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Sammanfattning

Då år 2006 är utlyst till Mångkulturår har detta inspirerat mig att titta på vad
det finns för  likheter och olikheter världen över, och speciellt vad det gäller
användandet av mattor.
Under en resa till Indonesien våren 2005 upplevde jag spännande olikheter i
användandet av mattan.
En  inbjudan till Sultanen av Yogyakartas syster slutade med att vi satt ner
tillsammans på vävda mattor på golvet och drack svalkande läsk.
Att sitta på, och samlas runt mattan är en förträfflig funktion, som saknas i
västvärlden, där vi sitter på stolar och runt bord, och där det inte alltid finns
tillräckligt med plats. Detta vill jag förändra och utveckla.
I mitt examensarbete har syftet varit att undersöka hur  jag kan skapa olika
yttre former på vävda mattor. Jag har valt materialet plast och utnyttjat dess
egenskaper genom att smälta den för att få fram formerna. Min idé för denna
prototyp,  är  att  man  ska  kunna vika mattan åt olika håll och på så sätt  få
fram olika  färger,  former,  tjocklek och höjdskillnad. Mönstren  jag skapat är
inspirerat från en svensk tradition av snickarglädje.
Viktigt  för  mig  i  det  här  projektet  var  också  att  ha  ett  samarbete  med  en
industri. Horredmattan AB är ett litet företag i Marks kommun som har hjälp
mig med vävning, materialtillgång och avslutet på mattan.
Projektet har resulterat i två mattor, vilka jag kallar Dubbel Lycka och Glädje.
Mattorna  viks  och  förändras  på  varsitt  sätt. Dubbel  Lycka är  likt  en
dubbelväv, vändbar och kan vikas i ett stort antal olika former. Glädje har ett
mönster  som  får  andra  uttryck  om  man  viker  eller  klipper  isär  den.  Båda
mattorna  kan  fungera  som  sitt  eller  samlingsplats.  För  om  det  finns
hjärterum så finns det väl stjärterum… ?

Nyckelord

Tillsammans, Pussel, Förändring, Lekfullt, Kombinera, Lättskött, Estetiskt
tilltalande
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Abstract

The Swedish government has declared  the year of 2006 a special Year of
Mulitculture. This has inspired me to look for similarities and differences all
over the world, especially the use of rug carpets.
During  travelling  to  Indonesia  and  a  visit  to  the  sister  of  the  Sultan  of
Yogyakarta, I experienced a pleasant moment drinking chilled lemonade. We
were all sitting on carpets on the floor. To sit on, and get together around a
carpet, is an excellent function which we don’t do in the western world. Here
we  use  chairs  and  tables,  and  there’s  not  enough  room  sometimes.  The
latter is something I want to change and develop.

The purpose of this final work has been to examine how to cerate different
patterns  and  outer  shapes  for  woven  rugs.  The  shapes  will  be  formed  by
using  PVC  plastics  and  use  it’s  preferences  to  melt  it  in  a  certain  way  in
order  to  create  different  shapes.  My  idea  for  this  prototype  is  to  fold  it  in
different ways. That to get different colours, shapes, thicknesses and some
level  up.  The  patterns  of  my  creations  are  inspired  by  the  old  Swedish
carpenter’s tradition of ornate decorative carving.

Another  impotent  aspect  has  been  to  get  a  serious  cooperation  with  an
established  industry. Horredsmattan AB  is a small  company  in  the county.
They  have  been  my  support  in  weaving,  material  access  and  ending  the
finish of my carpet.
My project has generated two different carpets called Dubbel Lycka (Double
Happiness)  and Glädje  (Joy).  Each  one  can  be  folded  and  transformed  in
their own way. Dubbel Lycka looks like a double weaved fabric which can be
folded  in a  large number of ways. Glädje has got a pattern  that gets other
expressions  if  you  fouled  it  or  if  it  is  cut  to  pieces.  Both  carpets  have  a
multipurpose function as a sitting and gettogether area.
There’s always room for a friend, isn’t it?

Keywords

Together, Puzzle Changes, Playfulness, Combined, Easy care and Aesthetic
attraction.
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1. Inledning

Är det sant att de har mattor i taket i Turkiet? Att de använder mattan som matsalsmöbel i
Asien? Att de har heltäckningsmattor i badrummen i Storbritannien? Att de på 1700talet
använde mattan som täcke? Att det finns flygande mattor i Orienten?
Mattor  finns  över  hela  världen  men  har  olika  egenskaper,  utseende  och
användningsområde i olika miljöer men även i olika kulturer eller traditioner.
Sverige har en  tydlig  tradition av  trasmattor  i hemmen. Den gamla svenska trasmattan
blir  spännande  igen  i  mitt  projekt,  med  hjälp  av  plast,  mönster  och  funktioner  som  är
inspirerade från olika delar av världen.
Mitt mål har varit att skapa en mattkollektion som är  föränderlig,  lättskött, kombinerbar
och estetiskt  tilltalande,  för  olika hemmiljöer. Målgruppen  jag  riktar mig  till är personer
med ett lekfullt och ungdomligt sinne.

1.1 Inspiration

Inspirationen till projekt kommer från flera olika håll. Minnen från resor, tidigare designprojekt
och intryck från dagens samhälle. Djupare beskrivning följer här.

1.1.1 Mångkulturåret

En händelse som har fått mig att titta på vad det finns för likheter och olikheter världen
över är att Regeringen har utlyst 2006 till Mångkulturår.

”Syftet är att landets kulturverksamheter långsiktigt ska spegla och införliva
den  etniska  och  kulturella  mångfald  som  finns  i  dagens  Sverige.”
(Mångkulturåret 20060120)

Jag tror att med nya influenser och tankesätt kommer nya traditioner som ger spännande
resultat. Jag tror inte att det hade skett någon vidare utveckling och att världen hade varit
tråkigare utan de nya influenserna.

”En million människor har flyttat till Sverige och tagit med sig sina traditioner
hit. Vi har mycket gemensamt i vårt sätt att t.ex. fira högtider då man träffas
och  är  tillsammans.  I  dagens  samhälle  blandas  traditioner,  försvinner  eller
förstärks.”
”Tradition  är  förändring,  men  tradition  förändrar  också.  Tradition  gestaltar
förändring i livet.” (UR 2005 s.1011)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


6

En  föreläsning,  då  KarlOlov  Arnstberg1  talade  under  ämnet  ”Mångkulturår  en  tjusig
benämning på en mindre  tjusig verklighet?”, väckte många frågor  för mig. Jag kom att
fundera över de olika begreppen, om det finns något som i grunden är helsvenskt? Jag
har inte kommit fram till något svar än, men jag anser att det heller inte är viktigt för mig
att  definiera,  eller  att  placera  in  människor  och  saker  i  fack.  Som  jag  läste  i
Utbildningsradions bok om världens olika högtidsfiranden;

”Mycket av det som vi betraktar som svenskt består i själva verket av element
och  influenser från världens alla hörn. Mycket ”svenskt” är t.ex. hämtat från
Tyskland genom historien. Vad som är svenskt eller inte handlar om etnicitet
och politik.” (UR 2005, s.1011)

1.1.2 Resa till Indonesien

En annan del som inspirerat mig, var när  jag under en utbytesresa till Indonesien våren
2005,  var  med  om  många  spännande  upplevelser.  En  inbjudan  till  Sultanen  av
Yogyakartas syster, slutade med att vi satt ner tillsammans på vävda mattor på golvet och
drack svalkande  läsk. Det var  redan då  jag började fundera över användandet, att sitta
på, och samlas runt mattan, vilket jag tyckte var en förträfflig användning. Jag undrade
om vi ”stela” svenskar kan  lära oss av människorna  i Asien att sitta  tillsammans på en
matta?
För finns det hjärterum så finns det väl stjärterum… ?

Hos sultanens syster i Yogyakarta våren 2006

1 Filosoficafé, Högskolan i Borås 2/2 2006
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1.1.3 Yttre formen

Från mina erfarenheter vad det gäller utbudet på mattor  i dagens butiker i Sverige, har
jag  uppfattat  att  de  flesta  vävda  mattor  har  en  rektangulär  eller  fyrkantig  yttre  form.
Nyfikenheten väcktes på om det är möjligt att skapa andra former då jag tycker att det är
något som fattas.

1.1.4 En skissmetod

Då  jag  tidigare  jobbat mycket med att vika  papper och  tyg  likt origami när  jag skissat,
känns  det  naturligt  att  fortsätta  med  det  även  i  detta  projekt.  Att  vika  och  klippa  i
olikfärgade papper är  ett  lätt och snabbt sätt att  förändra  formen på en skiss. År 2004
arbetade jag fram mönster för plisserade tyger i olika veckformer vilket ni kan se nedan.
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1.1.5 ”Sätta spets på tillvaron”

I åtta veckor under Höstterminen 2005 hade vi ett designprojekt, som jag kallade ”Sätta
spets  på  tillvaron”.  Under  detta  projekt  fotograferade  jag  flera  byggnader  med
träutsmyckningar  s.k.  snickarglädje,  vilket  är  en  tydlig  svensk  tradition.  Bl.a.  Varbergs
kallbadhus  som  har  en  fasad med  träarbeten som  för mina  tankar  till Orienten genom
tusen och en natt.

Kallbadhuset i Varberg

Kallbadhuset  är  byggt  i morisk  stil,  och när det byggdes på 1860talet  var det  trendigt
med exotisktorientaliska stilar  inom arkitekturen. (Mårtensson 2000, s.60) Morisk stil är
en benämning som används om den islamiska arkitekturens formspråk i Nordafrika men
framförallt  i  Spanien.  (Nationalencyklopedin  20060329)  Alltså  är  snickarglädjen  på
kallbadhuset också inspirerad från andra delar av världen.
Mönster  med  denna  inspiration  skapades  för  att  en,  vad  jag  upplevde  tråkig  och  kall
miljö, skulle förvandlas till mer hemtrevlig och lustfylld.
Dessa  passade  naturligt  in  i  mitt  examensprojekt  och  jag  har  därför  skissat  vidare  på
dem.

Mönster i projektet ”Sätta spets på tillvaron”
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1.2 Avgränsning

Mattan  ska  vara  industriellt  tillverkad  och  vävd  på  skaft2  eller  jacquardmaskin3.  Jag
jobbar  med  former  och  mönster  på  mattan  utifrån  förutsättningarna  hos  min
samarbetspartner,  där  tid  och  ekonomi  styr  till  stor  del.  Detta  gäller  också  mitt
materialval, där de plastband och den polyestervarp används som är tillgänglig för mig. I
och med det kommer jag även att ha samma miljöaspekter  i mitt arbete som företaget.
Mitt  färgval  styrs  också  efter  utbudet  av  färger  i  materialet  som  finns  att  tillgå  från
leverantörer. Jag har  inte  fördjupat mig i kraven för en ergonomiskt riktig sittplats, utan
koncentrerat mig på att man har valmöjlighet till förändring av prototypen.

2. Syfte

I mitt examensarbete vill jag undersöka hur jag kan skapa mönster och olika yttre former
på industriellt vävda mattor. Hur jag kan utnyttja plastens egenskaper genom att smälta
den  för  att  få  fram  formerna.  Viktigt  för  mig  är  också  att  få ha ett  samarbete med en
industri.  Jag  vill  även  undersöka  hur  och  om  mattan  kan  användas  som  sitt  och
samlingsplats.

Min målsättning har varit att skapa en mattkollektion med följande mångfaldiga och
förbättrande funktioner.

Kombinerbar färger, mönster, storlekar.

Föränderlig storlek, färg, tjocklek/höjdskillnad,
mjukhet.

Lättskötthet plast, svetsat avslut.

Estetiskt tilltalande subjektivt

2 Ett enklare mönstrat tyg kan tillverkas på denna maskin.
3 Ett komplicerat mönstrat tyg.
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3. Bakgrund

Denna allmänna bakgrund ger  information, dels om hur den svenska marknaden ser ut
idag gällande mattor, och om hur den har använts historiskt sett. För att få en uppfattning
om  vad  som är  vanligt  förekommande bland dagens mattor, har  jag  tittat på utbudet  i
butiker, på Internet och läst inredningsmagasin.
Min prototyp har många likheter med den svenska trasmattan. Båda mattorna är vävda,
har  liknande  användningsområden,  placering  och  är  även  vanligt  förekommande  i
dagens Sverige. Om trasmattan finns en hel del litteratur vilken jag studerat och gjort en
kort sammanfattning som följer senare i detta kapitel.

3.1 Informationsinsamling

I början av projektet samlade jag på mig mycket information, bl.a. läste jag om färgernas
symboliska betydelse, träarkitektur, mattans historia, till och med om Hodjas flygande matta
(Kirkkegard 1973). Jag såg Ingalill Sjöbloms tuftade mattor4. Angående Mångkulturella året såg
jag teaterföreställningen ”Autodidakt i Enmansakt”5 och lyssnade på föreläsningen ”Going
Global” med Ikeas Anna Eferlund6 mm. En utställning kallad ”Mångkulturella, Mångstrukturella
Mattor” 7 på Textilmuseet i Borås gav mig informationen att mattor används att sitta på av
Kurderna i Turkiet. Det var svårt att hitta information om mattor i olika delar av världen. Därför
gjordes en minde undersökning då jag frågade bekanta i olika länder, om hur mattor är och
används i andra delar av världen än i Sverige. Till min glädje visade det sig att företeelsen att
sitta och samlas på mattan förekommer i både Indonesien, Indien och Japan. (För mer
information se bilaga 1)

4 Konstmuseet i Borås februari 2006
5 Shima Niavarni,  Borås Stadsteater februari 2006
6 Röhsska Museet 28/3 2006
7 Textilmuseet i Borås 5/4–28/5 2006
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3.2 Mattan idag

En matta kan ha många funktioner. De vanligaste är att den kan isolera från kyla och eventuell
fukt, dölja ett fult golv, ge ljuddämpning i ett rum eller dekorera med färg och mönster. Men
mattan kan även fungera som en möbel i sig genom att man kan sitta och ligga på den.
Storleken på mattan varierar efter användningsområde, allt från heltäckningsmattor till små
dörrmattor. Vad det gäller yttre formen har de tuftade mattorna större variationer och mer fria
former än de vävda, som oftast är rektangulära eller fyrkantiga. Alla möjliga variationer av färger
finns. Utbudet på olika material är stort, allt från naturmaterial som ull och lin, till syntet som
polyester och PVC.
Kulturer och traditioner avgör var, hur och varför vi placerar mattorna på det sätt vi gör. Idag
associerar många den vävda trasmattan till något som inte är lika exklusivt som t.ex. tuftade
mattor som ofta används i ”finare” miljöer, då trasmattan placeras många gånger i kök eller
grovkök och hallar. Detta har antagligen också att göra med kostnad på material, tid/metod och
vem som producerar.

3.3 Kort historik om trasmattan

Ursprunget  till  trasmattan  är  europeiskt,  vilket  är  ett  resultat  av  det  kalla  och  fuktiga
klimatet och den ekonomiska situationen då man var tvungen att ta vara på allt tillgängligt
material. Det är i Sverige de äldsta uppgifterna om trasmattor finns.(Hinchcliffe 1977, s.9
13)

På 1700talet, innan industrialismen, var textilier dyrbart. Man undvek att lägga mattor på
golvet så de nöttes ut. Ofta var bostaden liten och hela hushållet var samlat och skulle
samsas  i ett rum. Istället användes grankvistar, fisknät eller halm för att skydda golvet.
Trasmattan användes då som täcke eller underlakan.
Till  slutet av 1800talet började mattor användas på golvet, men det kunde  fortfarande
vara  tabu  och  anses  syndigt  att  lägga  dem  på  golvet.  De  lades  endast  ut  vi högtider,
vissa dagar om året och vid fint besök.
Ofta var färgerna blekta p.g.a. de textilier som användes var gamla utslitna kläder. Men i
slutet på 1800talet kom metoder som gjorde det lättare att färga, och då blev mattorna
färggrannare och vanligtvis var det mörka färger för att smutsen inte skulle synas. (Ankert
& Frankow 2003, s.4057)
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Storhetstiden för trasmattor var senare delen av 1800talet till 1940talet. På 1950 och 60talen
var det de mer lättskötta plastmattorna som var populärast, och de vävdes för att efterlikna de
traditionella mattorna. Trasmattans väg har gått via bordet, väggen och sängen till golvet. En
period på 1960talet levde vi med slit och släng mentalitet. Då brydde vi oss inte om att spara på
material som man gjorde förr i tiden. Efter det har perioder kommit då vi på nytt insett hur viktigt
det är att återvinna så mycket material som möjligt. (Hinchcliffe 1977, s.913)
Som jämförelse är det intressant att veta att orientmattan användes från början i Beduintälten i
Nordafrika som sittunderlag, som bordstäcken i palatsen eller som bönemattor.(Eldin 1986, s.9
16)

4. Planering

Här  redovisas hur  jag  inför  examensarbetet ställde upp en  tidsplan, med de delar som
var tänkta att utföras.

December Kontaktade Horredsmattan om möjligt samarbete.

Februari: Studiebesök på Horredsmattan.
Marknadsundersökning gjordes.
Studerade litteratur.
Skissade fritt för idéstadiet.

Mars: Första skisser visades för min samarbetspartner.
Beställde material.
Avgränsning och ändringar efter vävtekniska
förutsättningar.
Besökte utställning

April: Rapportstommen skrevs.
Prototypen var färdig.
Sammanställde resultatet.
Fotografering.

Maj: Planerade utställningen och examinationen.
Examination

Tid planerades även in för handledning och rapportskrivning.
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5. Arbetsgång

Här redovisas hur min process har fortlöpt, hur projektet förändras och avgränsas i takt med
projektplaneringen skrivs och blir klarare över hur mitt mål kom att se ut.

5.1 Samarbete

Redan  i  december  tog  jag  kontakt  med Horredsmattan  angående  ett  samarbete.  Jag
behövde hjälp med vävning, materialtillgång och avslutet på mattan.
Horredsmattan är ett litet företag som grundades på 50talet och ligger i Marks kommun i
Tygriket, Sverige, där de  tillverkar vävda mattor av plast och garn i mellanprisklass för
hemmiljö. (Horredsmattan AB 20060329)
Företaget  jobbar efter en stark svensk tradition, men har på senare tid börjat intressera
sig mer för design och produktutveckling vilket syns på mönsterformgivningen.
Jag ville kombinera Horredsmattans starka svenska tradition med inspiration hämtat från
traditioner i andra delar av världen, för att få ett om möjligt mer spännande resultat.
Min handledare Morgan Eriksson är vävtekniker på Horredsmattan. Största delen av vår
tid har  vi diskuterat  vad som är möjligt  vid  tillverkningen, vilka material, maskiner och
tekniker som fungerar att använda.
Den vävmaskin som har varit tillgänglig för mig är en skaftmaskin med 16 skaft.
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5.1.1 Svets

Horredsmattan äger en unik maskin s.k. Svets, vilken  i avslutet på mattan smälter och
pressar  ihop plast och varptrådarna. Det gör det möjligt att i efterhand klippa och få en
jämn kant utan att det repar upp sig.
Tekniken har begränsat mig till att jobba med den geometriska yttre formen. Fri form är
inte möjlig om mattan ska vävas och tillverkas industriellt. Jag måste anpassa måtten på
mattan  till  svetsmaskinens  bredd  som  är  90  cm.  Svetsen  arbetar  i  15  sek.  vid  varje
nedslag, men det har i prototypstadiet tagit upp till 20 min att passa in och svetsa en hel
matta på det sätt jag senare ville.

Svetsmaskin och svetsat avslut på mattan
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5.2 Idéstadiet

Från början skissade jag fritt utan fasta mål och tillät mig sväva ut. Jag hade tankar om
att använda mig av fler tekniker i projektet, som virkning för att skapa mer fria organiska
former på en matta. Alltså viste jag inte från början hur det färdiga resultatet skulle se ut.
Samtidigt  som  jag  utformade  min  projektplanering  blev  målet  klarare  för  mig  och
skisserna utvecklades.
Efterhand begränsade jag mig mer och mer, och bestämde att endast väva.

Skisser på virkade och organiska former.
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5.3  Formgivning

5.3.1 Vikfunktionen

En idé var att kunna vika en matta på olika sätt för att få möjlighet att förändra formen. Att
använda  mig  av  svetsen  vid  avslutet  på  plastmattan  för  att  kunna  klippa  till  olika
geometriska  former.  Valmöjlighet  fanns  också  att  klippa  i  vecken,  då  man  får  mindre
mattor vilka man kan pussla ihop.
Genom att vika mattan dubbel eller flerdubbel blir den mer mjuk och behaglig att sitta på,
det blidas även en liten höjdskillnad som gör det mer sittvänligt. Svetskanten skulle också
fungera som en slags gångjärn för att visa var vikningen ska vara och underlätta den, då
plasten pressas ihop och gör mattan tunnare på det aktuella stället.
Jag skissade genom att vika papper på olika sätt. Att få experimentera och ”leka” fram
min formgivning är viktigt för mig. Att inte behöva tänka på vad det för tillfället ska
resultera i.

Första skisser på olika vikningar i papper.

De första skisserna, var en mer avancerad form av vikning, vilket blev för komplicerat,
istället övergick jag till en enklare konstruktion, som tydligare visar sin funktion och
dessutom är snabbare och billigare att producera. Vid mellankursseminariet då jag
diskuterade problemen med en klasskamrat, ställdes frågan om det inte gick att vika
mattan ”runt”. Den frågan ville jag lösa så jag prövade mig fram genom att vika och
förändra formen på en skiss jag valt ut. Att lösa kluriga problem är en annan del i
designprocessen som inspirerar mig att jobba vidare.
Det visade sig vara ett mycket stort antal variationer av vikningar.
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Ur arbetsdagboken;
” Man kan ju vika i en oändlighet!! Blir lika glatt överraskad varje gång
jag kommer på en ny vikning. Det tar aldrig slut... Att en så enkel
konstruktion innehåller så många variationer! ”(20060426)

En skiss med en annan typ av vikning valdes också ut till att senare appliceras mönster

på. Denna konstruktion var ännu enklare i sin tillverkning. Se bilden nedan.
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5.3.2 Mönster

Första  idéerna  för mönster  skapades utan att  sätta gränser och  tänka på vad som var
tekniskt möjligt. De var mycket detaljrika och efter samtal med Morgan på Horredsmattan
visade det sig att mina mönster inte skulle komma till sin rätt med det material jag valt.

Detaljerade skisser.

Istället  anpassade  jag  mig  efter  Horredsmattans  önskemål  på  mer  enkla  och
kommersiella mönster, som de möjligtvis skulle sätta i produktion senare.
Mönstren  som  gjordes  i  projektet  ”Sätta  spets  på  tillvaron”,  anpassades  efter  mattans
form  och  produktionstekniska  möjligheter.  Ytterligare  begränsning  var  att
rapportstorleken8  inte  fick vara  större än 50*70 cm enligt Horredsmattan. Det skulle bli
mer kostsamt ju större den var.

8 Storleken på del av upprepningsmönster.
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Jag  skapade  tre  mönster  som  var  tänkta  att  fungera  tillsammans eller  var  för  sig, när
mönstren appliceras på en matta med vikfunktionen  förändras mönstret om man viker
och  klipper  isär  den,  flyttar  och  lägger  bitarna  på  olika  sätt.  Två  av  mönstren  kan
tillverkas på en jacquardvävstol och den tredje på en skaftvävstol. Horredsmattan hade
dessvärre  inte  möjlighet att hjälpa mig ekonomiskt  för  att  ta  fram en hålkortskedja9  till
jacquardvävstolen, vilket är mycket kostsamt, men som jag behövde för att tillverka mitt
mönster. Därför har jag bara vävt upp mönstret som vävs på skaftvävstol.

Tre skisser jag ville väva upp. Skaftmönster i mitten.

9 Kort där information kan lagras i form av stansade hål.
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Skiss på hur mönstret förändras vid isärklippning.
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5.3.3 Färgval

Jag har även tittat på hur och var färger används i olika delar av världen och lärt mig att
olika kulturer har olika färgsymbolik.
Färger  kan  förekomma  som  tecken  för  stämningar  eller  föreställningar.  T.ex.  står
purpurfärgen  sedan  antiken  för  härskarställning  och  kunglighet,  och  i  västvärlden
symboliserar gult avundsjuka. (Nationalencyklopedin 20060329)

Till  min  kollektion  har  jag  följande  färger  vilka  är  bra  exempel  på  färger  med  olika
symbolik.

I den första färgställningen är den vita färgen hämtad från mina skisser av snickarglädje.
Av  foton  jag  sett  i  böcker  bl.a.  i  ”Snickarglädje”  av  Mårtensson  (2000)  är  de  flesta
byggnader i Sverige med denna dekoration målat i vitt. För att man ska förstå funktionen i
mattan med möjlighet  till  föränderlighet och  för att  tydliggöra kontrasten, valde  jag den
svarta färgen.
I tidningen Form står det skrivet att svart och vitt står som varandras motsatspar. Sorg,
död,  synd,  smuts  står  mot  det  heliga,  kyska  och  jungfruliga.  Hos  oss  i  västvärlden  är
begravningsföljet svart,  i Japan vitt. Men svart är  lika ofta positivt som negativt laddat.”
(Jonson 1990)
Andra färgställningen är i guld och gräddvit. Guld är en färg som jag förknippar till något
exotiskt, exklusivt och som en ny influens som spetsar till helheten. Den gräddvita färgen
som  går  i  en  varm  gul  ton,  samspelar  bättre  till  guld  än  en  kall  neutral  vit.  Tredje
kombinationen  är  svart  och  silver.  Silver  anser  jag  vara  den  svalare  ”svenska”
motsvarigheten till guld.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


22

5.3.4 Materialval

Plastband av PVC från Gislaved folie AB valde jag till väften10 för att det är ett relativt nytt
material och spännande för att det inte är traditionellt textilt. Plasten har många fördelar
bl.a.  att  den  är  slitstark,  billig  i  förhållande  till  naturmaterial.  Den  har  smuts  och
vattenavvisande egenskaper och därmed enkla att göra rent och kan användas både ute
och inne.

Ett försök att få ytterligare en spännande effekt i formgivningen användes ett garn med
glitter i väften.
The  Lurex  Company  Ltd.  tillverkar  silver  och  guldgarn  (kallat  Lurex)  som  beställdes
genom Bergman Sweden AB.
Jag  provvävde  i  flera  olika  kvalitéer  med  olika  materialinnehåll  för  att  få  önskad
glittereffekt.  Dessvärre  var  glittergarnet  en  aning  svårt  att  väva  med.  Plastfolien  och
garnet  hade olika grovlek och  tenderade det att dra  till  i  olika  längd vid samrullningen
inför  vävning.  Det  gör  att  glittergarnet  kan  trassla  och  gå  av.  Trasslet  som bildas kan
visserligen  klippas  bort  i  efterhand  när  väven  är  klar  utan  att  den  repar  upp  sig.  Men
garnet  tål  inte heller de höga temperaturerna i svetsmaskinen. Möjlighet fanns att väva
med Lurex om man  inte svetsade mattan diagonalt, utan bara vinkelrät, då man kunde
väva utan Lurex precis på de ställen svetsen smälte.
Tillsvidare används inte Lurex i min prototyp. Men om mattan inte skulle vara svetsad på
diagonalen kan lurex vävas tillsammans med plasten. (se kvalitéuppgifter i Bilaga 3)
I  varpen11  används Horredsmattans utvalda kvalité av polyester som har en neutral vit
färg.

PVC rullning och samrullning med lurex.

10 Trådarna i tvärriktning i väven.
11 Trådarna i längdriktning i väven.
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Skaftvävstol

Materialprov utan Lurex                                                                  med Lurex
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5.4 Miljö

Under arbetets gång har jag varit medveten om den hänsyn man måste ta till miljön, men
på grund av tidsbrist har jag fått lämna djupare undersökningar.

5.4.1 Plastband

Plastbandet tillverkas av PVC hos Gislaved Folie AB. De har varit miljöcertifierade enligt
BVQi Standard  ISO 14001 sedan 1997.12 Gislaved Folie som är  leverantör  ligger nära
Horredsmattan vilket är fördelaktigt för miljön.
PVC har goda framtidsutsikter på kort och medellång sikt, men på längre sikt är de
mindre bra. Tillgången av det som plasten tillverkas av, råolja och naturgas är begränsad.
Enligt PvcForum (en sektorsgrupp inom Plast och Kemiföretagen) och deras
miljöprogram har PVC en del miljömässiga fördelar. Bl.a. är det återvinningsbart,
energieffektivt, har lång livslängd och dessutom behövs det lite underhåll på en färdig
produkt. Plastbandet är inte hälso eller miljöfarlig enligt svensk lagstiftning. (PVC Forum
20060422)
Alternativ ännu miljövänligare plast har  jag inte funnit, men den har en avgörande roll  i
prototypen och skulle den bytas till annat mer miljövänligt material tappar den sin idé.

Horredsmattan  har  ännu  inte blivit miljöcertifierade men på deras hemsida står  det att
läsa;

”Horredsmattan  strävar  efter  att  minimera  om  möjligt  helt  undvika  negativ
påverkan på såväl yttre som inre miljö.” (Horredsmattan AB 20060329)

Arbetsmiljömässigt  kan  Svetsmaskinen  vara  hälsovådlig.  Den  ger  ifrån  sig  en  viss
elektromagnetisk strålning och för att skydda sig från det ska man stå ett antal meter från
maskinen när den är i bruk.
Bullernivån i väveriet kräver hörselskydd.

De prover jag har gjort med garn från The Lurex Company Ltd. är certifierade enligt Oko
Tex Standard 10013

12 Göte Uveborn, Gislaved Folie AB 20060406
13 Linda Hall, the Lurex Company Ltd. 20060422
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5.5 Ekonomi

Att  svetsa  mattan  flera  gånger  är  tidskrävande  och  därmed  en  förhöjd  kostnad.  Men
mattans nära eviga livslängd, det förhöjda estetiska värdet, flertalet användningsområden
och funktionsval motiverar en högre prisnivå än för en traditionell plastmatta.
Ungefärlig produktionskostnad är 51 kr/löpmeter oavsett vilken maskin man använder på
Horredsmattan14 Vilket gör att mattan jag kallar Dubbel Lycka, har en produktionskostnad
på ca 174 kr och Glädje ca 219kr (frånräknat kostnad för extra tid vid svetsning). Att ta
fram hålkort för att väva jacquard kostar 5000 kr/mönster.
Vävs Lurex med blir materialkostnaden  inte nämnvärt högre än utan, då det är mycket
små mängder som går åt per matta. Produktionskostnaden blir däremot högre då tiden
för rullningen av Lurex är lång.

14 PerÅke Andersson Horredsmattan AB 2/5 2006
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6. Resultat

Examensarbetet har resulterat i två prototyper som jag kallar Glädje och Dubbel Lycka, de kan
kombineras eller användas var för sig. De båda kan vikas på olika sätt till flera lager, klippas isär
till mindre bitar och pusslas ihop igen. Alltså förändra form, storlek och färg. Svetsmarkeringarna
bildar i sig ett mönster och de visar var man kan vika mattan för att skapa olika utseenden.

6.1 Dubbel Lycka

På Dubbel  Lycka  har  inte något mönster placerats. Svetsmarkeringarna bildar  i  sig ett
mönster.  Ena  sidan  av  mattan  har  en  färg  och  den  andra  en  annan,  vilken  gör  den
vändbar. Svetsmarkeringar är  gjorda  vinkelrätt och på diagonalen  i 45 . Mattan har ett
bestämt mått för att kunna vikas på ett speciellt sätt.
Färdig längd 340cm
Färdig bredd 68cm
Detta ger fem ”bitar” och gör att man kan vika ”runt”.
Dubbel Lyckas yttre  form kan variera stort beroende på hur man viker den. Antal olika
former jag har kommit fram till är runt 20st! Dubbelt så många om man vänder på matta
och räknar med den andra sidans färg.
(Varukonstruktion se Bilaga 2)
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6.2 Glädje

Glädje är prydd med ett mönster. Mattan är svetsad på diagonalen i en vinkel på 60 , om
man  klipper  isär  mattan  på  markeringarna,  bildas  nya  mönster  beroende  på  hur  man
placerar bitarna. Även denna matta har ett bestämt mått.
Färdig längd 420cm
Färdig bredd 68cm
Detta  ger  6  ”bitar”  om  man  väljer  att  klippa  isär  och  man  kan  pussla  ihop  till  en  rund
matta.
(Varukonstruktion se Bilaga 2)
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7. Diskussion

Under  denna  avslutande  del  kommer  jag  att  diskutera  tankar  kring  arbetet,  mina  mål,
användandet av prototypen och eventuell vidareutveckling.

Mitt  examensarbete  har  till  stor  del  handlat  om  anpassningar  och  kompromisser  för
industritillverkning,  vilket  har  gjort  att  prototypen  är  ganska  långt  ifrån  de  allra  första
skisserna. Idéerna på att skapa olika former på den vävda mattan fick begränsas mer än
vad  jag  hade  hoppats  på  från  början.  Att  genomföra  delar  av  de  idéerna  jag  hade  är
möjligt om man handväver, använder en annan teknik eller finner bredare svetsmaskiner.
Väv är också en teknik som har speciellt många begränsningar vad det gäller materialval
och  mönstringsmöjlighter.  Men  däri  ligger  också  utmaningen,  att  skapa  något  som  är
produktionstekniskt genomförbart och samtidigt estetiskt tilltalande.
Stunder som var svårt i arbetet, var när jag trodde att jag skulle uppfinna en ”ny” produkt,
och att upptäcka att idéer jag fick redan är tillverkade av någon annan på liknande sätt.
Att det ”bara” är små utvecklingar eller variationer jag får jobba med, eller istället skapa
en ny skepnad av ett föremål på mitt personliga vis, har jag accepterat.

7.1 Mål

I syftet hade jag följande krav.

7.1.1 Lättskött

Underhållet av mattan är litet, då plasten har en smuts och vattenavvisande beläggning,
det  finns  heller  ingen  franskant  som  tilltrasslas.  Den  färdiga  mattan  kan  tvättas  i  40
grader.

7.1.2 Estetiskt tilltalande

Att göra en produkt estetiskt  tilltalande för en allmänhet är mycket svårt, då smaken är
väldigt personlig och varierande. I detta projekt kan jag bara utgå från mig själv.
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7.1.3 Föränderlig

Dubbel Lyckas föränderlighet är stor  i  förhållande till dess  till synes enkla konstruktion.
Formen  och  färgen kan ändras efter  humör, är man klurig kan man hitta  runt 20 olika
former.
Glädjes mönsterbild byter utseende när man viker. Det får olika uttryck beroende på hur
man placerar bitarna.

7.1.4 Yttre form

Den yttre formen är relativt traditionell förutom det diagonala avslutet, men att formen är
föränderlig ger en extra dimension.

7.1.5 Kombinerbar

Dubbel  Lycka och  Glädje kan  kombineras  då  de  samspelar  i  material,  färg  och
formspråk. De tre mönstren som valdes ut var även skapade för att höra samman.

7.1.6 Sitt och samlingsplats

Tester har  inte utförts på om prototypen är sittvänlig. Att vika mattan flerdubbel ger den
en överraskande mjukhet. Höjdskillnaden som bildas gör också att det är lättare att få rätt
hållning. För att använda Glädje och Dubbel Lycka krävs en viss vighet, men jag anser
att det är något man kan öva upp om det skulle vara ett hinder.
Jag tror att en matta i allmänhet ligger på en plats där man uppehåller sig, men vid min
prototyp blir det ännu ett tillfälle att samlas då den är en möbel i sig.

7.1.7 Samarbete

Jag  tyckte  det  var  mycket  intressant  att  jobba  med  Horredsmattan  som  har  en  tydlig
svensk  tradition, och där  föra  in nya  influenser  inspirerat  från andra  länder. Samarbete
med  Horredsmattan  synliggjorde  för  dem  nytänkande  gällande  formgivning  och
målgrupp. Nytänkandet mottogs med en viss skepticism, men de var inte främmande för
att prova mina idéer på prototypstadiet, även om de inte vill gå vidare med samarbetet.
Jag har  lärt mig att det mesta styrs av ekonomi vad det gäller produktutvecklingen i ett
företag, vilket jag tycker är synd. Men jag kan förstå att det är vanskligt att investera i en
ny  produkt  i  ett  redan  etablerat  koncept.  Tidsplanen  var  svår  att  hålla,  eftersom  mitt
beroende av deras beslut och deras tidsplan var mycket stor. Även långa leveranstider
av beställt material spelar in.
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7.2 Användande

Jag ser många möjliga användningsområden för min prototyp. Både inne som i badrum,
lekrummet hemma och på förskolan, och ute på uteplatsen, stranden, balkongen eller på
picnic.
Exempel på användare av mattan kan vara en trångbodd person med litet möblemang.
När den bjuder hem vänner och det inte finns stolar till hela sällskapet, är min matta lätt
och bekväm att vika ihop eller ut så att alla får en plats.

Jag  tycker  inte att man ska vara  rädd  för  att  klippa  isär mattan, då man kan köpa  fler
exemplar till ett överkomligt pris. De små bitarna kan dessutom till fördel användas i olika
delar  av hemmet,  som dörrmatta,  i  trappor eller  små badrum. De små mattorna  ligger
också stadigt på golvet tack vare plasten, utan att för den delen bli för tung för att flytta
eller bära med sig.
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7.3 Utveckling

Vidare utveckling på prototypen skulle kunna vara att göra den större så att fler personer
får plats eller ge fler vikmöjligheter. Att utveckla mönstren genom att anpassa dem efter
vikningen och därmed flera olika former.
Skapa  någon  slags  fästanordning  för  att  sätta  ihop  de  olika  delarna  om  man  vill
kombinera. Även halkskydd eller beläggning på undersidan på de mindre bitarna skulle
behövas i vissa miljöer.
Sätts mattan  i produktion skulle man kunna underlätta passningen för svetsningen med
hjälp av vävda färgade markeringar och förkorta arbetstiden.
I ett större arbete kan fler delar utvecklas, t.ex. att ta fram nya prototyper i en serie som
har andra fokus. T.ex. en vadderad sittmöbel/puff, eller att helt enkelt applicera idéerna
på andra material.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


32

Tack

Ulla Ranglin

Morgan Eriksson

Horredsmattan AB

Gislaveds Folie AB

Bergman Sweden AB

The Lurex Company Ldt.

Familj

Vänner

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


33

8. Referenslista

8.1 Litteraturlista

Ankert, K. & Frankow, I. (2003) Den Svenska trasmattan – en kulturhistoria.  Stockholm:
Bokförlaget Prisma

Eldin, P. (1986) Från enris till flossa, en bok om handvävda mattor i Sverige. Stockholm:
LT

Hinchcliffe,  J.  Jeffs,  A.  (1977) Trasmattor  (Rugs  from  Rags).  Stockholm:  Bokförlaget
Forum AB

Jonson, L. (1990) Rött är söt. Form nr.7

Kirkkegard, O (1973) Hodjas flygande matta Oslo: Bokförlaget Tiden

Mårtensson, H. (2000) Snickarglädje dekorativ träarkitektur. Kalmar: Akantus Edition

Sisefsky,  J.  (1995) Om  färg,  uppleva,  förstå  och  använda  färg  Författarna  och  ICA
förlaget AB Västerås

UR  (Utbildningsradion)  (2005) Världens  fest  i  Sverige.  Stockholm:  Kristianstads
Boktryckeri

8.2 World Wide Web

Gislaved Folie AB (senast uppdaterad 2006) Tillgänglig: <http://www.gifol.se>(200603
30)

Horredsmattan AB (senast uppdaterad 2006) Om företaget (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.horredsmattan.se>(20060330)

Mångkulturåret 2006 (Senast uppdaterad 2006) Om mångkulturåret (Elektronisk)
Tillgänglig: <http://www.mangkulturaret.se/node/12> (20060120)

Nationalencyklopedin (senast uppdaterad 2006) Morisk stil. (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259035)> (20060329)

Nationalencyklopedin (senast uppdaterad 2006) Färgsymbolik (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=177594>(20060329)

PVC Forum (senast uppdaterad 200603.27) Grönt ljus för PVC (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.pvc.se/GRONTLJUS.html>(20060422)

The Lurex Company Ltd.(Senast uppdaterad 2006) (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.lurex.com>(20060330)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.gifol.se
http://www.horredsmattan.se
http://www.mangkulturaret.se/node/12
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259035)
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=177594
http://www.pvc.se/GRONT-LJUS.html
http://www.lurex.com
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


34

 Bilaga 1

Delar av undersökning om hur mattor används. Mars 2006

Mest förekommande svar:

Japan

Form: Kvadratisk, ellips.
Funktion: Plastmattor används utomhus för att sitta på.
Färg: Lugna, starka är inte populära.
Mönster: Mest enfärgade, arabiska mönster ibland.
Övrigt: Elektrisk värmeslinga förekommer inuti mattor som används

under matbordet.
”Lösa” mattor används inte ofta p.g.a. att vanligtvis finns det
mattor av gräs kallade Tamati, som är i en bestämd storlek
och läggs ut över hela golvet.
Mattor på väggen som dekoration.

Indonesien

Funktion: Mattan används att sitta på.
Mönster: Mycket mönstrat, likt Persisk ornamentik.
Färg: Röd dominerande.
Övrigt: Mattor ligger oftast i ”finrummet”.

Muslimerna har varsin bönematta med bild av en moské,
”Sadjadah”,1*1,5m. (Äger man inte någon går det lika bra
med en tidning.)

Indien

Funktion: Mattor används speciellt vid bröllop och högtider.
Färg: Mörka färger (mindre underhåll)
Mönster: Mycket detaljrikt mönstrat.
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Bilaga 2

Varukonstruktion (båda mattorna)

Komposition Polyester och PVC
Bindning Inslagsförstärkt
Antal skaft 3 st Dubbel Lycka

7 st Glädje
Solvning Glädje i partier.
Skednummer 30/10
Skedbredd 80 cm
Trådar/tand 1 st

Väft

Garnnummer väft PVC Nm 0,5
Trådtäthet i väft färdig vara PVC 5,6 tr

Varp

Använder mig av en Polyseterkvalité som Horredsmattan också använder.
Garnnummer varp Nm 6/2
Trådtäthet i varp färdig vara 3,6 tr
Totalt antal trådar varp 240 st.

Övrigt

Kvadratmetervikt 1362 g/m2
Löpmetervikt 926 g/m2
Ljushärdighet 68
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Bilaga 3

Lurex uppgifter

De garner som användes för provvävning var av följande kvalitéer;

CPM unsupported 1/69” Nm 1/69” PM 100 % (Denna kvalité var inte duglig att väva med,
men teoretiskt sett skulle den tåla svetsning.)

PMR  supported  1/69”  Nm  86  PM  62  %  PA  38  %  (Denna  kvalité gav bäst  resultat  vid
vävning, men kompositionen tål inte de höga temperaturerna i svetsen.)
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HÖGSKOLAN I BORÅS
Institutionen Textilhögskolan

501 90 Borås

Besöksadress Bryggaregatan 17
Tel 033435 40 00 vxl

Fax 033435 40 09
Epost Info@hb.se

Internet: www.hb.se/ths
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