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Sammanfattning

Jag har valt att kalla mitt projekt ”Whereabouts”, vilket 
betyder plats eller tillhåll. Och det är just en plats som jag 
försöker skapa i mitt examensarbete. 
Arbetet handlar om textil i rum och hur jag kan använda 
mig utav textil för att bygga upp en rumslighet. Fokus 
ligger på offentlig miljö, och hur jag i en sådan miljö kan 
skapa en plats för avskildhet och lugn. Lite som ett göm-
ställe att fly till när omgivningen blir stökig och orolig. 
Det hela resulterar i en rumsavdelare i form av ett textilt 
tak och golv. 

Kärnan i projektet är att utforska hur jag kan skapa 
rumslighet, eller snarare illusionen av rumslighet då jag 
inte använder mig av några väggar som stänger av flödet i 
rummet. Istället undersöker jag om det skapas en känsla 
av att kliva in i ett annat område eller rum genom att föra 
in ett extra, lägre tak över ett begränsat område. Om det 
skapas en annan atmosfär under taket. För att ytterligare 
bygga på detta, arbetar jag även fram ett golv, som fungerar 
som en avspegling av taket och därmed binder ihop golv 
och tak.

Abstract

“Whereabouts” is a hideaway, a place to escape to when the 
surroundings are noisy and unrestful. With a room divider, 
in the form of  a textile ceiling and floor, a place of  seren-
ity is created in the public room. Inspired by the spatiality  
created underneath the tree crown and of  the light that 
seeps through the leaves, “Whereabouts” forms a more 
natural atmosphere in an otherwise artificial context.

The work revolves around the use of  textiles in interiors 
and how I can create spatiality, or rather the illusion of  it, 
not using any walls. Instead, I examine whether the use of  
a ceiling and floor can create a different atmosphere and a 
sense of  space. 
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Inledning

Mitt examensarbete handlar om textil i rum. Jag har sedan 
tidigare en bakgrund inom scenografi och det rumsliga är 
något jag ständigt återkommer till. I mitt examensarbete 
undersöker jag därför hur jag kan använda mig utav tex-
til för att bygga upp en rumslighet. Textil kan höja upp-
levelsen, känslan och funktionen av ett rum, både visuellt 
och taktilt. Få saker är så mångfasetterade, och textil låter 
mig leka med egenskaper som innefattar allt från mjukt 
till hårt, följsamt till styvt och lent till skrovligt. Det är 
kommunikationen mellan människa, rum och textil som 
jag tycker är intressant. 

Jag har valt att bygga mitt rum i offentlig miljö, för jag 
tror att i många sådana miljöer finns ett behov av rum för 
samtal, avskildhet och lugn. Kan jag genom att skapa ett 
rum i ett större rum skapa denna plats, utan att stänga av 
flödet i rummet med avgränsningar? Ett rum utan väggar, 
men där man ändå kan känna sig skild från det övriga som 
pågår i det större rummet – utan att vara helt avstängd. 
Idén är hämtad från min barndom, från när jag var liten 

och lekte under köksbordet. Det var som en koja, ett göm-
ställe där jag själv kände mig skyddad, men samtidigt hade 
full koll på vad som hände i rummet utanför. Det fanns 
inga väggar, men rumskänslan var definitivt där. 
I mitt examensarbete undersöker jag hur jag kan jobba med 
en rumslighet som bygger ovanifrån, men också hur jag kan 
använda mig av textilens olika egenskaper till att förstärka 
rummet och känslan jag vill förmedla.

För att ta mig an det rumsliga har jag valt att titta på hur 
man vid teatern löser scenografi på olika sätt. På teatern 
använder man sig av beprövade knep för att föra fram en 
berättelse, och scenografin behöver inte alltid vara realistisk 
för att man ska tolka in vad saker föreställer. Det är käns-
lan som är det viktigaste. Fungerar det att använda samma 
knep i offentlig miljö, läser man in samma saker som på 
teatern eller behövs berättelsen? Hur fungerar det att föra 
in scenografi i en offentlig miljö? Kan man i huvudtaget 
översätta teaterkoncept till inredningskoncept?
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Syfte och mål

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur textil kan 
påverka en rumslighet och hur man kan använda textil för 
att skapa illusionen av ett rum. Detta undersöker jag genom 
att arbeta fram en rumsskapare, i form av ett textilt tak, 
som i en stökig miljö skapar en plats för lugn och vila. 
Genom att arbeta med taket ser jag hur man genom att ta 
in ett lägre, extra tak över ett begränsat område kan skapa 
avskildhet, utan att vara en ren fysisk avgränsning - ett rum 
utan väggar. Jag hoppas kunna skapa en mer ombonad 
känsla – en känsla av en koja.

Målet är att arbeta fram en idé, ett koncept, som kan bidra 
med avskildhet, utan avstängdhet, i offentliga miljöer så-
som kontor, bibliotek, skolor och andra lokaler. Jag ser 
mitt arbete som en förstudie till vidare arbeten, och inte 
en utveckling till en färdig produkt.  Jag utvecklar i detta 
projekt ett koncept för hur man kan påverka ett rum med 
textila tak och fokus för projektet ligger på rumslighet och 
uttryck.
Arbetet resulterar i en prototyp, ett textilt tak (som täcker 
ett område på ca 8m2).

Mål för projektet är också att utveckla och lära mig mer 
om min egen skiss- och arbetsmetod, samt att få vidare 
erfarenhet inom rumslig gestaltning. 

Metod
Mitt arbete börjar jag med att läsa in mig på de olika 
områden jag valt att beröra för att skaffa mig mer kunskap, 
hitta svar på mina frågor och bekräftelse för mina tankar. 
Jag börjar med att skissa på känsla och koncept för att 
sedan gå vidare till takets utformning, konstruktion och 
mönsterbild. Jag bygger en modell för att testa idéerna i 
men skissar även i större skala. Detta för att på bästa sätt 
se hur min rumslighet kommer att te sig innan jag för-
verkligar den. 
Jag undersöker digitaltryckets möjligheter och hur jag kan 
manipulera textil genom olika beläggningar och appreturer. 
Vilket material som passar bäst utifrån vilken känsla jag 
vill förmedla men även vad som passar bäst i en offentlig 
miljö är något jag undersöker. 

Avgränsningar

Att ta fram produkter för offentlig miljö ställer höga krav 
på hållbarhet, säkerhet och funktion. Då kärnan i mitt  
projekt handlar om rumslighet, uttryck och att utveckla ett 
koncept har jag valt att inte fokusera på dessa frågor när jag 
har tagit fram prototypen. Dock skall en eventuell framtida 
vidareutveckling och produkt göra det, och därför behöver 
jag vara medveten om vad för krav som kan komma att stäl-
las och vad dessa skulle innebära för min produkt i form av 
material, konstruktion och funktion. 
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Bakgrund

Textil i rum

Textil användes förr, liksom idag, som något som både 
smyckar och har ett praktiskt ändamål. Vilka textilier man 
väljer att föra in i ett rum sätter tonen och stämningen där. 
Det är omöjligt att ta in textil utan att det påverkar rum-
met. Textil är en naturlig del i våra liv och i ett rum. Det an-
vänds till att pryda, gömma och framhäva, men är också en 
form av beskyddare som skapar trygghet. (Snidare, 1994)
På 1800-talet till var de vanligaste hustyperna enkla stugor 
där takåsen var synlig inifrån, så kallade ryggåsstugor eller 
sparrestugor. Dessa var ofta spartanskt inredda och väg-
garna nakna. Med tiden blev rummen sotiga av röken från 
härden och hela stugan skurades därför ren ett par gånger 
om året. Detta gjordes oftast inför högtider och vackra 
textilier sattes upp på väggarna och i taket. En sådan textil 
var sparrelakan, eller takfallslakan, som användes till att 
klä taket vid högtidliga tillfällen då det i dessa stugor inte 
fanns något innertak, och skräp därför kunde falla ner. En 
annan textil som användes vid fästtillfällen var takdukar 
eller takhimlar, som fästes horisontellt upp i taket över 
det dukade bord. Både sparrelakan och takdukar var oftast 
mycket stora textilier och kunde vara hopsydda av flera tyg-
stycken som var vackert utsmyckade med broderier, trädda 
nät eller vävda bårder. Även vid bröllop använde man tak-
dukar för att smycka och skapa en fin stämning. Dessa 
var spända över brudparet, både under vigseln och vid det 
festdukade bordet, men också över sängen. (Inger Widhja, 
1990)
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Idag har användandet av takdukar fallit i glömska, vi be-
höver inte längre något som skyddar mot att skräp faller 
ner i maten från taket. Men hur är det med takdukens 
påverkan på stämningen och dess smyckande egenskap, be-
hövs den idag? Taket är ofta en yta som vi glömmer bort, 
trots att taket har en stor påverkan på rummet. Design-
gruppen The Metrics undersöker i projektet ”What 
happens when” takets möjligheter, genom att inreda en 
restaurang som ändrar utseende varje månad. Detta görs 
möjligt genom att man fyllt taket med krokar. Varje månad 
byts ljus och rumsliga element ut för att skapa variation 
i rummets visuella komposition när det kommer till 
perspektiv, skala, form och färg. Den mesta förändringen 
sker i taket, och den övriga inredningen i rummet är relativt 
neutral. Man kan alltså säga att projektet resulterar i nio 
olika restauranger, alla med sitt eget utseende och känsla, 
där taket spelar en stor roll för uttrycket. (The Metrics, 
2011)
Andra som ofta använder sig av taket i olika projekt är 
den amerikanska designduon Ball-Nouges. Deras projekt 
handlar ofta om att på olika sätt skapa rum för social in-
teraktion. 



Teatern

I mitt arbete tittar jag på hur man vid teatern löser det 
rumsliga. Där är det känslan som är det viktigaste, och 
miljöerna behöver inte vara realistiska för att man ska 
förstå vad de föreställer.. Något som ser ut att vara en mas-
siv marmorvägg eller en tjock tropisk skog kan försvinna 
genom att man drar i en tamp eller kör bort en kärra. 
Scenen, vilken huserar scenografin, har en begränsad stor-
lek. Oavsett krav från olika manus, vare sig det gäller mån-
ens landskap, ett berg i Himalaya eller interiören på en 
tågstation, så måste de få plats på scenen. 
Basfaktorerna när man bygger en scenografi för teatern är 
kostnad, tid, mobilitet och illusion. (Ionazzi, 1996) 
På teatern, men också på utställningar, är arrangemanget 
en lek med verkligheten, man ger en slags vision, eller 
illusion, av rummet. Den visionen behöver inte överrens-
stämma med den verkliga verkligheten, utan är till för att 
väcka associationer kring olika saker, som harmoni, glädje, 
sorg etc., och ofta arbetar man med textil som stämnings-
skapare. (Snidare, 1994) 
Illusion brukar man säga är en förvrängning av verkligheten 
som uppkommer när våra sinnen störs. Till skillnad från 
hallucination som sker enbart i hjärnan, kommer illusion 
från något i den verkliga världen, och delas därför ofta av 
de flesta människor. Illusion behöver inte vara motsatsen 
till sanning eller verklighet, utan kan vara sättet människan 
ser på sin omgivning - människans egen tolkning, och har 
egentligen inget rätt eller fel. (Wikipedia, 2011)

Olika inredningsvariationer av designgruppen The Metrics 
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Takets utformning

När jag nu börjar min arbetsprocess har jag en första idé 
om hur jag vill att taket skall uppfattas. Jag vill skapa en 
plats för lugn och vila i offentlig miljö, en mer naturlig 
atmosfär i ett för övrigt artificiellt sammanhang. Taket 
jag skapar skall kännas lätt och luftigt, och medföra en 
otvungen, lugn och avslappnad känsla. Många av dessa ord 
associerar jag med känslor jag får av naturen, och jag börjar 
fundera på hur jag kan använda dessa ord och känslor till 
att utveckla mitt projekt. 
Vi människor tillbringar mycket tid i artificiel-
la miljöer och jag tycker om när vi får in ett mer 
naturligt uttryck på dessa platser. Därför använder jag 
naturen som inspiration, då jag tror att jag genom att 
inspireras av naturen kan hitta lösningar till de uttryck jag 
vill åt. Ett naturligt tak, helt enkelt. 
Jag väljer att främst arbeta med trädet som inspiration, 
med dess lager på lager och genomlys. Ljuset som sipprar 
genom ett lövverk ger ett alldeles speciellt ljus, mjukt och 
levande. Samtidigt som trädkronan skapar en rumslighet. 
Denna rumslighet vill jag efterlikna, men hur?
På teatern är ingenting vad det ser ut att vara, det blir 
verkligt genom vår fantasi och associationsförmåga. I mitt 
projekt har jag, precis som på teatern en begränsad yta att 
förhålla mig till. Att till exempel ta in ett helt träd i en 
kontorsmiljö eller skola hade varit näst intill omöjligt. 
Istället arbetar jag med illusion. Vill jag ha ett träd eller en 
berså, så måste jag skapa något som egentligen inte är ett 

träd, men som upplevs som ett sådant. 

Ljuset i ett stort rum kommer ofta från taket och det 
tänker jag ta vara på. Genom att använda mig av mer eller 
mindre transparanta textilier kan ljuset sippra ner genom 
det textila taket och på så sätt bryta av den ofta förekom-
mande ljusrörsbelysningen. Därmed skapas en annan 
känsla genom ett mer naturligt ljus som skiljer sig från det 
övriga i lokalen. Jag hoppas att detta skall kunna bidra till 
ökad rumslighet, stimulans och lugn under mitt tak.
Jag tar inte fram en speciell belysning för mitt tak, utan 
arbetar med att förvandla det befintliga ljuset i rummet. 
Märker jag att den ljusmängden inte är tillräcklig för att 
skapa det jag vill åt, använder jag mig av spotlights. Dock 
vill jag i den mån det går, låta textilen skapa ljustempera-
turen.

Jag har valt att arbeta med gröna nyanser, inspirerat av 
trädets färger på våren och sommaren. Grönt, i nyanser 
jag finner uppfriskande och pigga, bidrar även med liv-
fullhet till en annars relativt nedtonad miljö. Min egen 
uppfattning om många offentliga miljöer är att de är 
relativt statiska, med färger som går i grått, beige och blått 
med inslag av trä. Jag tror att en produkt inspirerad av 
naturen och i en syrlig grön färgskala piggar upp och 
skapar mer dynamik i rummet. 

Arbetsprocess
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Tidiga idéer

Redan tidigt i projektet bestämmer jag mig för att taket 
skall vara uppbyggt av moduler. Detta gör det möjligt att 
anpassa taket efter behov och plats. Få lokaler ser likadana 
ut och ett tak med fasta mått skulle då inte passa i fler-
talet miljöer och därför väljas bort. Ett tak uppbyggd av 
moduler har även den fördelen att kunna byggas ut eller 
förminskas efterhand som behoven i lokalen förändras. 

Min första idé består av mönstrade men semitransparanta, 
hårda, textila plattor som hängs upp så att de till viss del 
överlappar varandra. Lager på lager effekten blandar plat-
tornas mönster och nya mönsterbilder skapas. 
Detta vidareutvecklar jag genom att låta vissa av plattorna 
bli opaka, och istället skära ut former där ljuset sipprar 
genom. De utskurna formerna faller ner mot det transpar-
anta lagret och bildar skuggfigurer. Det hela får en relativt 
realistisk, men samtidigt romantisk prägel. 
De första skisserna gör jag i skala 1:10, men övergår sedan 
till fullskala. Efterhand utvecklas de opaka plattorna till att 
bli enbart grenformationer. 

Jag börjar efterhand fundera mer på vad för känsla jag vill 
åt, och kommer fram till att trots att jag uppskattar ut-
trycket i dessa tidiga idéer, fungerar de inte riktigt i detta 
projekt. Jag lägger dem åt sidan för nu, men hoppas kunna 
arbeta vidare med dem i framtida projekt. Dock behåller 
jag modulidén. 
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En textil känsla i en offentlig miljö

Mina tidigare idéer kan lika väl tillverkas i papper eller 
plast som i textil. Det i sig behöver inte vara något fel, 
men i det här projektet vill jag åt en mer textil känsla. Eller 
snarare ett mer organiskt uttryck och textil har förmågan 
att på ett fördelaktigt vis att kunna formas just så. Detta 
på grund av sin flexibilitet, formbarhet och förmåga att 
lägga sig i mjuka veck, egenskaper som till exempel papper 
många gånger saknar.  

För att bli på det klara med vad jag vill skapa med detta 
projekt, reder jag ut min vision innan jag går vidare. Vad 
är det jag vill jag förmedla? Vad är det för känsla jag vill 
att den som befinner sig under taket eller betraktar det på 
avstånd skall uppleva? 
Taket som är det prominenta objektet i det rum jag önskar 
skapa skall vara som en lugn färgklick. När man ser det på 
avstånd skall det kännas inbjudande och tilltalande. Ljuset 
och färgerna skiljer sig från den övriga lokalen och kallar 
därför på uppmärksamheten. 
Kliver man in under taket upptäcker man dess mönstring 
och mindre detaljer. Känslan är lugn och avslappnad, 
ljuset är varmare och färgerna våriga. Atmosfären under 
taket skall skilja sig från resten av lokalen, lite som att man 
klivit in i en berså eller koja. Önskvärt är att modulerna 
dessutom hänger relativt löst, så att ett vinddrag genom 
lokalen skapar en stilla rörelse bland dem. 
Då jag vill åt en mjuk och organisk känsla får därför inte 
taket vara hårt och statiskt, och därför faller till viss del 
mina tidiga idéer. 

Innan jag går vidare sammanfattar jag mina tankar och idéer 
i några ledord som följer mig genom projektet. Ledord för 
mitt arbete blir: Vårigt, lugn, oas, gömställe, mjukt, grön-
skande, spirande, syre, inbjudande, rörelse.

Bilder
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Skiss

Jag skissar på flera lösningar till hur jag kan skapa ett mjukt 
och organsikt uttryck i takmodulerna, men det är först när 
jag börjar använda mig av silkespapper som jag hittar rätt. 
Det skrynklade silkespappret har en lätt och luftig, men 
samtidigt textil känsla. Jag har tidigare pratat om att jag 
vill komma ifrån det hårda och lite statiska uttrycket som 
mina tidigare idéer med plana plattor har och genom att 
skrynkla och vecka tyget behåller det sitt textila uttryck 
samtidigt som det blir mer organiskt. Jag bestämmer mig 
för att skapa veckade cirklar, liknande små trädkronor, där 
varje cirkel är en modul. 
I de tidiga idéerna hade jag funderingar att få tyget stelt 
genom att använda mig av styvnadsappretur. Men kan jag 
utöver att skapa stabilitet i tyget, också använda appreturen 
till att skapa permanenta veck? Det är något jag undersöker 
längre fram. 

För att visualisera min idé och på ett enkelt sätt se hur mitt 
rum fungerar i ett större rum bygger jag en modell i skala 
1:20. Jag bygger små takmoduler av papper och hänger upp 
i taket för att undersöka hur många jag behöver för att 
skapa den rumskänsla jag vill åt. En yta på ca 3x3 m känns 
som ett lagom stort rum, tillräckligt stort för att skapa 
en rumskänsla, men samtidigt överkomligt tillverknings- 
mässigt på den tid jag har kvar av projektet. Jag tänker mig 
att modulerna överlappar varandra lite, då nivåskillnaden 
mellan modulerna skapar ett djup i konstruktionen. Jag 
beräknar därför antalet moduler jag kommer att behöva till 
10 st, för att täcka en yta på ca 8-9 m2. 
I modellen testar jag även färgerna mer och hur det blir 
att ha olika nyanser på modulerna. Det blir, som jag hade 
hoppats, mer livfullt och dynamiskt, vilket ökar träd- eller 
bersåillusionen och jag bestämmer mig för att trycka mod-
ulerna i tre olika nyanser, en som drar lite åt rött, en som 
drar åt gult och en mittemellan dem båda.  
Då trycket inte går genom tyget så får taket en fram och 
baksida. Trycket anas på baksidan, men är annars vit. 
På håll kommer man att se ovansidan på taket, och jag 
funderar över vad som skulle vara det bästa för min design, 
och kommer fram till att jag tycker att en vit ovansida är 
det bästa trots allt. Innertak är ofta vita eller i ljusa nyanser. 
Det är ovansidan på mitt tak som kommer vara vänt mot 
taket, och har jag då en ljus ovansida möter mitt tak det 
befintliga taket på ett fint sätt.  

Skalmodell
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Takets mönstring

Då jag tidigare bestämt mig för att arbeta i gröna 
nyanser börjar jag nu fundera över på vilket sätt jag vill få in 
färgen. 
Istället för att färga textilier till mina takmoduler väljer 
jag att trycka ett mönster som får vara färgsättare, detta 
för att skapa ett mer livfullt och naturligt uttryck. Dock 
vill jag inte dra alltför tydliga referenser till trädet i mitt 
arbete, utan mer arbeta med känslan som trädet skapar 
– skapa illusionen av det. Därför väljer jag att inte arbeta 
med exempelvis tydliga lövformationer när det kommer till 
mönstringen. 
Av silkespapper skapar jag runda former som jag sedan 
lägger i kopiatorn. De svartvita kopiorna klipper jag sedan 
ut och klistrar ihop till en trädkronsliknande form. Denna 
form scannas sedan in för att kunna arbetas med digitalt. 
Jag använder mig av bildredigeringsprogrammet Adobe 
Photoshop för att färgsätta mönstret i olika gröna nyanser. 
Jag ökar även ljuset och kontrasterna i bilden. Originalet 
som är en tiff-fil har en upplösning på 150pixels/inch och 
en bredd på 148cm. 
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Takmodulernas tre färgställningar
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Digitaltryck

I naturen hittar man en kavalkad av gröna nyanser. Att bara 
välja ett par stycken av dessa vore både svårt och att frångå 
den livfulla känslan jag vill åt. Därför beslutar jag mig för 
att använda mig av digitaltryck i mitt projekt. 
Digitaltryck ger mig möjligheten att arbete med obegränsat 
antal färger, tillskillnad mot exempelvis screentryck. Detta 
gör det möjligt att trycka textilier som är fotorealistiska, 
och därmed skapa illusionen av bland annat strukturer och 
tredimensionalitet. 
Vid screentryck har man en viss rapportstorlek att förhålla 
sig till, medan man vid digitaltryck inte har någon sådan 
begränsning. Där är det tygets bredd och längd som sätter 
gränsen, samt datorns kapacitet. 
Det finns tre olika digitala tryckmetoder; reaktivtryck, 
pigmentryck och transfertryck. 
Reaktivtryck används på natur- och regenatfibrer och skrivs 
ut direkt på materialet, som innan genomgått en förbehan-
dling för att kunna tryckas på. Trycket fixeras i ånga, vilket 
innebär att färgen tränger in i fibern. Överskottsfärg och 
rester av förbehandlingen måste sedan tvättas ur. 
Även pigmenttryck skrivs ut direkt på materialet och går 
att använda till både naturmaterial, regenatfibrer och syn-
tetmaterial då pigmentet lägger sig utanpå fibern. Pigment-
tryck fixeras i värmeugn på 150 grader. 
Vid transfertryck skrivs trycket, till skillnad mot de två 
andra, först ut på papper och överförs sedan till tyget genom 
sublimering - färgen förångas och fäst på så sätt inne i 
fibern, precis som vid reaktivtryck. Transfertryck kan 
endast användas på syntetmaterial. 
I det här arbetet använder jag mig av reaktivtryck, då det 

är den tryckmetoden som finns att tillgå på Textilhög- 
skolan. I en vidareutveckling för offentlig miljö, är det 
troligt att jag skulle använda mig av Trevira CS. Det är 
ett polyestermaterial och skulle därför med fördel tryckas 
genom transfertryck. 
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Materialval

Jag vill att det material jag väljer skall ha ett diffuserat, 
mjukt genomlys, och letar därför efter en tät, men tunn 
vara för att undvika den ”pixliga” känsla ett mer grovt 
tyg skapar. Jag hittar en viskosväv och en bomullspoplin 
(Coated Poplin Manhattan från det engelska företaget 
Whaleys) som båda stämmer överrens med det jag vill åt. 
Bomullspoplinen är färdigpreparerad för digitaltryck, men 
viskosväven preparerar jag själv genom att spänna ut tyget 
plant, för att undvika veck, och sedan rolla en preparerings-
blandning för digitaltryck över ytan. 

Efter ett provtryck på de båda kvaliteterna visar det sig att 
färgåtergivningen på poplinen är väldigt bra och att trycket 
framhävs än mer när det hålls upp mot ljuset, som blir 
mjukt med fina skuggor. På viskosen blir färgerna gällare 
och starkare, något som säkert kan rättas till, men då pop-
linen förutom egenskaper som bra färgåtergivning och hög 
detaljnivå i trycket, dessutom är stabilare och tätare i sin 
konstruktion än vad viskosen är, väljer jag att arbeta vidare 
med poplinen. En tätare konstruktion skapar, som sagts 
tidigare, ett mjukare ljus, och en stabilare och stelare väv 
är till fördel då materialet i slutprodukten skall bli hårt 
genom användandet av styvnadsappretur. 

Efterbehandling

Under skissarbetet kom jag fram till att jag skulle skrynkla 
textilierna med styvnadsappretur för att skapa en organisk 
och luftig känsla och samtidigt göra dem styva och hårda 
utan att de förlorar sitt textila uttryck. 
För att göra detta testar jag två olika styvnadsapp-
returer; Lefasol 206/6 och Lefasol 153, båda från före-
taget Lefatex Chemie GmbH. Lefasol 206/6 är en vattning 
dispersion av Acrylic copolymer, medan Lefasol 153 är 
en vattenlöslig polyvinylacetat. Båda blir transparenta när 
de torkar. Enligt appreturernas varuinformationsblad (Le-
fatex, 2005) skall de inte medföra någon ökad brandrisk 
för materialet, och kan släckas med vanliga släcknings-
medel, vilket gör att de passar i offentlig miljö. Båda skall 
fungera lika bra på naturmaterial som syntetiska material 
och skall därför gå att användas på Trevira CS. Jag gör själv 
ett test där jag doppar en polyestervara i lösningarna, och 
det verkar fungera lika bra som på bomull. 
Jag gör tester med mina provtryck i en 20 % -ig bland-
ning, d.v.s. 20% appretur, 80% vatten. Doppar, kramar ur 
och veckar sedan tyget när det ligger plant på bordet. Det 
visar sig att tyget behåller vecken, och proven får en stabil 
pappersliknande känsla, men med en textil struktur då ett 
skrynklat papper inte skulle kunna få ett liknande utryck. 
Lefasol 153 ger ett hårdare och styvare resultat, och be-
håller skrynklorna och vecken bättre än Lefasol 206/6 
vilket passar mitt ändamål, och därför faller valet på den 
förra. 
Nu är det dags att prova i fullskala. Jag digitaltrycker 
mönstret i fullbredd, klipper ut formen och doppar även 
nu i en 20 % -ig blandning. I fullskala blev det dock inte 
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tillräckligt styvt och jag är tvungen att doppa en gång till. 
Lefasolen har den nackdelen att när den blir blöt blir den 
mjuk, och därför måste jag lägga om alla vecken igen efter 
att ha doppat den en andra gång. 
Jag bestämmer mig för att testa en starkare blandning på 
30 % för att se om det blir någon skillnad, samtidigt som 
jag inte kramar ur tyget lika hårt och därmed lämnar mer 
apparatur i. Resultatet blir bra och när jag digitaltryckt alla 
mina moduler är det den blandningen och tekniken jag 
använder. Appreturen fixeras sedan i ugn på 150 grader i 7 
minuter. Modulerna måste ligga plant under fixeringen då 
appreturen blir mjuk av stark värme och vecken då riskerar 
att rätas ut. Jag löser detta genom att lägga dem på golvet 
i ugnen. 
Kanterna på takmodulerna klipps efter fixering så jämna 
och rena som möjligt.
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Upphängning

Det är viktigt att taket inte känns plottrigt, och sättet 
modulerna är upphängda på har en stor betydelse för 
skapandet av ett sammanhållet uttryck, då man till viss del 
kommer att se ovansidan och upphängningsanordningen 
när man står en bit ifrån.
Upphängningsanordningen måste även vara flexibel i någon 
mån, och kunna varieras beroende på den aktuella lokalens 
takhöjd. Höjden takmodulerna hänger på är viktig för att 
skapa rätt känsla. Efter tester i modell och med de klara 
modulerna kommer jag fram till att en höjd på ca 2,30 m 
är bra. Tak i offentlig miljö är oftast högre och att föra in 
ett extra tak i hemmiljöhöjd skapar den ombonade känsla 
jag vill åt, och fungerar för både sittande och stående.

Jag är inne på flera olika upphängningsanordningar, där 
de första idéerna handlar om ett rep, stång eller vajer som 

är centrerad på modulen. Detta känns, efter att jag testat i 
verklig skala, inte bra och ger ett klent uttryck. Istället pro-
var jag att använda mig av tre fästpunkter på modulerna, 
som går ihop till en. Idén är lite som ett upp-och-ner-vänt 
träd, där stammen delar sig i tre grenar. Jag skissar både på 
konstruktioner som är gjorda i trä och i textil, men kommer 
fram till att ett kraftigt, 3-slaget rep är det bästa. Eftersom 
repet är 3-slaget kan jag snurra upp det och fördela det i 
tre mindre delar som fästs i modulen. Dessa trär jag genom 
öljetter och slår en enkel knut i ändarna. Konstruktionen 
har en enkelhet i sig som jag gillar och passar det uttryck 
jag vill åt. 
Från början ville jag ha ett vitt rep, för att stämma överrens 
med ovansidan på takmodulerna vilka är vita, men när jag 
provar med ett ofärgat rep av hampa tycker jag att det ger 
en naturlig och varmare känsla till taket. 
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Precis i början av arbetet hade jag bara tänkt göra ett tak, 
men under arbetets gång märkte jag att golvet blev viktigt 
för att förstärka rumskänslan. Då kärnan i arbetet var att 
bygga upp en rumslighet, var det ett självklart val att även 
låta arbetet omfatta de saker som jag längs vägen upptäckte 
förstärkte denna rumslighet. 
Golvet skall vara en avspegling av taket för att ytterligare 
binda ihop dem båda. Jag vill skapa en illusion av ett skugg-
spel, som om solljus skulle sippra ner på golvet genom ett 
grenverk. Jag tycker om idén att skuggan av taket skulle bli 
till vad det försöker låtsas vara – en trädkrona, som om en 
del av illusionen blir verklighet. 
Formen på golvet vill jag skall gå igen i taket och använder 
därför den yttre formen av det mönster jag digitaltryckte 
tidigare för att skapa konturerna till golvet. Jag använder 
även samma mönster, men i mindre skala (1:5) och rap-
porterar upp det så att det täcker hela ytan. Det hela 
resulterar i en gräs- och mossliknande mönstring, på vilken 
jag sedan lägger en skuggeffekt. Allt arbete med originalet 
sker i det här stadiet digitalt, i Photoshop, då jag redan har 
byggstenarna sedan innan. Jag skriver ut mönster i skala 
1:1, men även i 1:10 för att prova i modellen. Med golvet 
vill jag täcka samma yta som taket, d.v.s. ca 3 m i diameter, 
men jag vill, precis som med taket, att det skall kunna byg-
gas ut efter behov och bryter därför upp golvet i mindre 
delar. Skarvarna är ojämna för att efterlikna taket och det 
hela blir nästan som ett stort pussel. 
Jag hade från början tänkt digitaltrycka mönstret till golvet 
på matta, för att passa i offentlig miljö, men det är något 
som inte kan göras på skolan. Istället hör jag med olika  

Golv

tryckerier utanför skolan, men det visar sig snabbt att det 
blir alldeles för kostsamt för mig i nuläget. Istället ser jag 
mig om efter andra alternativ för att gestalta mitt koncept. 
Dock är tanken att golvet skall vara digitaltryckt på matta, 
dels för att jag vill att min rumslighet skall vara textil, men 
också för att en matta ger ett mjukt och inbjudande ut-
tryck, som dessutom passar i offentlig miljö med sin höga 
hållbarhet.  

Jag hör av mig till Stema Screen i Borås som trycker och 
skär i bland annat plastmaterial. Efter konsultation med 
dem bestämmer jag mig för en 3 mm forex, en PVC foam, 
som trycks och sedan figurskärs i åtta olika delar. Jag    
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lämnar ett original gjort i Photoshop, 3x3m och med upp-
lösningen 150 pixels/inch, men även en bild på hur jag vill 
att golvet skall skäras.
Forexen är egentligen inget golv, och skulle inte hålla i 
längden. Fördelen är att den kan flyttas (till skillnad mot 
andra material Stema Screen arbeter med), och då planen 
är att examensutställningen skall vandra vidare, vill jag ha 
ett golv som kan ställas ut på flera ställen. Materialet är 
inte optimalt i längden för offentlig miljö, utan då hade 
matta varit det bästa alternativet. 
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Möbeltyg

I slutändan är det tänkt att man skall kunna möblera 
”Whereabouts” efter behov. För att bevara illusionen av 
skuggor på golvet, vill jag även ha det på möblerna under 
taket. Istället för att göra specifika möbler, tänker jag mig 
istället ett möbeltyg som ett komplement till taket och gol-
vet. Då kan man själv välja vilka möbler som passar verk-
samheten men ändå bevara helheten.
Jag väljer alltså att digitaltrycka ett tyg till pallarna, i sam-
ma mönster som golvet – skuggmönstret. 
Mönstret digitaltrycks, men de första provtrycken går inte 
som förväntat, då de ljusa gråa nyanserna i skuggan drar åt 
magenta. Jag gör om filen, och istället för gråa skuggor läg-
ger jag in gröna. Resultatet blir mycket bättre. Men detta 
medför att tyget till pallarna kommer skilja sig mot golvet, 
vilket inte är önskvärt. Även golvmönstrets skuggning gör 
jag om innan jag skickar in det till Stema Screen för tryck. 
Tyget jag väljer att trycka på är inte ett ultimat möbeltyg. 
Att jag inte trycker på ett grövre tyg från början har att 
göra med att jag inte har någon möjlighet att få ett prov-
tryck på golvet och jag väljer därför det tyg som jag anser 
har bäst färgåtergivning – bomullspoplinen. Detta för att 
golv och möbler skall få så lika färg som möjligt och smälta 
in i varandra. I en vidareutveckling skulle mönstret behöva 
tryckas på en grövre vara i ett brandskyddat material, som 
exempelvis Trevira CS, för att passa i offentlig miljö.
Fler tester för att samordna färgerna skulle även krävas. 
Detta ger mig en större erfarenhet i hur jag bäst lägger upp 
arbetsgången i ett sådant här projekt. 

Jag väljer att presentera mönstret på två stoppade pallar i 
form av kuber. Dessa är ganska anonyma i sin form, vilket 
är bra, då det inte är möbeln i sig som är det viktiga utan 
mönstret och användningen. De mer strikta, fyrkantiga 
pallarna bryter dock av mot de övriga delarna i rums-
ligheten, vilka är ojämnt runda. 
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Mot offentlig miljö

Mitt arbete är inriktat mot offentliga rum. Offentlig miljö 
ställer mycket höga krav gällande materialval, konstruktion 
och slitstyrka. I mitt arbete, som är inriktat mot offent-
liga rum, har jag valt att lägga dessa krav åt sidan, när det 
kommer till framtagningen av prototyp. 
För mig är det inte att leva upp till de kraven som är det 
viktiga i detta skede, utan undersökningen om hur jag 
kan skapa rumslighet i offentlig miljö genom att kombin-
era textil med scenografi. Uttrycket och konceptet får gå 
före kraven, då jag känner att jag annars hade låst mig för 
mycket vid praktiska detaljer istället för att fokusera på 
skapandet av rumsligheten. 
Det jag skapat i detta projekt är inte en fullt fungerande 
produkt i nuläget. Förutom att det inte lever upp till kraven 
som ställs i offentlig miljö, så som att vara tillverkat i 
brandsäkert material, lång hållbarhet och vara lätt att sköta 
och städa, så är jag inte helt säker på hur länge styvnads-
appreturen håller. Jag märker en tendens till att modulerna 
börja sacka lite efter att ha hängt ett tag, vilket jag inte 
räknade med. Att de sackar ger visserligen modulerna ett 
mer livfullt och organsikt utryck då de inte blir helt plana, 
men frågan är hur bra de skulle hålla i offentlig miljö under 
längre tid.
Jag skulle i framtiden gärna vidareutveckla det här 
konceptet och skapa produkter som är funktionella och 
uppfyller de krav som ställs i offentlig miljö. Till exempel 
måste jag byta material. I nuläget är modulerna tillverkade 
av bomull, men i framtiden behöver de tillverkas av brand-
skyddat material som Trevira CS. Polyester, vilket är den 
fiber som Trevira CS tillverkas av, kan med fördel digital-

tryckas, men då med transfertryck (som det berättas om ti-
digare i rapporten). Styvnadsappreturen jag använder skall 
även den gå att använda på polyester, men det skulle behöva 
göras fler tester med fler olika sorter styvnadsappretur för 
att hitta den ultimata, även ur miljösynpunkt. 
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Resultat

“Whereabouts” är ett gömställe, en plats att fly till när 
omgivningen blir stökig och orolig. 
Genom en rumsskapare, i form av ett textilt tak och golv, 
skapas en plats för lugn och vila i offentlig miljö. Inspir-
erad av trädkronans rumslighet och av ljuset som sipprar 
genom dess lövverk, bildar ”Whereabouts” en mer naturlig 
atmosfär i ett för övrigt artificiellt sammanhang. 

”Whereabouts” består av:
- Tio stycken digitaltryckta takmoduler. Modulerna är 
uppbyggda av bomullspoplin som digitaltryckts med 
reaktivfärg, och sedan veckats och beretts med styvnad-
sappretur. Modulerna har en upphängningsanordning av 
hamparep. 
- Mönster för golv eller matta, tryckt på PVC foam, skuret 
i åtta mindre delar. Total yta beräknas till ca 8 m2.
- Mönster för möbeltyg. Digitaltryckt på bomullspoplin. 
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Diskussion

Min ambition med detta projekt var att med textil skapa 
en rumslighet och en plats för lugn och vila. Jag har velat 
undersöka hur textil kan bygga och påverka rumsligheter 
om det placeras ovanför oss. Dock märkte jag längs vägen 
att det behövdes mer än ett tak för att verkligen skapa en 
rumslighet. Taket påverkar ett rum väldigt mycket, men det 
är svårt att med enbart taket skapa ett rum i ett större rum. 
Därför består ”Whereabouts” även av ett golv. Detta är 
något jag kommer att ta med mig från det här projektet 
– mötet mellan golv och tak och illusionen av rumslighet 
som de två tillsammans skapar. 

Under arbetets gång har jag förstått mer och mer hur viktig 
illusion är för att mitt arbete ska fungera. I detta projekt 
kan man säga att jag arbetat med illusion på två olika sätt. 
Dels har jag velat skapa illusionen av ett rum. Det är en 
mer fysik illusion, mer påtaglig. Jag har skapat ett rum, 
som ger en avskild känsla, men rummet är helt öppet och 
finns egentligen inte. Det jag gjort är att markera en yta i 
taket och på golvet, mer än så är det egentligen inte. Att 
det hela uppfattas som ett rum, tror jag beror på att man 
läser ihop golvet med taket genom deras gemensamma färg 
och form. Att storleken på dem är samma bidrar med, då 
hjärnan läser ihop de bådas ytterkanter och skapar som 
osynliga väggar. 
Den andra illusionen är illusionen av ett träd. Det är 
egentligen inget träd jag skapat och det liknar inte ett sådan. 
Illusionen i det fallet handlar snarare om att skapa känslan 
av att befinna sig under ett träd. Trädet i sig finns inte. 
Denna illusion har främst gjorts möjlig genom använd-

ningen av textil och manipulerandet av materialet – alltså 
skapandet av textila ytor för att bygga upp en lövverks-
känsla. Färgen, mönstret, formen och vecken skapar en textil 
känsla, samtidigt som den är organisk – något som jag tror är 
viktigt för att illusionen av grönskande växtlighet skall hålla. 
Men även av ljuset som skiner igenom textilierna och låtsas-
skuggorna i mönstret på golv och möbler, är mycket viktiga.  

Att arbeta med ljuset var en av mina tidigaste idéer och har 
följt med genom hela projektet. Dock har det inte varit 
den del jag arbetet mest aktivt med, men är en viktig del av 
”Whereabouts”. Ljuset är ett komplement och ökar rums- 
och trädkänslan samtidigt som det ger mer livfullhet. Jag 
känner dock att jag gärna hade arbetat mer med ljus, och 
tänker mig det som en del i en vidareutveckling. 

Jag tycker att jag tagit fram ett koncept som går att 
utveckla i många riktningar. Förutom att arbeta mer med 
ljuset och att utveckla produkter som är mer anpassade för 
offentlig miljö, är akustik ett område jag helt lämnat i 
detta skede. Som produkt skulle det nästan krävas att mitt 
tak var ljudabsorberande i någon mån, då ljudbilden är ett 
av de stora problemen på kontor och i skolor. I detta arbete 
valde jag dock medvetet bort att arbeta med ljudet. Efter 
att ha pratat med min handledare Eva Marmbrandt och 
Magnus Gustafsson på Akustikmiljö visar sig att även om 
jag skulle göra mitt tak ljudabsorberande, skulle antagligen 
inte ljudet direkt under mitt tak påverkas, utan det skulle 
påverka ljudet i lokalen i stort. Det är bra som produkt, 
men mitt projekt handlar i första hand om rummet och 
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rumskänslan. Då ljudet inte påverkar den rumskänslan 
positivt valde jag att inte arbeta med det i detta projekt. 

Ett mål med det här projektet var att lära mig mer om 
min egen skiss- och arbetsmetod. Jag har arbetat på ett sätt 
som jag inte använt mig av i samma utsträckning tidigare. I 
vanliga fall utvecklar jag den första idén jag får i mitt huvud, 
och jag har ofta en ganska klar bild om hur resultatet skall 
se ut redan i början av en designprocess. I det här arbetet 
har jag inte nöjt mig vid den första idén, utan hela tiden 
vidareutvecklat mitt koncept. Arbetet har kretsat mycket 
mer runt känslan jag vill förmedla än vad det gjort i tidig-
are arbeten. Jag har tvingat mig själv att ta bort delar som 
jag tycker om men som inte riktigt passar in, och fokuserat 
på hur mitt projekt fungerar i samspel med människor – på 
hur det skall upplevas. Arbetet har många gånger varit en 
aha-upplevelse då delar (främst designmetodiska) jag lärt 
mig under utbildningen här på Textilhögskolan fallit på 
plats, och gjort att jag varit redo att använda mig av dem. 
Detta är verkligen något jag kommer att ta med mig från 
det här projektet. 
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