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INTRODUKTION 

Kan man förhöja hela upplevelsen av att resa kollektivt genom att förändra 
textilierna i denna miljö? Hur anpassar man sin estetik till en miljö som är så 
hårt utsatt för smuts, slitage och skadegörelse? Kan man genom att förändra 
textilien skapa en bättre relation mellan passageraren och sätet? 

Med målsättningen att hitta svar på dessa frågeställningar gav jag mig in i 
mitt examensarbete. Resultatet blev en kollektion vävda textilier, och i mitt 
arbete med mönsterbild, färgsättning, materialval och vävbindningar hittade 
jag mina svar.
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SYFTE

Väv är den textila teknik som intresserar mig mest, och vävda material 
används flitigt i kollektivtrafiken. Jag valde därför att uteslutande ta fram 
vävda textilier. Att undersöka olika sätt att utnyttja vävens tredimension-
alitet för att skapa ett levande uttryck var det som lockade mest – att inte 
låta ett mönster stanna vid att vara tvådimensionellt, utan även utnyttja 
möjligheterna att skapa olika ytstrukturer. Jag ville också få en ökad 
förståelse för hur man kan skapa nyansrikedom med ett fåtal inslagsfärg-
er.

För att ge mig själv möjlighet att arbeta målinriktat och problembaserat 
valde jag att ge mig själv en tydlig ram – textilier för kollektivtrafiken, 
vilket senare specificerades till stadstrafik. Kontexten kollektivtrafik 
lockade eftersom jag enkelt kunde föreställa mig projektet utformat som 
ett fiktivt uppdrag, med utmaningen att hitta balans mellan funktion och 
estetik. Jag är frekvent resenär i kollektivtrafiken, och jag kommer ofta på 
mig själv med att reflektera kring textilierna jag stöter på i denna miljö. 
Det slutar alltid med att jag återkommer till samma fråga; om jag fick 
skapa en ny design för textilierna – vad skulle jag göra annorlunda?

MÅL

Målsättningen har varit att skapa en kollektion vävda textilier, som med 
fördel ska kunna kombineras med varandra. Kollektionen ska utgöra 
ett alternativ som utmärker sig från det befintliga utbudet, och därför 
byggdes kollektionen upp med material och färger som särskiljer sig från 
hur det generellt ser ut i kollektivtrafiken idag.

Basen för min designvision har utgjorts av följande målsättningar:

 • Skapa en bättre relation mellan sätestextil och passagerare
 • Integrera smuts, slitage och klotter i mönsterbilden
 • Skapa ett tidsfördriv för resenären – göra mönstret tacksamt att   
 betrakta och locka ögat att gå på upptäcktsfärd
 • Förlänga textiliernas livslängd

Viktigt att nämna är att min slutgiltiga kollektion inte kommer utgöras 
av textilier klara för industriell produktion, de är snarare är att betrakta 
som prototyper. Exempelvis har kriterier för slitstyrka, flamsäkerhet och 
liknande  ännu inte arbetats igenom, eftersom arbetets omfattning då 
skulle bli för stort.

Målsättningen har också varit att efter arbetets genomförande stå med 
större kunskaper och ökad kompetens inom hur man kan använda sig av 
vävning som teknik för att skapa varierade mönsterbilder.
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BAKGRUND

Med mig in i projektet hade jag en del förarbete från ett föregående design-
projekt. Det var i detta förarbete mitt projekt tog avstamp.

Förarbetet bestod bland annat av en enklare omvärdsresearch. Med målsätt-
ningen att skapa en egen bild av hur inredningen generellt ser ut i kollektiv-
trafiken idag tog jag med mig anteckningsbok och kamera så fort jag hade 
anledning att åka kollektivt. På bussar, tåg, spårvagnar och flyg (framför allt 
i Göteborg och Stockholm) samlade jag på mig observationer av inrednin-
gen i sin helhet, och de textila inslagen i synnerhet. Mina observationer av 
textiliernas utseende och konstruktion, anpassning till övrig inredning, samt 
påverkan av smuts och slitage sammanställdes i min åkbok. Denna har under 
projektet fungerat som en referenstillgång – jag har haft konkreta exempel 
ur verkligheten att jämföra med mitt eget projekt.

Mina iakttagelser kan sammanfattas till att textilierna i kollektivtrafiken 
generellt är diskreta, enkla och ofta ganska intetsägande. Mönsterbilderna 
är abstrakta och simpla, och färgerna är nedtonade. Målsättningen att skapa 
textilier som tåler det hårda slitaget utan att se slitna och smutsiga ut alltför 
snabbt blir ganska synlig. Men har man ansträngt sig för att ge textilierna ett 
värde i sig själva? Att låta dem finnas där, utformade inte enbart för att dölja 
smuts utan även för att förhöja det totala intrycket av inredningen? Kanske, 
men för mig var denna ansträngning sällan särskilt synlig. Detta ville jag 
förändra.

Varför är det då viktigt med estetiken? Räcker det inte med att sätet fyller sin 
funktion? Jag låter Rune Monö svara på det. Han säger såhär, angående en 
stol i en järnvägsvagn:

 Stolens utseende inte bara beskriver något. Utseendet uttrycker   
 också egenskaper hos stolen på samma vis som en glad min i  
 ett ansikte uttrycker glädje hos innehavaren och rynkade ögonbryn   
 irritation. (Monö, 1992, s. 39)

Åkboken
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Textilier jag konfronterats med på bussar, tåg, spårvagnar och flyg.
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AVGRÄNSNINGAR

Jag hade inledningsvis många olika punkter jag ville beröra med mitt 
arbete, men för att få en rimlig omfattning och arbetsbelastning har jag 
varit tvungen att göra en del avgränsningar. 

Som en del i min research valde jag att kontakta Dieter Weise1, Göteborgs 
Spåvägar, som jag gjorde en kortare telefonintervju med, och Hans Tollin2, 
designkonsult för Västtrafik, som jag mötte upp för en intervju. Genom 
dem fick jag information kring vad som är problematiskt med textilierna i 
den kollektiva stadstrafiken. Smuts, slitage, väta samt klotter och skade-
görelse går hårt åt textilierna. Smuts och klotter är de största problemen, 
och gör att textilierna ofta måste slängas innan de egentligen är utslitna. 
Weise berättade att man har gjort försök med ytbehandlade tyger, för att  
göra dem resistenta mot klotter. En oförutsedd komplikation blev dock 
att klottret som inte fäste på sätena istället fäste på passagerarnas kläder. 
Det är uppenbarligen inte helt enkelt att gå till motattack mot klottret, 
men nya idéer var önskvärda.

Jag valde dock bort att arbeta med efterbehandlingar av textilierna, detta 
av flera olika anledningar. Dels skulle även detta bli tidskrävande och po-
tentiellt uppta en alltför stor del av projektet. Det kändes också som något 
som låg i utkanten av min kompetens, och snarare gränsade mot att bli ett 
ingenjörsarbete. Istället har fokus legat på mönster, material och bindnin-
gar, och att med dessa tre komponenter skapa balans och samspel mellan 
estetik och funktion. Det är här min kompetens som textildesigner bäst 
kunnat komma till sin rätt. 

Sömnadsdelen var ytterligare något jag valde bort att arbeta med – det 
vill säga själva sätets konstruktion och hur tyget placeras på sätet. Denna 
avgränsning gjorde jag eftersom både Tollin och Weise ansåg att de alter-
nativ som finns på marknaden idag är smidiga och funktionella, och inte 
ger upphov till några problem att lösa. På Göteborg Spårvägar är textili-
erna sydda så att de enkelt kan träs på sätet, och fästas med spikar eller 
kardborrband. Detta gör att textilien enkelt kan tas bort och tvättas eller 
bytas ut.

Kollektivtrafikens fordon är i allmänhet utsatta för hårt slitage, och i 
synnerhet de som används i stadstrafiken. Fordonen rullar större delen av 
dygnet, och det är stor ruljans på passagerare som kliver av och på. Enligt 
Weise räknar man på Göteborgs spårvägar med att samtliga textilier i en 
spårvagn i Göteborgs stadstrafik kommer vara utbytta inom loppet av två 
år. Sätesdynan är värst utsatt, och byts i regel ut ungefär dubbelt så ofta 
som ryggdynan. Eftersom det är i stadstrafiken problemen med slitage är 
störst är det också här det finns störst behov av bra textilier - därför har 
jag valt stadstrafik som mina textiliers tänkta kontext. 

Som jag tidigare nämnt ska de färdiga textilierna betraktas som proto-
typer.

1 Dieter Weise, Göteborgs Spårvägar, telefonsamtal den 2 mars 2012
2Hans Tollin, Designer MSD, Designkonsulterna, intervjumöte den 27 februari 2012
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DESIGNVISION

Utöver den designvision som beskrivs i stycket mål har jag satt upp mer 
detaljerade kriterier för min textilier. Alla kriterier har inte varit applicer-
bara på alla textilier, utan gäller för kollektionen som helhet.

     • Kollektion ska ha hög grad av taktilitet – textilierna ska kunna ge en      
     upplevelse för handen såväl som för ögat.

     • Material och strukturer ska kombineras på olika sätt för att skapa      
     levande varierade ytor.
 
     • Materialvalen ska kännas nya i sammanhanget, exempelvis hög-
     glansiga syntetgarner. Ytor som reflekterar ljus eller glittrar kan ge en   
     känsla av lyx och ett påkostat uttryck.

     • Skarpa, räta linjer bör undvikas i mönsterbilden eftersom räta linjer   
     gör att textilierna lätt kan uppfattas som snedplacerade på sätet om 
     inte tillskärning och sömnad varit mycket exakt.

     • De olika textilierna i kollektionen ska variera i sin vävtekniska 
     konstruktion.

     • Mönsterbilderna ska balansera mellan att upplevas som abstrakta   
     eller föreställande.

     • Textilierna ska kunna kombineras med varandra. Alla behöver inte 
     fungera tillsammans med alla, med alla ska kunna ingå i minst en  
     kombination. Samtliga fordon jag sett i kollektivtrafiken har varit 
     inredda med ett och samma tyg genomgående. Jag vill leka med tanken 
     på att blanda textilier för att skapa en mer dynamisk och intressant  
     inredning i fordonet. Jag kan inte se någon anledning till att alla säten i  
     en buss måste se likadana ut.

Inledningsvis hade jag även ambitionen att enbart arbeta med material 
som skulle kunna användas ifall tygerna skulle sättas i industriell produk-
tion, och ville därför ta hänsyn till aspekter som slitstyrka, flamsäkerhet 
och tvätttålighet. För att kunna utnyttja min tid så effektivt som möjligt 
valde jag att hålla mig till Textilhögskolans garnlager, vilket begränsade 
mina möjligheter. Jag gjorde därför avvägningen att fokusera på det 
estetiska uttrycket, vilket inneburit att jag även arbetat med material som 
egentligen inte är lämpliga för detta användningsområde. Textilierna är 
prototyper, och att översätta textilierna till bättre lämpade material men 
fortfarande behålla samma uttryck är förmodligen inget större problem 
ifall jag skulle få möjlighet att vidareutveckla dem.

Hållbarhetsaspekten har funnits med som en del i mitt arbete, framför 
allt genom min målsättning att förlänga textiliernas livslängd. Att skapa 
en miljö i kollektivtrafiken som känns mer tilltalande kanske kan skapa en 
mer positiv inställning hos allmänheten till att resa kollektivt, vilket bidrar 
till en mer hållbar samhällsutveckling. På så vis har även det estetiska ett 
värde ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Under arbetet har det hänt att jag har fått invändningen att det kanske 
är dumt att ta fram textilier som döljer smuts - då kanske de tvättas ännu 
mer sällan? Min tanke har snarare varit att när nu textilierna tvättas så säl-
lan som de gör, så är det trevligare för resenärerna om smutsen blir min-
dre synlig. Och framför allt så kan ju fläckar sitta kvar även på nytvättade 
textilier - då är det givetvis att föredra om detta inte syns så tydligt.
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FRÅN INGENTING TILL NÅGONTING

Jag påbörjade även min skissprocess i mitt förarbete. För att hitta fram till 
mönsterbilder som kändes intressanta och överensstämde med min design-
vision använde jag mig av flera olika skissmetoder, främst foto och akvarell, 
för sig och i kombination. Att utgå ifrån mina egna befintliga fotografier blev 
ett smidigt sätt att arbeta – istället för att sitta och vänta på inspiration fick 
jag snabbt en bild att utgå ifrån och med olika metoder förändra och arbeta 
vidare med. Akvarell var en för mig relativt outforskad skissmetod. Det som 
lockade med akvarell var balansgången mellan att kontrollera färgen och 
att istället låta den leva sitt eget liv. Det är svårt att förutse akvarellfärg-
ernas beteende, och mycket händer med uttrycket då färgen torkar. För 
mig blev det ett sätt att skapa fläckar i kontrollerad form – något som låg i 
linje med min målsättning att intergrera smuts och slitage i mönsterbilden. 
Jag använde mig även av photoshop, där jag framförallt fokuserade på att 
undersöka olika rastreringsmetoder. Vävmaskinerna medför en begränsn-
ing i hur många färger man kan använda sig av, och därför fokuserades en 
stor del av min första skissperiod på att undersöka hur man kan reducera 
färgerna i en bild och ändå ge upplevelsen av ett bredare färgspektra än vad 
bilden faktiskt innehåller. Rastrering är ett smidigt sätt att skapa illusionen 
av  nyansrikedom med ett fåtal färger. Under denna skissperiod undersökte 
jag alltså främst hur jag kunde skissa för att bygga upp mina mönster. Vad 
skisserna föreställde var mindre viktigt.
  
Denna inledande skissperiod utvärderade jag vid examensarbetes början, 
och det var här jag tog avstamp för det fortsatta skissarbetet.

Skiss - ett försök att förstå hur akvarellfärgerna beter sig
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Urval av skisser med foton, akvarell och photoshopbearbetning med färgreducering och 
rastrering
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METOD

Projektet har vuxit fram genom en designprocess som känns naturlig för 
mig. Ett förarbete från ett föregående projekt, som bland annat utgjordes 
av research och ett inledande skissarbete, gav en grund att stå på. Detta 
förarbete utvärderades, och pekade på så vis ut riktningen för det fortsatta 
arbetet. Tidsplanen strukturerades så långt det var möjligt upp i olika peri-
oder. En skissperiod med papper och penna, photoshop och liknande följdes 
upp av en provvävningsperiod i skolans väveri. Resultatet av arbetet så långt 
utvärderades, och utvecklades i nästa skissperiod. På detta vis loopade pro-
cessen några gånger, till dess att kollektionen tagit form. Kollektionen färg-
sattes sedan i två färgställningar. Den ena färgställningen vävdes upp hos 
Ludvig Svensson, den andra på Textilhögskolan. Kontinuerliga analyser där 
det utförda skissarbetet stämdes av mot min designvision gjorde att jag hela 
tiden höll mig inom ramarna för mitt projekt. Parallellt med det praktiska 
arbetet fördes arbetsdagbok, och konceptdefinition samt resultatdefinition 
formulerades.
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PROCESS

Var börjar man?

Under förarbetet i designprojektet valde jag att ge mig själv en musa – 
ingen mindre än musikern Tom Waits. Waits är en återkommande inspi-
rationskälla för mig, och det som gjorde att han kändes aktuell att låta 
mig inspireras av i detta sammanhang var främst den estetik han omger 
sig med. Waits omger sig med det luggslitna och nedgågnas charm, och 
gör det till en del av sitt eget uttryck. Han har en okonventionell, skruvad 
framtoning och tycks sträva efter det icke perfekta. Man vet aldrig riktigt 
vad man ska förvänta sig. Detta kändes som en intressant ingång där 
resultatet troligtvis skulle kunna ligga i linje med det estetiska uttryck jag 
hoppades uppnå, och blev därför något jag försökte anamma och använda 
mig av i angripandet av mina frågeställningar. Waits var dock bara en 
ingång, en inspirationskälla att utgå ifrån som inte alls behövde ha något 
med det slutliga resultatet att göra.

Form först, sedan färg

Under arbetets gång fram till textiliernas slutgiltiga utformning har jag 
undvikit att fundera för mycket kring färgsättning. Form har varit det 
primära, färger kan enkelt tillsättas och modifieras i efterhand. Under 
skissarbetet har jag enbart valt färger utifrån hur färgerna förhållt sig till 
varandra; om de exempelvis gått  ton-i-ton eller varit komplementfärger. 
Jag har även gjort färgval utifrån parametrar som mättnad och ljushet, 
men om färgen i sig varit blå eller röd har varit av underordnad betydelse.

Inspirationscollage
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Djur i träd – ett mönsters uppgång och fall

Ett av de första mönster jag skissade fram föreställde ett grenverk, där silu-
etterna av olika djur blandades med de knotiga grenarna. Inspirationen kom 
från ett foto föreställande Waits när han står på en trädgren, och formar sin 
kropp så att den ska smälta samman med trädet. Min förhoppning var att 
mönstret skulle bjuda på en överraskningseffekt, att man efterhand skulle se 
siluetten av djur efter djur framträda bland grenarna, och även i mellanrums-
formerna. Mönstret är uppbyggt av två färger, vilket gjorde att det kändes 
tacksamt att väva det med reliefeffekt. Detta åstadkom jag genom att väva 
med väftförstärkt satäng i båda färgerna, den ena med volumiöst chenille-
garn, den andra med tunnare, slätare garner. Proverna fick den reliefverkan 
jag eftersträvade. Tyget blir även dubbelsidigt, sidorna blir varandras mot-
satser. Något som skulle kunna utnyttjas för att skapa en större variation i 
kollektionen. 

Mönstret fick efter provvävningen ligga åt sidan ett tag medan jag skissade 
vidare på andra idéer. Det är därför inte färdigt, utan fortfarande en skiss 
där detaljer och rapportering behöver arbetas igenom. Mönstret följde med 
långt in i projektet, latent liggandes vid sidan av mina övriga skisser och 
prover. I slutändan, när min kollektion började ta tydlig form, fanns det ingen 
plats för mönstret i den. Uttrycket kill your darlings ekade i huvudet, och 
mönstret valdes bort.

Tom Waits i ett träd

Rapporterad mönsterskiss



15

Kombination av ull och polyesterchenille. Tyget syns från båda sidor. Kraftigt chenillegarn samt tunnare bouclégarn skapar 
livfull textur

Chenillegarn och halvglansigt polyestergarn skapar 
tydlig relief
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Att väva ett foto

För att undersöka hur detaljerade mönsterbilder jag kunde få fram valde 
jag att arbeta fram nästa mönsterskiss utifrån fotografier. Denna gång kom 
inspirationen från skivomslaget till Waitsskivan  Franks Wild Years, där olika 
foton flyter in i och överlappar varandra, vilket skapar ett surrealistiskt 
drömskt uttryck. Tanken var att en mönsterbild uppbyggd utifrån samma 
princip skulle kunna fungera som en trigger för åskådarens fantasi, alltefter-
som blicken glider mellan fotona. Jag utgick ifrån fotografier av människor, 
som jag bearbetade i photoshop. Jag placerade andra foton med blandade 
motiv ovanpå fotona av människor, och lät dem sedan smälta samman, så 
att fotot av människan tonar från huvud och fötter över i det andra fotot. 
Med denna mönsterskiss valde jag att fokusera på uttrycket, och inte på 
själva rapporteringen. Jag valde att  använda mig av foton med varierad 
detaljrikedom och olika starka kontraster, eftersom jag ville se hur de olika 
fotona översattes till det vävda materialet. Jag vävde upp prover i tre olika 
varianter;  med en, två eller tre inslagsfärger. 

Varje människa i mönsterbilden skissades fram separat,
 innan jag sammanförde dem till ett rapporterbart mönster

Den rapporterade mönsterskissen som jag använde mig av under hela 
provvävningsperioden av foton
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Vävt prov, svart inslag, vit varp

En inslagsfärg

Först reducerade jag färgerna i min mönsterskiss till 11 olika nyanser. Genom att använda mig av en inslagsfärg, som med 11 olika bindningar schatterade 
med varpen fick jag fram ett mycket detaljrikt resultat. I skolans vävmaskin sitter en tunn bomullsvarp, som tyvärr gjorde tyget ganska tunt och olämpligt 
som möbeltyg. Att väga upp detta genom att istället använda ett grövre inslagsgarn skulle inte ha fungerat, eftersom varpgarnet och inslagsgarnet behöver 
ligga relativt nära varandra i grovlek för att motivet ska återges så bra som möjligt.
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Två inslagsfärger

Nästa steg blev att väva mönstret med två inslagsfärger, med väftförstärkta schatteringar. Nu blev den tunna bomullsvarpen mindre synlig, och textilien 
blev grövre och mer lämpad som möbeltyg än föregående prov.

Inslag i svart och turkos respektive svart och grått
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Tre inslagsfärger

Jag ville även undersöka hur mönstret skulle gestalta sig om de olika 
nyanserna i fotona ställdes i kontrast till en enfärgad bakgrund. Detta 
kunde jag åstadkomma genom att väva med schatteringar i tre islagsfärg-
er, där den ena färgen enbart låg på en nyans – bakgrundens färg. Resul-
tatet blev ett mer grafiskt uttryck, men människosiluetterna framträdde 
alltför tydligt och gav ett platt uttryck.

Inslag i två nyanser av grönt samt rosaInslag i svart, grått och gult

Vävd provbit med olika inslagsfärger Textilien växer fram i jacquardmaskinen
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Gemensamt för alla dessa vävda prover var att de kändes ganska ointres-
santa. Att översätta ett foto till väv gick över förväntan om man ser till den 
detaljrikedom som bevaras, men jag hade hoppats på ett mer spännande 
och livfullt uttryck. Väven tillförde inte direkt något till mönstret. För att 
försöka skapa ett mer intressant uttryck, där vävens möjligheter bättre 
kom till sin rätt och kunde addera värde till uttrycket började jag byta ut 
en del material, jag tillförde mer textur och även högglans. Dessa prover 
är betydligt mer tilltalande och levande i sitt uttryck.

Vävda prover med ull, bomull, högglansig polyester samt chenille av polyester

Det jag fick med mig från denna provvävning var förståelsen för hur 
detaljrikt jag kunde bygga upp mina mönster, samt hur bindningar som 
schatterar fungerar och tar sig uttryck. Att materialvalens inverkan på 
upplevelsen av tyget var så stor var också en lärdom. Slutsatsen blev att 
jag ville fortsätta använda mig av denna vävteknik, men med andra 
mönsterbilder.
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Nytt mönster, gamla bindningar

Att använda människor som motiv kändes som en god idé eftersom det är 
något alla kan relatera till. Tidigare i utbildningen gjorde jag ett mönster 
föreställande människosiluetter som med transparens överlappar varan-
dra, och detta mönster har just den balans mellan att kunna upplevas som 
både abstrakt och föreställande som jag eftersträvade. Jag valde därför att 
göra en ny variant av detta mönster, med nya siluetter, ny rapport och ny 
vävteknik – men med samma balans mellan abstrakt och föreställande. Jag 
åstadkom detta genom att skapa tonade övergångar i mönstret, som jag 
sedan rastrerade. De rastrerade ytorna hjälper till att skapa nyansrikedom. 
De schatterande bindningarna jag använt till de föregående proverna ap-
plicerades igen, jag testade även schatteringar med fyra inslagsfärger. Fyra 
inslagsfärger krävde dock mycket tunna garner för att tyget inte skulle bli för 
tjockt. Dessutom måste tygas vävas väldigt tätt, och det höga skottantalet 
ger en mycket låg produktionshastighet. Därför valde jag bort att arbeta 
med fler än tre inslagsfärger.

Resultatet av denna provvävning kändes äntligen tillfredställande. Framför 
allt kändes rasteringarna som en lyckträff. De skapar nyansrikedom i ty-
get, de ger illusionen av grövre textur än det faktiskt är, och de gör textilien 
mindre känslig för smuts, eftersom smuts blir mindre synligt. Smutsens eget 
uttryck har alltså intergrerats i textiliens estetik med positivt resultat.

Urval av mönsterskisser som på olika vis färgreducerats och rastrerats. 
Det nya färdiga mönstret syns längst upp till vänster, övriga tre är omarbetade 

varianter av detta.
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Vävprover av det nya mönstret, 2 inslagsfärger



23

Mönstret provvävs i olika färger och material. Rastreringen får färgerna att tona över i varandra. Balansen mellan abstrakt och föreställande känns väl avvägd.

Närbild av rastrerad yta Vävprov med högglansigt syntetgran.
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Vävprov med fyra inslagsfärger. Närbild av rastrerad yta
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Hur blir det en kollektion?

Vid det här laget hade jag fått en ganska klar bild över hur jag vill bygga 
upp mina mönster, samt hur jag ville konstruera dem vävtekniskt, men jag 
var fortfarande inte klar över vad mönstrena skulle föreställa. Eftersom 
stadstrafiken är den tänkta kontexten valde jag att ha staden och männis-
kan som motiv. Jag hade redan ett mönster föreställande människor som 
jag var nöjd med, så då kändes det dumt att inte låta det bli en del av slut-
kollektionen. Jag behövde alltså även ett mönster med stadsmotiv, och 
eftersom jag vill att mina textilier ska fungera som kollektion och kunna 
kombineras med varandra kändes det som en god idé att även inkludera 
ett basmönster – en textil som upplevs som en jämn yta eller en textur, 
och därmed får ett betydligt mer nedtonat uttryck. 

Jag utgick ifrån olika byggnader, främst hyreshus, och stiliserade dem så 
mycket som möjligt. Jag valde även att hålla linjer och vinklar lite skeva, 

för att undvika att mönstret skulle bli alltför stelt och statiskt.  

Stadsmönstret, grundrapport som senare utvecklades i olika varianter

Stadsmönstret föreställer stiliserade hus, där alla hus är lika varandra. Jag 
ville skapa en stadsbild fri från för mycket detaljer, med avskalade former 
och enkla rena linjer. Dels för att kunna hålla mönsterbilden ganska enkel 
och vilsam, men också för att hålla balansen mellan abstrakt och förestäl-
lande. 
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Basmönstret ville jag som sagt skulle bli mer av en hel yta och inte så mycket mönsterbild. För att komma nära uttrycket som uppstår i de rastrerade ytorna 
på mönstret med människorsiluetterna gjorde jag ett enkelt rutmönster, som jag sedan kombinerade med en brokig akvarellyta. När jag sedan reducerade 
ner färgerna till två nyanser blev resultatet ett lite skevt och ojämnt rutmönster, som fungerade bra tillsammans med rastreringarna. 

Rastrering som inspirerade Rapport, basmönster
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När jag nu skissat upp dessa två mönster hade jag totalt tre mönster för min 
kollektion. Målsättningen var ursprungligen att kollektionen skulle bestå av 
tre till sex mönster, men jag upplevde här att tre mönster kändes lite tunt. 
Jag hade även svårt att bestämma mig för hur jag skulle väva bas- samt 
stadsmönstret. Jag fortsatte bearbeta mina tre mönster i photoshop, och 
testade olika uttryck. Detta ledde till att jag till slut bestämde mig för att 
använda mig av mina tre mönster i två varianter vardera, och på så sätt få en 
kollektion bestående av sex tyger. I den ena varianten ville jag att mönsterna 
skulle vara diffusa, med tonade övergångar och känslan av akvarell kvar. 
Tanken var att mönsterbilderna på så sätt skulle abstraheras av hur färgerna 
flyter in i varandra. I den andra varianten ville jag att mönsterna skulle vara 
så enkla och stiliserade som möjligt, för att på så sätt kunna ge ett abstrakt 
och grafiskt uttryck. 

Skiss över hur jag ville att kollektionen som helhet skulle gestalta sig. 
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Två stadsmönster

Här var det också dags att börja fundera över storlek och skala, för att få 
bra balans i kollektionen och få textilierna att fungera bra i relation till 
varandra. Stadsmönstrets grafiska variant är småskaligt, med en rap-
portbredd och rapporthöjd på 10 centimeter. Detta för att det på håll ska 
kunna upplevas som ett enklare rutmönster, och att detaljerna som gör 
att man ser att det faktiskt föreställer hus ska uppenbara sig först vid en 
närmare granskning. 

Den andra varianten valde jag att göra till en linjeteckning, med akva-
rellstänk ovanpå som gör ytan brokig. Linjerna döljs och framträder med 
variation. Detta mönster är storskaligt, rapportbredden samt höjden är 50 
cm. Detta gör att rapporten är bredare än ett genomsnittligt buss/spår-
vagnssäte, och man kommer därför inte uppleva att rapporten upprepar 
sig på bredden.
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Två basmönster

Basmönstret valde jag att hålla identiskt i båda varianterna, och enbart 
variera skalan. Med en rapportbredd på 40 cm blir rutorna strax under en 
kvadratcentimeter stora, och beroende på färgsättning kan man få mönster-
bilden att framträda mer eller mindre tydligt. Med en rapportbredd på 20 cm 
upplevs mönstret snarare som en textur.
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Två människomönster

Av de varianter jag provvävt av människomönstret valde jag att ta med 
mig varianten med tre inslagsfärger till slutkollektionen. 

Den nya varianten på människomönstret fick knyta ihop kollektionen, 
genom att plocka upp element ur det stiliserade stadsmönstret samt 
basmönstret. Ett rutmönster i bottnen, med tunna linjer av människosilu-
etterna ovanpå gav ett uttryck som samspelade med basmönstrets rutor 
samt stadsmönstrets grafiska, stiliserade uttryck.
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Mönsterkollektionen i sin helhet, närbild
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Mönsterkollektionen i sin helhet, skalenliga i förhållande till varandra
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Avslutande provvävning - Bas

Nu återstod en sista provvävningsomgång i väveriet, innan det var dags för produktion av de slutgiltiga textilierna. Basmönstret valde jag att väva med 
samma bindningar som jag använde i det tidigare beskrivna mönstret med djur i träd. Detta val motiverades främst av att jag ville få ett dubbelsidigt tyg och 
därmed större variationsmöjligheter i kollektionen. Att väva med dessa bindningar är också ett smidigt sätt att skapa reliefeffekt om man väljer olika grovlek 
på garnerna. Resultatet blev över förväntan, både med 20 och 40 cm rapportbredd. 

Båda sidor av samma vävprov, 40 cm rapportbredd. 20 cm rapportbredd. Mönstret blir mer av en textur
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Avslutande provvävning - Stad

I det stiliserade stadsmönstret ville jag använda mig av andra bindningar än dem jag testat dittills, och jag hittade ett vävt prov på skolan som jag gillade. 
Det består av två inslagsfärger, men 6 olika bindningar gör att man tydligt upplever 6 olika nyanser. Jag valde att applicera 5 av dessa bindningar på mitt 
mönster, och provvävningen gav gott resultat.

Det andra stadsmönstret vävde jag med schatteringar med två inslagsfärger. Eftersom jag testat detta tidigare visste jag ungefär hur mönstret skulle ge-
stalta sig, och resultatet blev också så bra som jag förväntat mig.

Skolans vävprov med de bindningar jag 
använde mig av

Vävda prover av det stiliserade stadsmönstret Vävda prover av det större stadsmönstret
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Avslutande provvävning - Människor

Det stiliserade männsikomönstret valde jag att väva med väftdominerad, 
satäng på tre färger. Detta för att få så hela, rena färgytor som möjligt. 

Samtliga vävda prover kändes nu klara och genomarbetade, både gällande 
mönsterbild och vävkonstruktion. Nu blev det alltså dags att färgsätta och 
välja material.
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Dags att färgsätta

Av en slump gick många av mina vävda prover i blå, turkosa och grå nyanser, 
helt enkelt därför att de flesta garnkvaliteter finns i dessa färger i skolans 
garnlager. Denna färgskala ligger inte särskilt långt ifrån den färgskala som 
enligt mina iakttagelser är vanligast i kollektivtrafiken i Sverige, men med 
de materialval jag gjort blev det ändå en markant skillnad. Detta kändes 
intressant att utveckla - att göra min tolkning av den befintliga färgskalan 
och se hur jag kunde få den att kännas ny och intressant genom att göra 
små förändringar av nyanser och framför allt genom valen av material och 
kombinationerna av dessa. Jag valde därför att arbeta fram en färgställning i 
turkost, blått och grått. Ledorden för känslan jag ville förmedla med färgerna 
var metalliskt, frostigt, skirt och delikat.

Eftersom jag ville ta fram textilier som särskiljer sig från det befintliga ut-
budet beslutade jag att ta fram ytterliggare en färgställning. Denna står 
i stark kontrast till de färger som vanligtvis syns på kollektivtrafikens tex-
tilier. Bestående av mättade färger med viss svärta, i nyanser av lila, rosa, 
olivgrönt och gult kombinerade med inslag av guld upplevs färgställningen 
som kulört utan att vara bjärt. Detta ger ett färgstarkt intryck utan att skrika 
i ögonen. För att kunna få rätt nyans i färgerna var jag beroende av att kunna 
väva med svart varp. Den vita varp som sitter i skolans jacquardmaskin gör 
att färgerna får drag åt pastellnyanser. Att väva med svart varp möjliggjordes 
genom att jag kunde låna en maskin hos Ludvig Svensson. Under en och 
en halv hektiska dagar befann jag mig på Ludvig Svenssons fabrik i Kinna. 
Tekniken var inte med mig, trassel med filformat och liknande stal mycket 
tid, och de problem som uppstod krävde snabba lösningar. Om det exempel-
vis visade sig att ett mönster var beräknat på ett skottantal som blev för tätt 
för de planerade garnerna så fanns det ingen tid för att räkna om mönstret 
– istället gällde det att snabbt hitta en annan färgställning med andra garner. 
Tack vare att jag hade en tydlig bild av hur färgskalan skulle gestalta sig i sin 
helhet gick det bra att fatta snabba beslut, och även om textilierna inte fick 
exakt de planerade färgerna eller materialen så är helhetsuttrycket ändå 
detsamma. Ledorden för denna färgställning var mustig, bärig, färgstark och 
robust.

Gråblå textilier i kollektivtrafiken

Några av mina gråblå vävprover
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De planerade färg- och materialvalen. En del ändingar uppkom på vägen, men helheten förblev densamma.
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DET BLEV EN KOLLEKTION!

Kall färgställning

Varm färgställning
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Bas Ruta - Kall

Rapportstorlek 40 x 40 cm

Inslag  Grå   Polyester Nm 29/1
  Turkos   Polyester chenille Nm 4/1
  
  26 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm

Bindningar

Grå  Turkos
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Bas Ruta - Varm
Rapportstorlek 40 x 40 cm

Inslag  Lila   Ull Nm 16/2
  Hallonröd  Ull Nm 16/2  
  26 skott/cm

Varp  Polyester Nm 28/2
  27tr/cm

Bindningar

Lila   Hallonröd   
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Bas Yta - Kall
Rapportstorlek 20 x 20 cm

Inslag  Gråblå  Polyester Chenille Nm 2/1
  Ljusgrå Bomull Nm 34/2 + Polyester Nm 112/1 
    (ihoptvinnat) 
  17 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm

Kommentar
Tyget är dubbelsidigt, ytorna inverteras på avigsidan, men skillnaden mellan 
sidorna är så liten att tyget snarare upplevs som liksidigt.

Bindningar

Gråblå     Ljusgrå 
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Bas Yta - Varm
Rapportstorlek 20 x 20 cm

Inslag  Grön   Ull Nm 8/1
  Svart/guld  Polyester/viskos Nm 50/2   
  26 skott/cm

Varp  Polyester Nm 28/2
  27tr/cm

Kommentar
Tyget är dubbelsidigt, ytorna inverteras på avigsidan, men skillnaden mellan 
sidorna är så liten att tyget snarare upplevs som liksidigt.

Bindningar

Grön  Svart/guld
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Småstad - Kall
Rapportstorlek 10 x 10 cm

Inslag  Ljus turkos  Polyester Nm 29/1
  Mörk turkos  Bomull Nm 34/2  
  32 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm
  Den vita varpen utgör den femte färgen

Bindningar

Ljus turkos     Mörk turkos

Vit varp
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Småstad - Varm
Rapportstorlek 10 x 10 cm

Inslag  Ljusgul   Bomull Nm 34/2
  Mörkgul  Bomull Nm 34/2 
  26 skott/cm

Varp  Polyester Nm 100/2
  27tr/cm
  Den svarta varpen utgör den femte färgen

Bindningar

Ljusgul      Mörkgul

Svart varp
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Storstad - Kall
Rapportstorlek 40 x 40 cm

Inslag  Mörkgrå  Polyester Nm 17/1
  Ljusgrå  Polyester Nm 29/1  
  32 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm

Kommentar:
Tänkt rapportstorlek 50 x 50 cm, vävd 40 x 40 cm för att kunna vävas på 
Textilhögskolan jacquardmaskin.

Bindningar

Mörkgrå

Ljusgrå
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Storstad - Varm
Rapportstorlek 50 x 50 cm

Inslag  Lila  Bomull Nm 34/2
  Grön  Bomull Nm 34/2
  36 skott/cm

Varp  Polyester Nm 28/2
  27tr/cm

Bindningar

Lila

Grön
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Människor Siluett - Kall
Rapportstorlek 30 x  40 cm

Inslag  Gråblå    Polyester Nm 24/1
  Ljus turkos  Polyester Nm 29/1
  Turkos    Polyester Nm 4/1   
  24 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm

Kommentar:
Tänkt rapportstorlek 30 x 40 cm, vävd 40 x 53 cm för att kunna vävas på 
Textilhögskolan jacquardmaskin.

Bindningar

Gråblå  Ljus turkos Turkos
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Människor Siluett - Varm
Rapportstorlek 30 x  40 cm

Inslag  Hallonröd  Bomull Nm 34/2
  Mörk rosa  Ull Nm 6/2
  Svart/guld  Polyester/viskos Nm 50/2 
  23 skott/cm

Varp  Polyester Nm 28/2
  27tr/cm

Kommentar:
På grund av de tekniska problemen och den besgränsade tiden på Ludvig 
Svensson finns en del fel denna textilie, som dock är åtgärdade i den kalla 
färgställningen.

Bindningar

Hallonröd Mörk rosa Svart/guld
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Människor Raster - Kall
Rapportstorlek 30 x  40 cm

Inslag  Turkosblå  Bomull Nm 34/2
  Mörggrå  Polyester Nm 28/1
  Ljusgrå  Bomull Nm 34/2 + Polyester Nm 112/1  
     (ihoptvinnat)
  46 skott/cm

Varp  Bomull Nm 100/2
  33tr/cm

Kommentar:
Tänkt rapportstorlek 30 x 40 cm, vävd 40 x 53 cm för att kunna vävas på 
Textilhögskolan jacquardmaskin.

Bindningar

Turkosblå

Mörggrå       Ljusgrå
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Människor Raster - Varm
Rapportstorlek 30 x  40 cm

Inslag  Ljusgrå  Bomull Nm 34/2
  Hallonröd  Ull Nm 16/2
  Lila   Ull Nm 16/2 
  42 skott/cm

Varp  Polyester Nm 28/2
  27tr/cm

Bindningar

Ljusgrå  

Hallonröd       Lila
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Visualiseringar - exempel på kombinationsmöjligheter
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DISKUSSION

Jag älskar att väva. För mig är det något magiskt med att se hur det som 
dittills bara varit en skiss på en datorskärm plötsligt växer fram i form 
av en vävd textil. Det är just denna övergång som är det jag finner mest 
intressant. Att se och förstå hur datorskärmens pixlar översätts till garner 
och bindepunkter, hur detta gestaltar sig och påverkar uttrycket.

Examensarbetet har gett mig helt ny förståelse för hur jag kan skissa för 
väv, och hur man kan använda vävning som teknik på olika sätt. Framför 
allt har jag fått en mycket större förståelse för hur jag kan blanda färger 
med olika bindningar, men också hur materialet jag väljer att väva med 
påverkar det slutliga resultatet. Att kunna använda en jacquardmaskin 
som ett skissredskap är en fantastisk tillgång - att  försöka förutse exakt 
vad som kommer hända i övergången från skiss till vävt prov är ofta näst 
intill omöjligt. Man behöver se det hända för att förstå till fullo. 

Inledningsvis brottades jag en del med mitt arbete. Det kändes stort och 
att hitta bästa angreppsvinkel var svårt. Efterhand har projektet skalats 
ner och avgränsats, för att till slut få en omfattning som kändes hanterbar. 
Att ha i bakhuvudet att målet var att ta fram prototyper och inte färdiga 
textilier hjälpte mig att hålla huvudet ovanför ytan.

Det är samtidigt svårt att förhålla sig till de slutliga textilierna. Jag anser 
mig ha kommit långt i arbetet med dem, men jag vill ju gärna ta dem ett 
steg längre. Jag vill exempelvis arbeta om Människor Siluett i den varma 
färgställningen för att få bort ränderna som uppstod, men jag vet samti-
digt att de är där av en rimlig anledning - tiden och tekniskt trubbel satte 
stopp!  

Jag funderar givetvs på om det finns det en arena för mina textilier i verk-
ligheten - skulle man kunna se dem i kollektivtrafiken i framtiden? Om 
processen fick fortgå en eller två loopar till så tror jag att de skulle kunna 
göra sig utmärkt. Att se till att alla material är slitstarka och flamtåliga, och 
se över mönsterna i detalj för att korrigera bindningar och enstaka binde-
punkter skulle knappast vara omöjligt att göra. Kanhända skulle det vara 

svårt att uppnå samma slitstyrka som det vanligtvis är på kollektivtrafik-
ens textilier och samtidigt behålla samma uttryck, men eftersom det nu 
är så att textilierna oftare byts ut för att de är smutsiga snarare än utslitna 
så kanske kravet på slitstyrka faktiskt är onödigt högt? Den kalla färgställ-
ningen skulle förmodligen vara i ljusaste laget, men om färgerna tonades 
ner alternativt om varpen byttes ut från vit till grå så skulle färgställningen 
förmodligen stå sig bra i kampen mot smuts och slitage.

Som kollektion tycker jag att samtliga textilier samspelar utmärkt med 
varandra. Jag ser många kombinationsmöjligheter, alltifrån att kombinera 
dem två och två till kombinera samtliga. Det finns även möjligheter att 
kombinera de båda färgställningarna utan att det skär sig eller blir skrikigt 
och brokigt – en fördel som jag inte hade räknat med.

Jag har tappat räkningen på hur många som, efter att ha fått en snabb 
introduktion till arbetet och fått se tygerna, spontant har utbrustit: den 
bussen vill jag åka med! En reaktion jag inte kan vara annat än nöjd med. 
Många har också genast berättat hur de själva upplever inredningen i 
kollektivtrafiken, och de delar för det allra mesta min uppfattning och 
förstår och uppskattar min vision. Jag strävade som sagt också efter att 
göra mönstret tacksamt att betrakta, och även här tycker jag mig ha upp-
nått mitt mål. Många har stått och tittat på mina mönster, och efterhand 
blivit överraskade när de sett mönsterbilden framträda. Exempelvis efter 
att tittat lite hastigt på det lilla stadsmönstret, uppenbarligen i tron att 
det varit ett lite skevt rutmönster, utbrustit -Men det är ju små hus! Eller 
efter att ha tittat på mönstret med alla människosilutter – Nämen titta 
där är en hund! Reaktioner som i samtliga fall har försett betraktaren med 
ett leende. Det går givetvis bara att spekulera kring hur relationen mellan 
sätet och passageraren skulle påverkas om mina tyger applicerades ute i 
kollektivtrafiken, men dessa reaktioner antyder att den skulle förbättras, 
och att passageraren skulle känna sig bättre mottagen. 

Framför allt den varma färgställningen får kollektionen att se ut som 
hemtextilier snarare än något vi är vana att se i offentliga miljöer. Jag fun-
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derade kring hur jag skulle förhålla mig till detta, och kunde inte hitta något 
argument till varför detta skulle vara dåligt. Inreder man en buss så att den 
ska kännas offentlig och bli en förlängning av gatan så behandlas den nog 
också därefter. Inreder vi bussen på samma sätt och med samma omsorg 
som vi inreder våra hem så förmedlar den en annan känsla, och förändrar 
troligen också vårt beteende när vi vistas i den. Och att förändra vårt – 
 resenärernas – beteende måste väl vara det bästa sättet att råda bot på 
onödigt slitage och skadegörelse.



59

SAMMANFATTNING

Mitt examensarbete syftade till att ge mig en ökad förståelse för hur man 
kan skapa mönster för väv. Genom undersökandet av detta formgavs en 
kollektion vävda textilier, vars tänkta kontext är kollektivtrafik. Målet var att 
skapa textilier som särskiljer sig från traditionella textilier i kollektivtrafiken 
genom färg, form och material. Resultatet är en kollektion bestående av sex 
olika textilier. Kollektionen vävdes upp i två olika färgställningar. 

Resultatet är även min ökade insikt i hur man kan använda sig av 
möjligheterna med vävning som teknik i utformningen av mönster.

ABSTRACT

The purpose of my bachelor degree work was to give myself a better under-
standing of how to create patterns for weaving in different ways. I investi-
gated this in my design process while designing a collection of woven fabrics, 
whose intended context is public transport. The goal was to create textiles 
that distinguishes themselves from traditional textiles in public transport, 
through colour, form and material. The result is a collection of six different 
fabrics. The collection was woven in two different color schemes.

The result is also my increased understanding of how to use the possibilities 
of weaving while designing patterns.
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