 
skisser som hade mer svärta. 

Något som också skulle kunna utvecklas vad gäller utformningen av tapeterna är att komplettera 
kollektionen med mönsterrapporterade varianter där även broderiet upprepas. På så vis kan tapeten 
säljas i ett valfritt antal rullar och fylla en hel vägg, eller ett helt rum, utan att kunden behöver 
bekymra sig över att täcka över halva motivet med möbler. Dock krävs då färre handbroderade detaljer 
för att idén ska kunna genomföras och detta gjorde att jag tidigt valde bort rapporterade mönster i 
kollektionen. Skulle jag ha mer tid att ta fram mina prototyper hade jag gärna skapat flera varianter 
med rapporterade mönster som hade fungerat mer om vanliga tapeter, vilket hade gett kollektionen en 
större bredd.

Något jag upptäckt under resans gång är hur beroende de broderade ytorna är av belysning. 
I lysrörsbelysning syns enbart den broderade strukturen på nära håll, i dagsljus blir de broderade 
detaljerna färgstarka men platta och i ett riktat och mjukare ljus ger de skuggeffekter och lyster. 
Detta kan tillföra en spänning när tapeterna sätts upp i ett rum eftersom de förändras under dagens 
gång. Samtidigt kan det bli en besvikelse och det krävs en del arbete med ljuset för att broderiet ska 
komma till sin rätt. Det skulle vara en god idé att vid en eventuell produktion av produkterna skicka 
hem en provbit till intresserade kunder, så att han eller hon enkelt kan se hur tapeten fungerar i sitt hem 
och hitta en lämplig placering på väggen.



Rapporten består av tankar kring konst och design och vad definitionerna innebär för just mig eftersom 
det hela tiden varit en omöjlighet att placera min kollektion i ett fack. Jag vill poängtera att alla
benämningar och åsikter vad gäller tapeter, broderiet, konst, hantverk, design och dess värde är mina 
personliga tolkningar av begreppen. Att definiera innebörden för mig själv har gett mig en stadig grund 
att stå på då jag fattat beslut om hur jag vill att mitt arbete ska te sig. Detta har gett mig ramar att 
förhålla mig till, dels under arbetets gång och dels i efterhand då jag blickar tillbaka och reflekterar över 
mitt examensarbete. 

Såhär förhåller sig kollektionen enligt mig till problematiken:

•	 Kollektionen befinner sig på den industriella och kommersiella arenan, men skulle samtidigt   
fungera som en utsmyckning på en offentlig lokal där annars konstverk pryder väggarna.

•	 Principen att design oftast innebär funktionalitet känns inte relevant i det här sammanhanget 
eftersom alla dagens tapeter i stort sett saknar en praktisk funktion, men ändå anses vara designade 
produkter. 

•	 Under arbetets gång har jag hela tiden balanserat mellan ett intuitivt och rationellt skapande.   
Tapeternas fasta mått,  dess specifika estetik och delvis spontana broderi har skapats med utgångs-
punkt i att det tilltalat och fungerat för mig personligen. Under denna del av arbetsprocessen    
hamnar kundens eventuella krav i andra hand. 

        Å andra sidan är grundidén att kollektionen ska bestå av symboliska motiv och former som 
        betraktaren kan relatera till. Jag har således under hela arbetsprocessen haft kunden i åtanke.

•	 Kollektionen innehåller originella och unika verk, men är samtidigt serieproducerade produkter.

•	 Estetiken är lättillgänglig och har ett tydligt tema, samtidigt skildrar tapeterna mina privata och 
hemliga dagdrömmar som betraktaren får tolka och uppfatta på egen hand. 

•	 Priset på kollektionens tapeter skulle ligga på ett par tusenlappar. De är dyra och exklusiva för att 
vara digitaltryckta tapeter, men är samtidigt ett bugetalternativ om man jämför med majoriteten av 
alla konstföremål. 

Jag väljer att definiera mina tapeter som lika delar design och konst, där digitaltrycket består av 
designen och handbroderiet konsten. Om tapeterna istället skulle maskinbroderas, eller broderiet 
fotograferas och tryckas upp digitalt, skulle flera av punkterna ovan ändras innehållsmässigt och 
vågskålen skulle tippa över till begreppet design.
Att kollektionen enligt mig består av lika delar är viktigt eftersom det gör den unik och exklusiv. 
Min personliga tolkning är att detta ökar broderiets och framförallt den digitaltyckta tapetens status. 
Dess slit-och-släng-stämpel försvinner, vilket även bidrar till att kollektionen är ämnad för en mer 
miljömedveten och hållbar konsumtion. 
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Kollektionens tapeter med sina fasta mått påminner om hur ursprungstapeterna var uppbyggda. 
De gamla textila tapeterna som hängdes upp i hemmet eller i kyrkan består av bilder som förmedlar 
budskap snarare än en fond som går obemärkta förbi. 
Även 1700-talets franska panoramatapeter och arabesktapeter berättar detaljerade historier som är till 
för att verkligen betraktas. Min kollektion har samma estetiska funktion, att ge åskådaren något att 
tänka på och något att verkligen se.

Hela kollektionen bygger på kontraster. Tapeterna knyter an till sitt textila ursprung, men är samtidigt 
genom den digitaltryckta tekniken nutida. Estetiken är både gammal och ny, med inspiration från 
handkolorerade fotografier och motiv som påminner om modern grafik som framställs i datorprogram. 
Maskinen ligger bakom en del av uttrycket, handen en annan. Vissa ytor är släta, andra pryds av en 
textil struktur. Mönsterbilderna består av både abstrakta former och figurativa motiv.

Dessa motiv bygger på kontrasten mellan dröm och verklighet. Någonstans däremellan finns våra 
önskningar. Våra tankar upptas ofta av världsliga problem, stora som små.  Jag vill därför uppmuntra 
till tankar fria från måsten. Till möten utan avtalad tid och resor utan mål. I en dagdröm kan allt gå i 
uppfyllelse.
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