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1. INLEDNING

Detta arbete handlar om formgivning av en hemtextilkollektion med miljövänliga material- 
och teknikval. I den första delen av rapporten beskrivs textila produkters, speciellt tryckta 
tygers, miljöpåverkan från fiber till återvinning. Andra delen av rapporten koncentrerar sig på 
formgivningsprocessen från inspiration till färdig kollektion. De minimalistiska idealens påverkan 
på design har undersökts i relation till färgglad och lekfull design. Ett antal olika företags sätt 
att bygga upp hemtextilkollektioner har fungerat som stöd under formgivningen av den egna 
kollektionen. 

1.1 BAKGRUND

Att designa textilier för heminteriörer har alltid intresserat 
mig. Målet med mitt designarbete är att sprida skönhet 
och glädje i vardagen. Att sträva efter att göra design 
för heminteriörer, design som alla har tillgång till, 
är betydelsefullt för mig. Under min studietid har 
hemtextilier varit i fokus. Mitt kandidatarbete 
bestod av en hemkollektion för ungdomar (bild 
1) och också under magisterutbildningen har till 
exempel ansökningsprojektet, projekt mot företag 
och utvecklingsprojektet handlat om hemtextilier. 
Viktigast för mig är mönstret, vita ytor uppfattar jag 
som tråkiga och kalla. Rena, sparsamma former har 
varit den dominerande inredningsstilen under de senaste 
åren. ”Det stora vita” är inredningsarkitektens ”den lilla 
svarta”. Men nu har mönster och färg igen blivit populärare.
 
”Att täcka alla vita ytor med färg, mönster och glädje” (dagbok 031108)

I motsats till vita, tomma ytor är allt i naturen mönstrat. Bladnerver bildar ett nät 
på bladet, mossa växer på berg och mönstrar det mjukt. Himlen har olika mönster 
beroende på tid på dagen, moln och stjärnor mönstrar himlen. 
Varför skulle människor vilja leva inomhus utan mönster? 
  
Lek och glädje är viktiga för mig. Under färg- och 
formprojektet och utvecklingsprojektet ville jag 
arbeta på ett lekfullt sätt; leka med föremål (bild 2) 
och mönster. Idén var att sätta in föremål i olika 
sammanhang och använda samma mönster på 
allt. Jag tycker om klara färger och blommor på ett 
barnlikt sätt. Gamla blommönster fungerade som 
utgångspunkt också i detta arbete.

Under utvecklingsprojektet samlade jag också 
kunskap och idéer från många tidigare kurser. Lager 
och ljus var temat redan under ansökningsprojektet 
och speciella trycktekniker har alltid intresserat mig. 
Många trycktekniker är intressanta och givande men 
inte miljövänliga. I detta arbete skall ekologiska och etiska 
värderingar tas i beaktande i valet av material och teknik.

bild 1

1
bild 2
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Under mina studier på Textilhögskolan i Borås har jag börjat ifrågasätta delar av designvärlden, 
världen som borde vara min efter studierna. Kurser, så som design management och 
miljökursen, har fått mig att tänka på etiska och ekologiska problem inom textilindustrin. Dessa 
frågor är ytterst viktiga i mitt vardagliga liv. Design följer samhällets utveckling. Ibland har 
designer tagit ställning till problem i samhället i sitt arbete. Med detta arbete vill jag undersöka 
om det är möjligt att göra etiskt och ekologiskt hållbar design till ett konkurrenskraftigt pris. 
Finns det plats för ekologiskt hållbara produkter i dagens samhälle med masskonsumtion och 
snabbväxlande trender? 

1.2 SYFTE

Syftet med detta arbete är att designa en kollektion av tryckta textila mönster som passar till 
många olika användningsområden och fungerar som alltyg. Kollektionen är för heminteriörer, 
och material- och teknikval skall göras med ekologiska och etiska värderingar. Meningen är 
också att göra design med färgglatt och lekfullt formspråk. Gamla former skall kombineras med 
de nya.

Undersökande del: 
 −undersöka miljömässiga och etiska frågor inom textilindustri 
 −undersöka om det är möjligt att göra etisk och ekologisk hållbar design till en   
   konkurrenskraftig prisnivå 
 −undersöka hur designers tidigare deltagit i diskussionen kring samhälleliga frågor 
 
Designdel:
 −att formge en kollektion med tanke på ovanstående frågor 
 −att göra en kollektion av alltygsmönster; mönster som passar till olika  
             användningsområde.  
 −undersöka vilka material och tekniker som är miljövänliga 

bild 3: Struktur av arbetet

h e m t e x t i l k o l l e k t i o n

m i l j ö p å v e r k a n
m a t e r i a l , t e k n i k

T e x t i l i n d u s t r i

d e s i g n

k o n s t

i n f l u e n s e r ,
i n s p i r a t i o n
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2. OMVÄRDLSANALYS

I det här kapitlet diskuteras olika miljöproblem som orsakas av textilindustrin, samt hur man 
har försökt lösa dessa problem. Vidare beskrivs olika hemtextilföretags sätt att arbeta, vilket har 
fungerat som grund för mitt eget kollektionsbyggande. Också det minimalistiska designidealet 
samt alternativ till detta behandlas. Slutet av det här kapitlet handlar om några designer som 
arbetar på ett liknande sätt, form- eller tankemässigt. 

2.1 MILJÖPROBLEMATIK INOM TEXTILINDUSTRIN

Miljöproblem kan definieras som en av människan orsakad effekt i ekosystemet som uppfattas 
som ett problem. Vad olika beslutsfattande organ uppfattar som ett problem beror på deras 
värderingar. Vetenskapliga, politiska och ekonomiska synpunkter är mycket olika vad det gäller 
miljöproblematik. Det betyder att miljöproblem i allmänhet är komplicerade att lösa. Det finns 
en hel del nationella och internationella beslut, men oftast prioriteras ekonomi före ekologi. 
Dagens trendord ”hållbar utveckling” och “hållbar tillväxt” låter mycket miljövänliga men innebär 
också en hållbar tillväxt av miljöbelastningen. 
 
Alla olika former av industriell verksamhet belastar miljön. Textilindustrin handlar mycket om 
att ständigt ta fram nya produkter. Design är en av de största drivkrafterna bakom konsumtion. 
Vi köper sällan nya varor därför att vi verkligen behöver dem. Nytt trendigt utseende eller 
nya teknologiska lösningar är lockande även om de gamla varorna fungerar bra fortfarande. 
Sopbergen växer och tillverkningen av nya varor belastar miljön. Naturresurser kommer att 
ta slut och människans industriella beteende orsakar oavsättbara förändringar i ekosystemet. 
Växthuseffekt, övergödning, försurning och eko-toxicitet är några av de största globala 
miljöproblemen.
 
Textilindustrins påverkan på miljön är stor och global. Globala problem är svårare att hantera 
eftersom det är omöjligt att peka på särskilda skyldiga när alla är delansvariga. Globalisering 
innebär bland annat att varor tillverkas och konsumeras internationellt, utan gränser (Cochrane, 
Allan & Pain, Kathy 2000:6). Men fördelningen av de globala resurserna är orättvis; en del 
länder överkonsumerar medan andra mest levererar. Norra halvklotets människor använder 
80 % av världens naturresurser fastän de utgör bara 20 % av världens befolkning (Salvi 
&Rautiainen 1999:5). När tillverkningen sker så långt borta från den plats där varorna 
konsumeras, är det svårare att ta varornas framställningssätt i beaktande då konsumtionsvalet 
görs. Nordisk miljölagstiftning och arbetarnas rättigheter gäller inte globalt. Ofta glöms både 
människans och miljöns bästa när det är pressade priser och snabb tillverkning som gäller. 
Textilindustrin, speciellt klädindustrin, har sin produktionsnivå i lågprisländer där arbetskraften 
är billig. Arbetare i dessa länder jobbar ofta med slavlöner, har dåliga arbetsförhållanden och 
ingen föreningsfrihet. I fattiga länder måste barn också ofta arbeta för att familjen skall klara 
sig. 

Det är svårt att säga vilket som är det största problemet inom textilindustrin eftersom det beror 
på hur man värderar olika effekter. Det viktigaste är att undersöka hela produktens livscykel för 
att få en heltäckande och mångsidig bild av problemet. 

2.1.1 Textilmaterialets livcykel och miljöpåverkan

Tillverkning av textilier är en invecklad process. Följande beskrivning av textila materials 
miljöpåverkan är sammanfattande. Processer som har koppling till hemtextilier, speciellt tryckta 
tyger, har varit i fokus. Idén är att beskriva hur olika processteg av tillverkningen belastar 
miljön. 
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Fiber

Bomull, lin, ull och silke är de vanligaste naturfibrer som används i konfektions- och 
textilindustrin. Av dessa används bomull i störst utsträckning. Bomullsodlingens största 
miljöproblem är användning av vatten, gödnings- och bekämpningsmedel. Vattenanvändningen 
i bomullsodlingar orsakar uttorkning av jordmånen. Den uttorkade Aral-sjön är det värsta 
exemplet på vad bomullsodlingen kan orsaka. Användningen av gödsel gör jordmånen fattigare 
och orsakar försurning. Bekämpningsmedel är farliga för människor och djur. Ett miljövänligare 
alternativ är ekologisk bomull, men den är inte heller problemfri. Att plocka bomull maskinellt 
kräver bränsle, som inte är en förnyelsebar naturresurs. Handplockning går så långsamt att det 
inte är möjligt att skörda all bomull som behövs utan maskiner. Ekologisk bomull utgör 0,03-15 
% av alla bomullsodlingar, beroende på vilka miljökrav som ställs (Talvenmaa 1998:16). 

Traditionellt har ull och lin varit de vanligaste textilmaterialen i Norden. Det finns fortfarande 
småskalig linodling kvar, men åtminstone i Finland inga maskiner till att vidarebehandla råvaran. 
De därnäst närmaste linneproducenterna finns i Ryssland och Baltikum, men deras industri 
fungerar inte under samma miljölagstiftning. I linodlingen används gödsel och energi. Hampa, 
ett annat naturfiberalternativ, behöver inte så mycket gödsel under odlingen, men dessa 
används inte i så stor utsträckning.  

När man tillverkar konstfiber behövs det fossilt bränsle, olja. Själva fiberframkallningen är inte 
så förorenande. Regenererade fibrer av cellulosa orsakar problem som beror på användning 
av vatten och energi. Tillverkning av dessa fibrer orsakar utsläpp både till vatten och luft. 
Miljölagstiftningen i Västeuropa kräver att fabriker ska filtrera utsläpp och samla spill. 
Syntetiska konstfibrer produceras mest i USA, Japan och Västeuropa, där miljöeffekterna är 
bättre dokumenterade. När produktionen flyttas till lågprisländer kan man förvänta sig sämre 
kontroll och därigenom ökad miljöbelastning. Redan användning av olja, som är syntetiska 
konstfibrers råvara, är ett problem. Men å andra sidan används det mycket olja också när man 
skördar bomull. Material gjorda av konstfiber behöver färre beläggnings- och slutbehandlingar. 
Men naturfibrer är nedbrytbara och mycket lättare att återanvända. I framtiden kommer båda 
fibertyperna att behövas och därför är det viktigt att försöka utveckla användningen av både 
konst- och naturfiber mot ett miljövänligare håll. 

Material

Tillverkning av tyger kräver energi för att hålla maskiner i gång. Det har stor betydelse i vilket 
land tillverkningen sker. I vissa länder används exempelvis mer kolkraft än i andra, vilket har 
stor påverkan på växthuseffekten. Under vävningen används ibland klister för att underlätta 
vävprocessen. Nuförtiden är dessa ämnen i sig själva inte så farliga, men det krävs vatten och 
energi för att tvätta bort dem.

Färgning, blekning och slutbehandling

Färgning och olika slutbehandlingar av tyger belastar miljön mycket. Vattenanvändningen 
är stor under dessa processer och också när maskinerna tvättas behövs det vatten. Dessa 
maskiner förbrukar naturligtvis också energi. Från färgbadet släpps olika ämnen till naturen. 
Dessutom används ofta sådana kemikalier vars påverkan man inte vet så mycket om. 
Färgningen är en komplicerad process och man vet inte hur olika färgämnen reagerar med 
varandra när de släpps ut. I västländer är det förbjudet att använda tydligt giftiga ämnen, men 
importtextilier innehåller ibland tungmetaller. De hamnar först i vatten och så småningom via 
näringskedjan också i människor. 

De vanligaste blekningsämnena är hypoklorit, klorit och väteperoxid. Man har övergått till att 
använda väteperoxid i stället för blekningsämnen som innehåller giftig klor. Alla blekningsämnen 
är ändå skadliga; de sliter tygets fibrer. Bomull och andra cellulosafibrer slutbehandlas ofta 
med ämnen som innehåller formaldehyd. Formaldehyd är carcinogent och orsakar allergiska 
symptom.
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Det mest ekologiska skulle förstås vara att använda tyger utan färgning och behandling. Men vi 
är så vana vid textilier med hög kvalité att naturliga textilier utan slutbehandlingar inte skulle gå 
att sälja. Dessutom förbättrar olika behandlingar tygets kvalitet.  

Olika färgämnen har olika påverkan på miljön. Vid tryckning på naturmaterial använder 
man oftast pigment- eller reaktivfärger. Pigmentfärger fastnar nästan i sin helhet på tyget, 
så därifrån släpps det inte färgämnen till naturen. Reaktivfärger har bättre tvättålighet än 
pigmentfärger eftersom de binds mer effektivt till fibrerna i tyget. Reaktivfärgerna är inte 
miljövänliga därför att den andel av färgen som inte fastnar hamnar i naturen. Dessutom är det 
dyrare att använda reaktivfärger, eftersom processen tar längre tid och innehåller flera steg. Det 
behövs också mycket vatten vid sköljningen av färgade tyger, men tvättningen av tryckmaskiner 
är ändå den process som förbrukar mest vatten. Nuförtiden är tryckmaskinerna datastyrda, 
vilket innebär att färg- och pastamängder är optimerade. Flera företag samlar också spillfärg för 
att återanvända den. Framtidens miljövänliga alternativ är digitaltryckning. Den förorsakar inga 
utsläpp, har minimal energiförbrukning och ingen färg går till spillo.

Växtfärger är också ett alternativ, men med dessa färger arbetar man inte industriellt. Det är 
svårt att kontrollera slutresultatet; tonerna varierar mycket. Växter innehåller inte så mycket 
färgpigment och därför behövs det enorma mängder av växter för tryckning. Dessutom 
innehåller betningsmedlet, som underlättar färgen att fastna i tyget, tungmetaller. I EVTEK-
formgivningsinstitutet arbetas det med att lösa dessa problem (www.evtek.fi/muotoilu/
kasvivarit). Det blir intressant att se om man i framtiden kommer att kunna utnyttja växtfärger i 
större skala. 

Försäljning

Förutom tillverkning av produkter, orsakar också deras försäljning miljöbelastningar, som 
inte så ofta diskuteras. Transport mellan olika länder kräver bränsle och ju längre bort från 
konsumenterna tillverkningen sker, desto mer fossilt bränsle används. En produkt kan bestå av 
olika delar som tillverkas i olika länder. Många företag har lager för att förvara produkter. Dessa 
lokaler kräver också energi till exempel för uppvärmning. Förpackningar, reklam och allt annat 
som är nödvändigt när man säljer produkter belastar också miljön. Att skapa en produkt är en 
komplicerad process, i vilken olika delar av samhället deltar. För att göra en miljövänlig produkt 
behövs samarbete mellan alla nivåer; det räcker inte att själva materialet är miljövänligt. 

Tvätt av textilier

Konsumenters beteende har stor betydelse när man tänker på textiliernas miljöbelastning. 
2/3 av produktens miljöpåverkan kommer när färdiga produkter tvättas, efter alla 
tillverkningsprocesser (Talvenmaa 1998:57).  Det är viktigt att välja miljövänliga tvättmedel och 
undvika onödig tvätt.  Det är också betydelsefullt att använda material med hög kvalitet, som 
tål tvätt bra och är långlivade.  

Till graven

Textilavfall utgör 1-5 % av alla hushållsavfall (Talvenmaa 1998:66). Det finns olika möjligheter 
att ta hand om gamla textilier. Secondhandbutiker tar gärna emot användbara textilier och alla 
vävkunniga kan väva sina gamla skjortor till mattor. En möjlighet är också att använda textilier 
som råvara till nya material. Men Kerstin Wickman (1997:147) skriver att man inte alltid kan 
vara säker på att återanvändning är vänligare mot miljön än nyproduktion. Att till exempel 
smälta ihop syntetmaterial kräver också energi. Därför kan det vara lika bra att bränna textilier 
och ta till vara befriad värmeenergi. 

Men…

Det största problemet är att vi konsumerar för mycket. Om till exempel alla skulle konsumera 
lika mycket som befolkningen i USA skulle vi behöva sex jordklot till. I Sverige konsumeras 
det över 10 gånger mera än för 50 år sedan (Wickman 1997:147) och troligtvis är vi inte 10 
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gånger lyckligare. Det finns ingen enkel lösning. Man kan inte sluta konsumera. Vi behöver 
nya produkter och arbete som föds genom tillverkning av produkter. Man kanske skulle försöka 
konsumera bättre. Ekologi och etik borde vara lika viktiga som ekonomi. 

2.1.2 Lösning

Miljöarbetet inom textilindustrin i Västeuropa började slå igenom på allvar under 90-talet. 
Mycket har förbättrats sedan dess, men alltför ofta är företagens miljöarbete bara vackra ord 
på pappret. Den svenska regeringen har en nationell strategi för hållbar utveckling och Sverige 
har också skrivit under Kyotos miljöavtal. Tyvärr ser det ut som om Kyotos avtal inte kommer 
att ratificeras av USA och Ryssland, vilket naturligtvis minskar hela avtalets betydelse. Då alla 
länder samarbetar kan man uppnå resultat, vilket har visats tidigare. Till exempel ozonskiktet 
ser ut att räddas tack vare internationella beslut att sluta använda freoner. 

Nästan alla tryckerier i Skandinavien är standardiserade enligt ISO 140 001 standarden. Det 
betyder att företagen har dokumenterat och kontrollerat miljöarbete med förbättringsändamål. 
Många färdiga textilier har också Öko-tex standard, vilket innebär att produkten har framställts 
så att utsläppen av ämnen som är skadliga för människan och naturen inte överskrider 
bestämda gränsvärden. 

Det finns olika miljömärkningar som till exempel krav, rättvisemärket, den nordiska svanen 
och EU-blomman (www.miljomarkarna.se). Dessa gör det lättare för konsumenter att välja 
ekologiska och etiska produkter. Kerstin Wickam (1997:150) har en idé om hur produkterna 
borde vara märkta: ”Om varorna dessutom kunde förses med en deklaration på hur mycket 
energi som krävs och hur stor miljöbelastningen är för att ta fram, producera och distribuera 
dem och deras förpackningar, samt hur mycket energi och stor belastning på miljön som 
den slutgiltiga destruktionen kommer innebära, kunde vi konsumenter vid köpögonblicket 
ha en chans att jämföra produkt med produkt, grönsak med grönsak”.  Det finns redan ett 
”bra miljöval” -märke som berättar att en produkt är mer miljövänlig än andra inom samma 
produktgrupp. Om alla produkter skulle innehålla en varudeklaration på miljöbelastningen skulle 
det kanske få människorna tänka efter före de köper, hur mycket naturresurser som går åt. 

Tack vare diskussionen i medierna om textilindustrins globala påverkan har många företag 
vaknat och börjat arbeta mer med miljöfrågor och etiska aspekter. Kapp Ahl delar ut broschyrer 
som berättar om klädernas ursprung och arbetarnas förhållanden. Också Hennes & Mauritz har 
börjat arbeta mera öppet. Men enligt organisationen Fair trade center (www.fairtradecenter.se) 
stannar dessa företags miljöarbete oftast bara på pappret. Trots det är deras miljöarbete 
åtminstone en bra början.  

Det finns också enstaka designer och designgrupper som jobbar med ekologiska och etiska 
grundtankar. Till exempel organisationen Design med omtanke (www. desigmedomtanke.com) 
arbetar med inriktning på offentliga interiörer. Gruppen består av olika formgivare, arkitekter 
och designer som arbetar på projektinriktat. Deras huvudkontor ligger i Kinna. Birgitta Nilsson, 
gruppens ledare, berättar att deras arbete börjar med en behovsanalys. Hon säger att det är 
viktigt att tänka före man börjar med designarbetet; tänka vad det är som verkligen behövs, 
hurdana miljöer och produkter är bra, utan att så mycket bry sig om hur man har löst problem 
tidigare. Alla material- och teknikval görs med miljötänkande och alla produkter som används 
i deras projekt uppfyller miljömärkningskrav. Intresset för deras arbete har varit stort, och 
organisationen växer. Organisationen Design med omtanke tänker också på människans bästa, 
inte bara miljön, även om dessa två oftast går hand i hand. De skapar långlivade miljöer för 
alla.  

Konsumenterna har förstås det sista valet, men om det inte finns ekologiska produkter på 
marknaden är det svårt att välja miljövänligt. 
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2.1.3 Designers ansvar

Bakom konsumtion finns design. Vi köper nya produkter på grund av ny och lockande design. 
Jag som blivande designer känner mitt ansvar och vill tänka på hur produkter tillverkas och 
hur de borde tillverkas. Jag tycker att det inte finns tillräckligt information och debatt om 
konsumtionens baksida. Vi behöver förstås nya produkter, och längtan efter skönheten lever 
inom varje människa, men man kan ha produkter med skönhet som inte försvinner efter 
trendväxling. Produkters ekologiska och etiska värden är också sköna. En designers uppgift 
är att tänka ut nya lösningar. För att komma bort från den gällande masskonsumtionskulturen 
borde designer sträva efter att formgiva långlivade produkter. För att få det att fungera krävs 
samarbete mellan alla olika nivåer inom produkttillverkningen. En designer kan inte arbeta 
ensam.

2.2 HEMTEXTILIER 

2.2.1 Varför hemmiljö

Att designa textilier för heminteriörer har alltid intresserat mig. Jag vill sträva efter att göra 
design för heminteriörer, design som alla har tillgång till. Att sprida skönhet och glädje i 
vardagen anser jag som mitt mål. 

Att bo i en storstad innebär ofta att lägenheterna är små och att människor bor kompakt. 
Samma rum kan fungera som vardagsrum, sovrum och matsal. Därför bör textilierna också vara 
mångfunktionella och passa till olika användningsområden. Det betyder att man borde kunna 
använda samma tyg till många ändamål: på bordet, som möbeltyg och i gardiner. Därför vill jag 
formgiva en kollektion av alltygsmönster. 

2.2.2 Olika företags sätt att bygga upp en hemtextilkollektion

Alla hemtextilföretag har ungefär liknande sätt att bygga upp sina kollektioner. De flesta har 
två huvudkollektioner om året och några mindre temakollektioner, som till exempel för julen. 
Almedahls designer Ann Kjellin berättar att det i Skandinavien finns en starkare tradition att 
byta textilier efter säsong än i resten av Europa. Enligt Kerstin Lundquist, Ikeas produktut-
vecklare, har Ikea fyra kollektioner om året och varje kollektion innehåller omkring 50 mönster. 
Kollektionsbyggande börjar med att samla ihop information om trender. Finlayson i Finland följer 
trender, lyssnar på marknadsavdelningens personal och kunder. På basen av detta formulerar de 
sina egna grundidéer för en kollektion (Kerman 2001:22). Inom Ikea är det produktutvecklarna 
som bygger kollektioner. De utgår från priset och stilen. Produktutvecklaren ger designuppgifter 
till den designer som passar bäst för den tänkta stilen. Ikeas produkter täcker hela heminred-
ningen, därför måste alla produkter passa ihop. Varje säsong har de en gemensam färgkarta 
som används i alla olika produktområden. Almedahls bygger sin kollektion i en kombination 
av traditioner och trender. Textilier för offentliga interiörer måste leva åtminstone fem år, men 
samtidigt vill kunder ha fräscha och nya produkter. Viktigt är att de nya produkterna passar ihop 
med de gamla. Ann Kjelin berättar att nuförtiden måste man sälja också något annat än bara 
produkter; det är viktigt att berätta historier. Ulrica Sjövall, Hemtexs designer, säger att det är 
bra att använda samma motiv i olika storlekar som binder samman kollektionen.   

Hemtextilföretagens målgrupp är bred och därför är sortimentet också brett. Textilföretag vill 
erbjuda produkter som passar till olika stilar. Olika produkter säljer bra på olika orter. På landet 
säljs det mera traditionella produkter än i städer. Olika länder har också olika traditioner. Ulrica 
Sjövall säger att mönster för gardiner kan vara tuffare men sängkläder mer traditionella. Inger 
Ekelin, en av Borås Wäfveris designer, berättar att blommor, ränder och rutor är de populäraste 
motiven. Blå är den mest säljande färgen. Enligt Inger Ekelin har varje mönster för det mesta 3-
4 färgställningar och 5-6 färger i en färgställning är optimalt. Ju fler färger man använder, desto 
mera kommer det färdiga tyget att kosta. På Borås Wäfveri anser man att varje mönster måste 
tryckas åtminstone 800-1000 m för att det skall vara lönsamt (Kerman 2003:2). Priset har stor 
betydelse. Många kunder väljer sina produkter enligt prisnivån. 
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2.2.3 Intressanta textilier på marknaden 

Färgglad design, livsstilsprodukter

Olika klädföretag som till exempel Benetton och Esprit har haft 
hemtextilkollektioner redan många år. Deras stil är mycket 
färgglad (bild 4) och målgruppen är densamma som 
använder deras kläder, dvs. ungdomliga trendmedvetna 
människor som köper märkesprodukter. Också Ikeas 
produkter har alltid varit mycket färgglada och 
lekfulla. Trikåföretaget Nanso i Finland erbjuder 
också sängkläder åt sina kunder. Det är nu möjligt 
att sova i en säng som är mönstrad likadant som ens 
kläder (bild 5, Image 3/2004). Livsstilsprodukter och 
koncepttänkande är viktiga nuförtiden. Det är viktigt 
att visa vem man är. Förut var det mest med kläder, nu 
måste heminredning och så småningom även mat som 
man äter väljas efter det rätta märket. 

Berättande mönster

Att ha ett koncept bakom sina mönster har blivit populärare. Det räcker inte bara att göra 
mönster för mönstrets skull.  Ibland kan man se tydligt vad designern har tänkt med sitt 
mönster, men ibland är meddelandet svårt att läsa. Ett exempel är terroristmönstret av Karin 
Hagelström (Elle interiör, 3/2004) som vill berätta om samtiden med sitt mönster (bild 6). Utan 
förklarande text är det svårt att uppfatta att formerna kommer från terrorister. Den engelska 
designföretaget Sukie har också använt föreställande bilder i sina hemtextilier (bild 7). Den 
svenska formgivningsgruppen Saldo har formgivit sina mönster med inspiration från biljaktsfilm, 
eller med hjälp av olika fotografer och författare. Det är viktigt att visa en historia bakom sitt 
designarbete. Det ger mervärde åt produkten, någonting som skiljer den från andra liknande 
produkter. 

Ekologiska produkter

Det finns designer som arbetar ekologiskt och etiskt. Till exempel Finlands nyaste superstjärna, 
Paola Suhonen, producerar bara i Finland, och hennes idé är att göra långlivade produkter. På 
Londons 100% design -mässa presenterades ekologiska produkter gjorda av unga designer, 
till exempel nedbrytbara förpackningsmaterial (Muoto 12/2002). När vi lever i en köp-och-
släng-kultur är ett alternativ att formgiva produkter som bryts ner lätt. På möbelmässan i 
Stockholm hade Konstfackstudenterna inrett ett hotell med miljövänliga möbler och lösningar. 
På Textilhögskolan i Borås har några studenter, t.ex. Lena Almström och Helena Engerås gjort 
sina examensarbeten med ekologiska och etiska tankar. 

bild 5

bild 6

bild 4

bild 7



8
hanna kerman examensarbete

9
hanna kerman examensarbete

På Internet hittar man gråaktiga hampkläder med knytbatik och t-skjortor med miljövänliga 
slogans, men det är svårt att hitta ekologiska hemtextilier. Ekologiska textilier skulle också 
kunna vara färgglada med ett mer aktuellt och intressant formspråk. Också Kerstin Wickman 
(1997:139) tycker i boken Handla att ”de ekologiska produkterna skulle behöva få en intressant 
gestaltning och nya, adekvata formspråk”. 

Några textilföretag har haft ekologiska produkter i sin kollektion men enligt uppgifter från 
några textilföretag har efterfrågan inte varit så stor. Det finns flera kläddesigner som använder 
miljövänliga material. Till exempel Anne Linnoinmaa i Finland stickar sina kläder av ekologisk 
ull och delar av Gudrun Sjödéns kollektion är gjorda av ekologisk bomull. Coop, som är känt 
för stora satsningar på kravlivsmedel, erbjuder nu som första varuhus i Sverige kravmärkta 
sängkläder. 

Kan etisk och ekologisk design vara en ny trend? Å andra sidan fanns det redan på 60-talet 
designer som var oroliga för vårt icke-hållbara konsumtionsbeteende. Också på 90-talet, då 
miljöfrågor behandlades mycket i medierna, fanns det en del ekologiska alternativ. Nu har 
kravmärkta livsmedel hittat till varuhusen, kanske eko-textilier kommer så småningom. Hoppas 
att design med tanke på naturens och människans bästa skulle vara mera stabilt än bara en 
trend. 

2.3 MINIMALISMEN OCH MOTSATSER 

Den gällande designstilen har länge varit minimalistisk. 
Designbranschen både i Sverige och i Finland har 
fastnat litet i de modernistiska uppfattningarna av 
designs rätta form. Sara Kristoffersson skriver i 
sin doktorsavhandling (2003:41) att den svenska 
termen funktionalism ofta används som synonym 
för modernism. Funktionalism betyder att 
dekoration är överflödigt. Nu när 60- och 80-talets 
formspråk har blivit trendigt har färg och mönster 
kommit tillbaka. I den finska formgivningstidningen 
Muoto (12/2003) skrivs det att den minimalistiska tiden 
snart är över och färg och mönster dekorerar åtminstone 
väggar i form av olika tapeter (bild 8). 

Den minimastiska stilen är förstås vacker och fin, men jag tycker att 
den är aningen trist. Det är lätt att sälja design, som inte säger något, är tyst och 
lugn och icke-känsloväckande. Men den stilen är inte ett måste. Olika uttrycksformer borde få 
och ta sin plats. Mitt mål är att göra design som syns och mönster som väcker känslor och gör 
människorna glada.
 
Linda Rampell (2003:132:202) har i sin doktorsavhandling undersökt hur det svenska 
designidealet har fötts och påverkat designlivet i Sverige. Hon skriver hur modernismen 
defeticherade objekten, så att ofunktionalistiska värden inte existerade mera: ”Det som 
jag kallar för defetischeringen inom den modernistiska varuproduktionen av design har 
som mål att föremålet ska standardiseras för att uppnå maximal effektivitet i förhållande 
till produktionskostnader”.  Vidare påpekar hon att konsumenternas smak socialiseras och 
enhetliggörs: ”Den modernistiska designdiskursen i Sverige handlar ytterst om att, det andra, 
det olikartade, det individuella, det visuellt begärliga, feticherade, humoristiska, experimentella 
och det subjektiva -inte explicit uppmuntras att existera, utan allt framställs som om det byggde 
på en homogen identitet som säljs som demokratisk”. Det skulle inte vara ekonomiskt lönsamt 
att erbjuda speciella produkter till varje liten grupp, tror jag. Förstås blir små grupper stora när 
man handlar globalt, men trots detta blir design ibland kompromissdesign som nästan passar till 
alla. Jag tycker att Linda Rampells kritik ibland är lite orelevant. Även om konsumenter styrs av 
beslutsfattare, har konsumenter också egen vilja. Kanske de faktiskt inte vill sticka ut och tycker 
om sina föremål med sparsam, ren tydlig skandinavisk design.

bild 8
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60-talet innebar mycket politik och också designlivet 
politiserades. Inom textilbranschen föddes Mahjong 
och Marimekko som deltog i den samhälleliga 
diskussionen med sin design. Mahjongs tanke 
var redan då att tillverka ekologiska och etiska 
textilier (Hallström-Bornold, 2003). Problemet var 
att behålla produktionen i Sverige och priserna 
konkurrenskraftiga. I Finland har Marimekko lyckats 
bättre. På 60-talet ville Armi Ratia, Marimekkos 
grundare, bygga en hel Mari-by med Marimekkos 
ideal om jämställdhet och frihet(Donner 1986:11). 
På åttiotalet började de sälja klassiska businesskläder 
samtidigt med produkter med nostalgivärde. På 80-
talet gick det inte heller bra för Marimekko. Numera säljs 
Marimekko mera än tidigare och deras produkter har starkt 
symbolvärde (bild 9, Kaunis koti 6/1969). Det är den utmärkta 
finska formen. 

På 80-talet kom antidesignrörelsen Memphis och ville väcka diskussion om designens uppgift. 
Mönster och opraktiska dekorationer kom före funktionen. Memphis hade också sina rötter i 
60-tals samhälleliga designgrupper. Den lyfte fram frågor om tron på teknologi, konsumtion 
och ifrågasatte varför allt ser ut som det ser ut. De formgav ofunktionalistiska möbler med 
skrikande mönster och billigt plastlaminat som material. ”Memphis betraktar sina objekt som 
bärare av betydelser snarare än som bärare av praktiska funktioner…”  (Kristoffersson 2003:
116).  Intressant är att Memphis design ser ytligt och opolitisk ut, även om de ville peka på 
modernismens naivistiska tro på teknologi och dess negativa inverkan på miljön (Kristoffersson 
2003:141). 

På 90-talet var designen mycket sparsam efter 80-tals färgglada år. Nu på 2000-taletbörjar 
trenden vända sig mot mönstring igen. Stilarna går runt i en cyklisk process. Efter tiden med 
färg och mönster kommer säkert en ny tid med nedslagna toner. Nuförtiden är individualismen 
viktig. Man behöver inte mera höra till någon grupp och det finns så många grupper att det 
är väldigt svårt att kategorisera. Därför borde det också finnas större urval av uttryck. Många 
designer vill göra mer personlig design men problemet är att få industrin att gå med på det; det 
är ju lönsammare att göra design som nästan passar åt alla. Gustaf Rosell (1997:165) skriver: 
”I dag anses det inte att vara ekonomiskt möjligt att tillverka produkter i så många varianter 
att det passar vitt skilda individers behov. Dagens produktionssystem är för bundet vid stora 
serier. Men det finns en hel del tendenser inom pågående teknisk utveckling som kan ställa hela 
massmarknadssystemet på ända”.  Samtidigt som människorna blir mer individualistiska blir 
marknaderna större och urvalet mindre. Vi äter samma mat med samma logo på förpackningen, 
har samma multinationella företags kläder och skor på oss, vi tittar på samma tv-program och 
lyssnar på samma musik överallt i världen (Lampikoski & Lampikoski 2000:74). Globalisering 
betyder ofta att i stället för att ta influenser från andra kulturer blir vi en och samma massa. 
Jag tror att människorna i framtiden börjar tröttna på effektivisering och snabbhet. Individuell 
design och småproduktion skulle förstärka människans vilja att vara en individ och att vara lite 
snällare mot miljön. 

2.4 SAMMANFATTNING

Diskussionen ovan visar att textilproduktionens största miljöbelastningar orsakas av 
vattenanvändning, färgning och tvätt. Miljöbelastningen kan minskas genom att använda 
ekologiskt material med hög kvalitet och använda nya lösningar till att trycka tyger, till exempel 
digitalttryckning. Olika företags sätt att bygga kollektioner har hjälpt mig med mitt eget arbete 
vad det gäller till exempel mönsters storlekar och färger. En annan slutledning av kapitlet ovan 
är att ekologiska produkter bör ha ett intressant utseende för att vara konkurrenskraftiga. Ingen 
köper kravmärkt kaffe om det smakar illa; ingen vill köpa kravtextilier om de är tråkiga. Ett 
långlivat formspråk kan också vara något annat än avskalat. Marimekkos färgglada klassiker är 
ett bra exempel på detta. 

        bild 9
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        bild 9

3. ARBETSGÅNG

I det här kapitlet beskrivs mitt eget arbete; formgivning av hemtextilkollektionen. Först 
illustreras projektets planering. Sedan diskuteras material- och teknikval och efter det beskrivs 
formgivningsprocessen från influenser och idéer, via skissning till färdig kollektion.

3.1 PLANERING 

vår 2004

v 3-5   inspiration, litteratur          3 v

v 6-9  skissing, litteratur   4 v
   v 9 skisserna färdiga

v 10-13 kollektion, materialprover    4 v
   v 14 kollektion färdig

v 14-22 tryckning      3 v

v 14-19 rapportskrivning   6 v 
   v 19 rapport färdig

------------------------------------------------------
v 20-22  presentation    2v

             22 v
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3.2 MÅLGRUPP

Gröna hemtextilier
-finns det marknader?

Människorna i dag är miljömedvetna. Det finns en hel del människor som köper miljövänligt om 
de har möjlighet och som är intresserade av produkters ursprung. Det är inte många år sedan 
kravprodukter kom till vanliga matbutiker. Nu är sortimentet av ekologiska varor brett och man 
kan till och med köpa några produkter som rättvisemärkta. Jag tror att det skulle finnas en plats 
också för kravtextilier i hyllan bredvid de vanliga.  

Människorna köper produkter för att identifiera sig själva. Gabrielsson Åman (1997:124) anser 
att det inte är fråga om behov mera: ”Själva köpandet har utvecklats till ett uttrycksmedel 
som får stå för vilka vi är och därmed har förhållandet mellan produktion och konsumtion 
förändrats”.  Det finns många klädföretag, till exempel Benetton,  Esprit och FilippaK, som har 
börjat med hemtextil-, glas- och poslinkollektioner. Kanske ett grönt alternativ för den gröna 
livsstilen också kan lyckas.

bild 10
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3.3 MATERIAL- OCH TEKNIKVAL

3.3.1 Material

Ett alltygsmaterial bör vara kraftigt, men samtidigt bör det vara möjligt att använda i gardiner. 
Först var tanken att använda oblekt tyg för att minimera miljöbelastningen, men mina mönster 
behövde en vitare bakgrund för att se fräscha ut; grå-brunaktig naturkänsla var något som jag 
ville undvika. Det var svårt att hitta ett blekt miljömärkt tyg som också är ett bra alltygsmaterial. 
Till sist valde jag det oblekta bomullsmaterialet som hade den vitaste känslan. 

Det bästa skulle vara att använda material som odlas och tillverkas så nära som möjligt för att 
undvika onödiga transport- och lagringssteg, men tyvärr växer det inte så mycket fibermaterial 
här i Norden. Ett alternativ är hampa, men inte heller hampa odlas i större utsträckning i 
Norden. Konstfiber kan faktisk också vara miljövänliga, men att trycka på konstfibermaterial är 
mera farligt mot miljön än att trycka på tyg av naturfiber. 

Det finns också en hel del av nya material och fiber. Man kan tillverka fiber från till exempel 
mjölksyra och majs. Dessa fibrer är totalt nedbrytbara och när råvaran kommer från 
förnyelsebara resurser kan den anses som framtidens miljövänliga fibrer. Företaget Ingeo-fibers 
(www.ingeofibers.com), som tillverkar fiber av majs, skriver att det är komplicerat att färga 
dessa produkter, vilket troligtvis beror på det att de inte tål värme så bra. 

På tygmässan fanns ett material ”HemPop” som till hälften är gjort av hampa och till hälften av 
återvunna petflaskor. Hampa är ett ogräs, det behöver ingen vattning eller gödsling. Petflaskor 
är återvinningsmaterial. Å andra sidan är tyg gjort av detta material inte nedbrytbart. Men 
hemtextilier är inte som kläder, vilka man kastar bort då de blir gammalmodiga. Då materialet 
dessutom redan är använt en gång, är frågan om nedbrytning kanske inte den viktigaste. Det 
första tygprovet från tygmässan var mycket bra, men en större bit som jag fick senare var 
gråbrun till färgen. Troligtvis orsakar det återvunna materialet skiftningar i kvaliteten. Att bleka 
tyget innan tryckning skulle vara ett mindre bra miljöval och dessutom var kvaliteten för tunn 
för alltyg. 

Ekologisk bomull var min första tanke, och efter att ha försökt hitta andra alternativ (bild 11), 
var det det slutliga valet . Ekologisk bomull är hållbar, lättskött, tål tvätt och känns behaglig 
mot huden. Som sagt belastar även ekologisk bomull miljön mycket. Odlingen kräver vatten, 
maskiner energi och transportbilar bränsle. Det viktigaste är att välja ett material med hög 
kvalitet, och ekologisk bomull sägs vara 3 gånger bättre än vanlig. Det slutgiltiga materialvalet 
för mitt arbete föll på ett miljömärkt oblekt bomullstyg som Svenska Tyger har vävt i Sverige (se 
sidan 26). Garnet kommer från Peru. Materialet uppfyller miljömärkningskrav enligt punkterna 
bra fiber och bra beredning.

 100 % bomull

 160g/m2

 Peru/
 
 Verner Frang

 50% hampa/
 50% Pet

 150g/m2

 USA/

 Swelogent

 100 % bomull
 blekt

 177g/m2

 Peru/

 Verner Frang/
 Svenska Tyger   

  bild 11

HemPop ekobomull ekobomull
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3.3.2 TEKNIK

Att trycka industriellt kräver energi. Det behövs mycket vatten när man tvättar tryckmaskiner. 
Men i industrin är energi-, vatten- och färganvändningen optimerad med hjälp av datorer. 
Storproduktion innebär att varje produkts miljöbelastning blir mindre. Samma schabloner 
används ibland tiotals år och ofta har företagen också en egen färgkarta som gör insamlingen 
av spillfärg lättare. Ett miljövänligt alternativ är digitaltryckning. 

Att trycka digitalt betyder att man inte använder traditionella filmer eller schabloner, utan att all 
information som ska tryckas kommer direkt från en dator i digital form. När schablonstillverknin
gssteget saknas minskar miljöpåverkan.

Digitaltryckning har tillsvidare inte varit ett så populärt sätt att trycka tyger på. Mest har man 
använt digitalttryckning på boktryckerier och i reklam. Så småningom har också textilföretag 
börjat använda digitalteknik, eftersom man har hittat dess fördelar, exempelvis kort leveranstid 
och mindre produktionsmängder, inom textilområdet. Textilföretag har också börjat använda 
digitaltryckning som provtryckningsverktyg. I Tyskland finns det redan digitaltryckningsmaskiner 
som används i storproduktion.  

Digitaltryckmaskinernas maximala hastighet är 1,5-5 m2/timme, vilket är ganska långsamt i 
relation till de 45 m2/minut som man klarar av med traditionella tryckmaskiner. Å andra sidan 
kan processen från en skiss till ett färdigt tyg ta upp till ett år med den traditionella tekniken, 
medan man med digitaltryckning kan få ut det färdiga tyget på en dag. Just den här snabba 
leveranstiden är digitalttryckningens fördelar. Man behöver inte heller beställa så stora mängder. 
Textiltryckerier har sina minimikrav, men digitaltryckningen möjliggör mindre produktionsmängd. 
Nästan alla material går att tryckas, bara de inte är tjockare än 8 mm. Tryckmaterial bör vara av 
hög kvalitet och utan efterberedningsmedel.

Hos Tobex, där mina prover trycktes, används pigmentfärger. De har 6-8 basfärger, och i princip 
är det möjligt att blanda fram vilken kulör som helst. För pigmentfärger är färgernas tvättålighet 
3 och ljustålighet 6. Ljuståligheten är lite bättre i digitaltryckning, medan tvättåligheten är lite 
sämre än för vanligt tryck (Kerman, 2002:3).

Digitaltryckteknik är fortfarande under utveckling och när maskinernas effektivitet växer, 
lönar det sig att börja producera mera storskaligt. Digitaltryckning är en miljövänlig teknik för 
framtiden. Det behövs inga schabloner, maskiner behöver inte tvättas och mängden av spillfärg 
och spillväv är minimal. Energiåtgången är förhållandevis liten. 

Tyvärr var det omöjligt att trycka digitalt på ekologiskt material. Detta beror på att det 
ekologiska materialet inte är behandlat så hårt. Färgerna sugs inte in i fibrerna utan blir kvar 
på tygets yta. Detta var ett stort bakslag för min process, och ledde till att jag var tvungen att 
trycka prototyper av min kollektion för hand på ekologiskt material medan olika färgställningar 
trycktes digitalt på vanlig bomullsväv. Förhoppningsvis kommer digitaltekniken i framtiden att 
utvecklas så att det blir möjligt att trycka också på ekologiska material. 

3.3.3 FÄRGER

Det skulle förstås vara mest miljövänligt att använda ofärgade produkter. Färgning belastar 
miljön genom vattenanvändning och utsläpp till vatten, dessutom kräver maskiner energi. Men 
tvätt av färdiga produkter utgör 2/3 av textilprodukters miljöbelastning. Obehandlade textilier 
behöver också tvättas oftare. 

Mitt slutarbete trycktes med pigmentfärger, därför att de är det mest ekologiska alternativet. 
Det har funnits ekologiska pigmentfärger men efter att ha ringt till olika företag visade det 
sig att ingen använder dessa färger längre, eftersom det inte finns efterfrågan. En orsak till 
den låga efterfrågan kan förstås vara att vanliga pigmentfärger sist och slutligen är ett ganska 
miljövänligt alternativ. Det finns olika typer av pigmentfärger som är mer eller mindre farliga 
för miljön. Miljömärkta färgpigment får inte innehålla metaller som är ovanliga i jordskorpan. 
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Det viktigaste är att undvika metallhaltiga färger av ovanliga metaller och färger som kan bilda 
aromatiska aminer. Tryckpastan bör också vara vattenbaserad (Utkast till Design med omtanke, 
2003). Svenska Tyger håller på att undersöka vad Tobexs färger innehåller, så att tyger tryckta 
med digitaltryckning skulle få miljömärkning. Zenits pigmentfärger, som används i skolan, 
innehåller organiskt pigment och akrycopolymerer i vattenbaserad emulsion. Dessa färger är 
giftiga. I miljön orsakar de problem främst genom utsläpp till vatten som sker exempelvis under 
tvättning, men de kan också orsaka allergi och hudbesvär hos människorna som arbetar med 
dem. Som nämnts ovan behöver digitaltryckmaskiner inte tvättas, vilket gör användning av 
pigmentfärg mera miljövänligt. 

3.4  PRIS

Enligt Birgitta Nilsson är ekologiska textilier ungefär 10-20 % dyrare än traditionella. Oftast är 
det de ekologiska fibrerna som kostar mer än vanliga. Samtidigt sägs kvaliteten på ekologiska 
tyger vara mycket bättre än traditionellt odlad bomull. Digitaltryckning är ett bra miljöval, men 
dess pris är så högt att det inte lönar sig att producera metervaror. Då man tittar på tygets 
meterpris kan det verka som om digitaltryckning är dyrt (cirka 400kr/m2) jämfört med det 
traditionella sättet att trycka, men när man trycker på vanligt sätt i industrin med schabloner 
måste man trycka ett mönster från 1000 (Borås Wäfveri) till 5000 (Finlayson) meter för att 
få alla produktionskostnaderna täckta. Tillverkningen av schabloner kostar väldigt mycket 
(ungefär 4000 kr/st) och ju flera färger man vill ha desto flera schabloner behöver man. Med 
digitalttryckning kan man däremot trycka hur många färger som helst utan extrakostnader, 
dessutom behöver man inte beställa så stora mängder. Om man trycker stora mängder är 
traditionell tryckning med schabloner mera lönsamt. Men digitaltryckning är ett ekonomiskt val 
om man vill producera småskaligt med snabb leveranstid. 

3.5 INSPRIRATION

3.5.1 ”vackert, roligt, viktigt skall vara mitt tema”

Skönhet är någonting som är svårt att definiera. Det finns så många smaker och smaken skiljs 
åt beroende på tid, plats, kultur och ålder. Naturen är säkert den enda som alla kan medge 
vacker. Sol, vind, landskap, skog, björk och blomma är några av de vackra ord som jag tänkte 
använda som inspiration.  

Gregor Paulsson som under tidigt 1900 tal formulerade skönheten i Vackrare vardagsvara så 
här: ”Att säga att någonting är vackert är att säga att det har egenskaper som gör oss glada, 
tillfredsställda, stämma oss till ro och så”  (Tullberg 1997:10).  Kerstin Wickman (1997:139) 
skriver i sin tur: “Våra estetiska upplevelser och erfarenheter präglas av vår generations- och 
klasstillhörighet.”  Personliga minnen och skönhetsupplevelser i barndomen integreras med vår 
identitet”. 

Jag är född på 70-talet. Min uppfattning att starka glada färger och blommönster är vackra 
kommer säkert därifrån. En nypa nostalgi behövs i den här tiden med förändringar och 
osäkerhet. Retroaktiga mönster säljer nu mera än någonsin förut och många nya designer 
använder ofta ett nostalgiskt formspråk. Under sextiotalet formgavs många designklassiker 
som fortfarande står som förebilder för ny design. Men som designer Paola Suhonen säger i 
tidningen Image (mars 04) är det egentligen ingen idé att tala om retrostil, eftersom alla som 
inte försöker uppfinna hjulet på nytt tar influenser från det förflutna. Nostalgi ger trygghet och 
känsla av de gamla goda tiderna. Det är förstås ingen idé att bara kopiera de gamla formerna. 
Hella Jongerius, en av föreläsarna på Future Design Days 2003, berättar i tidningen Sköna Hem 
1/2004 att hon återanvänder arketyper i sitt arbete: ”Till former som redan är djupt rotade i 
vårt kollektiva medvetande, och själv i sin funktion, vill jag bara lägga till något, mera skönhet 
eller ett nytt sammanhang.”  Arketyper gör det lättare att ordna och förstå världen.  
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Lek och glädje är viktiga för mig. Jag vill arbeta på ett roligt 
sätt; leka med föremål och mönster, sätta in föremål i olika 
sammanhang och använda samma mönster på allt. Jag vill 
blanda gamla former med nya och få fram ett resultat som är 
helt nytt. Jag tycker att det är roligt att använda färger och 
göra design som inte är minimalistisk och tyst. En artikel i 
Dagens Nyheter (den 6 februari 2004) berättar hur många 
unga designer på möbelmässan ville ifrågasätta den gällande 
stilen och leka. ”Hur leker du?”, frågade till exempel Lottie 
Häggvist och Elin Riismark när de använde en gammal telefon 
som blomkruka och täckte en stol med strössel (bild 12). Deras 
arbete gjorde mig väldigt glad. 

3.5.2 Influenser

Under det senaste året har jag gjort två inspirationsresor, en till Berlin och en till 
London. I London råkade jag hitta två utställningar som inspirerade mig väldigt mycket. 

Modern Tates utställning “The Weather 
Project” av islänningen Olafur 
Eliasson berättar om vädret (bild 
13). Alla pratar om vädret dagligen. 
Människan kan inte göra något åt 
det, om det regnar regnar det. Åt mig 
gav utställningen en känsla av hur 
liten och oviktigt jag är i jämförelse 
med naturen. Det som gjorde det 
största intrycket på mig var den 
visuella effekten. Allt bara stämde: 
färgerna var fina (orange mot svart) 
och jag som är speciellt förtjust i 
den runda formen tycker förstås om 
solen. Tidigare hade jag också sökt 
inspiration från Nasas satellitbilder om 
solen (bild 14).

Den franska fotografen Yann Artur-
Bertrand hade sin utställning ”Earth 
from Above” i London förra november. 
Han har tagit bilder från himlen och 
visar hur fin vår planet är. Jag som 
mönstermakare tyckte förstås mycket 
om hans bilder eftersom allt bildar 
mönster uppifrån sett. Hela naturen är 
mönstrad. Öarna i havet och bilarna på 
parkeringsplatser bildar fina mönster 
om man bara tittar på dem från 
tillräckligt avstånd.  ”Jorden sedd från 
himlen” handlar mycket om ekologi. 
Boken som har samma namn är full av 
olika författares och forskares åsikter, 
och Artur-Bertrands internetsidor, ww
w.yannarthusbertrand.com, ger länkar 
till miljövänliga organisationer och 
projekt. Han vill väcka diskussion med 
sitt arbete.
 

bild 14

bild 13

bild 12
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Under tiden i London fotograferade 
jag av människan orsakade mönster. 
Från olika byggnadsmaterial, tillfälliga 
stängsel och undersidor av broar, 
hittade jag intressanta mönster 
(bild 15). Fula saker kan bli väldigt 
vackra. Det mest intressanta är när 
människans ordning möts av naturens 
oordning. Rost mönstrar järnnätet och 
regn sliter målfärg på väggen. I mina 
bilder finns det också lagertänkande. 
Olika lager ovan på varandra orsakar 
nya mönster och mönster i mönster. 
Det är något som jag också ville 
använda i mina skisser; oregelbunden 
ordning, rytm, lager och ytor.

Vår magisterklass gjorde en resa till 
Berlin förra våren. Då gick vi av en 
slump in i ett galleri där vi hittade rolig 
konst. En brasiliansk målare, Milhazes, 
använder mycket blommor, mycket 
färger, mycket mönster och många 
lager i sina stora målningar. (Frieze 
10/2002) Målningarna består av 
blommor och prickar (bild 16), former 
som jag är själv också är mycket 
förtjust i. 

Färgerna, formerna och stämningarna som jag använder i mitt arbete präglas av mina 
barndomsminnen. Blomtyger, plastsaker och glada färger anser jag som väldigt vackra (bild 17). 
Retroromantik från 60- 70-talet känns söt och nästan naiv. Jag som inte har levt med den tiden 
tycker att det är intressant och nytt.  

bild 15

bild 16

bild 17
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3.6 KOLLEKTIONSBYGGNANDE

Skissningsperioden delades in i tre olika delar. Den första delen var skissning med teman som 
sol, vatten och vind. Andra delen var bearbetning av de utvalda skisserna för att hitta rätta 
former och storlekar. Den sista delen var att färgsätta mönstren.
 
Att vara en designer innebär att leva med något slags dilemma hela tiden. Designer skall 
ta hänsyn till företagens och kundernas åsikter. Teknik och pris sätter sina ramar för 
formgivningsarbetet. Linda Rampell (2003:175) skriver att vara en designer betyder att vara 
konstnär för industrin hellre än konstnär i industrin. Formgivaren söker svar till ett problem, 
konstnären uttrycker sig själv, skriver Ilkka Kettunen (2001:10).  I dag har designens plats som 
företags konkurrensmedel förstärkts, men design är också designers uttrycksform. 

3.6.1 Skissning 

Skissning startades med alternativa 
energiformer i tanke: vindkraft, solkraft 
och vattenkraft (bild 18). Att göra ett 
landskap var också en idé (bild 19). De 
första skisserna blev som söta vykort 
eller illustrationer. Det första problemet 
inom skissningen var problemet mellan 
föreställning och abstraktion. 

”Jag vill ju berätta med mina mönster 
och få människor att tänka, men hur kan 
jag göra det utan att det blir för självklart 
eller irriterande? ” (dagbok 040202)

Viola Gråsten hade svaret på frågan i 
tidningen form 1965 (Hallström-Bornold 
2003:39): ”För kläder ska det vara 
söta små saker. Men för en inredning 
måste man uttrycka något som är mera 
bestående. Det är mera som konst. Så 
kan stilisering drivas så långt att bilden 
just inte föreställer något längre. Man får 
ett fritt associationsfält som i moderna 
konsten.”  Å andra sidan tycker många 
att modern konst är svår. Människorna 
älskar ju former som föreställer något, till 
exempel blommor. Abstrakta former är 
inte lätta att ta emot. Sara Kristofferson i 
sin tur skriver att just abstrakt formspråk 
är det som åtminstone modernister anser 
som bra design. Abstrakta former är 
universella. ”Dekoration och ornament kan 
hänvisa till kulturella, geografiska, politiska 
eller religiösa företeelser”  (Kristoffersson 
2003:43).  Abstrakta former är bra eftersom 
de inte väcker känslor och inte orsakar irritation. Jag tycker att abstrakta former ibland kan vara 
känslolösa. Förstås ger abstraktion utrymme för varje människas fria associationsmöjligheter 
och passar många olika interiörer.  Om man vill formgiva långlivade produkter, är då det enda 
sättet att använda ett abstrakt och minimalistiskt formspråk? Jag själv tror att föremål som är 
mera personliga och speciella håller längre. De har någonting som man inte vill kasta bort. Till 
exempel Josef Franks blomtyger och Marimekkos färgglada stora mönster är klassiker även 
om de inte är så avskalade.  För heminteriörer vill människorna helst ha något hemtrevligt och 
användbart. Textilier kan inte bara fungera som konst.

bild 19

18

bild 18
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3.6.2 Sol, vatten, vind, blomma

De rätta formerna bildades så småningom genom förenkling. Sol, vind, vatten och blomma blev 
de fyra arketyperna.

De första skisserna var runda solaktiga former mot svart bakgrund. Idén var först att använda 
olika lager, många tyger ovan på varandra så att nästan tredimensionella former bildas. Att 
använda flera tyg i lager låter inte så miljövänligt. Därför började jag skissa många mönster 
i samma mönster, lite som i bilderna från London. Skisserna innehöll inget nytt innan jag 
kombinerade solmönstret med skuggan. Först skissade jag olika alternativ på vad det skulle 
kunna finnas i skuggan, elledningar, byggnader, men till slut blev det blommor (bild 20). Jag 
provade olika storlekar och förskjutningar.  Det var svårt att hitta en lösning som inte skulle vara 
för kaotisk men inte heller för regelbunden. 

Vindskisserna kom fram när jag tänkte på landskap (bild 21). Ett landskap med vindkraftverk är 
mycket vackert och kraftfullt. Det skulle också vara ett bra motiv för min kollektion; alternativ. 
Artikeln i Göteborgs Posten (den 10 februari 2004) om vindkraftverks miljövänlighet förstärkte 
mina idéer. Det var svårt att hitta ett textilt bildspråk. Jag tyckte mycket om mina teckningar, 
men tyckte också att de såg mera ut som grafisk design eller illustrationer. Å andra sidan måste 
man teckna, måla och illustrera när man gör mönster. Gränsen är inte tydlig, och det finns inget 
rätt svar på hur man borde teckna mönster. Massor av olika skisser gjordes. Vattenskisserna 
hoppade lite in på ett sidospår från den ursprungliga tanken om alltygmönster. Mönstret blev 
stort och randigt med starka riktningar. Landskapsmönstren var liknande som vindskisserna. 
Idén var att illustrera ett landskap. Skisserna passades inte så bra ihop med helheten.

 

bild 20

bild 21

18
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Jag kan inte vara utan att rita blommönster, det är en slags fetisch som jag inte kommer över. 
Jag tycker om att använda ganska klichéartad blomform, en arketyp av blomman. Idén var att 
kombinera blommönstret med sol- och vindmönstren. Jag skissade med olika tekniker: målade, 
ritade, klippte och använde datorn. De bästa resultaten uppnåddes genom att först skissa för 
hand, sedan skanna in bilder, bearbeta dem och skriva ut. Till slut klipptes mönstret i små bitar 
och av dessa byggdes ett nytt mönster (bild 22). 

Det var svårt att sluta skissa och göra ett val; ett beslut. Det är lätt för mig att komma på nya 
idéer, att bearbeta dem är mycket svårare. 

”Hur passar de olika delarna bäst ihop? Skall jag göra endast alltygsmönster eller ta med de 
randiga mönstren också? ” (dagbok 040224)

Jag byggde ett litet barbiehus som modell och testade där mönster i olika storlekar (bild 23). 
Efter en diskussion med vår utbildningsledare, Barbro Peterson, bestämde jag mig för att gå 
vidare med sol-, blom- och vindkraftsmönstren. Solmönstret var det som skulle fungera bäst 
som alltygsmönster, men vidkraftmönster var det som var det mest spännande.

bild 22

bild 23
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3.6.3 Former och storlekar            
          
Min idé var att göra alltygsmönster. Det betyder att mönstren inte kan innehålla starka 
riktningar. Det bör vara möjligt att klippa tyget utan att mönstrets komposition lider. 
Alltygsmönstrets storlek bör vara mångfunktionellt. Det får inte vara för stort utan att det 
fungerar också på små ytor. 

Solmönstret hade redan två komponenter färdiga (sol och blomnät), nu var det fråga om 
att bestämma hur man ska kombinera dessa två delar (bild 24). Först testade jag olika 
storlekar och förskjutningar av solbollen. Det var mest intressant när mönstret gjordes med 
halvförskjutning. Olika storlekar av blomnätet som kom ovan på solen provades. Med små 
blommor blev mönstret för regelbundet och såg ut som ett tårtpapper. Med stora blommor 
blev det fint men spänningen mellan stort och litet mönster försvann. Därför var lagom stora 
blommor de bästa. Mönstret är en kombination av farmors spetsgardiner och retromönster. 
Åtminstone fick jag bara roliga associationer. När man tittar på mönstret långt ifrån ser man 
nästan bara stora runda cirklar, men när man tittar på den närmare är det små blommor 
som dominerar. Roligt med detta mönster var också det att det ser ut som att solen skiner. 
Blomnätet ovan på solen förorsakar rörelsen. Det är ett bra alltygsmönster därför att det tål att 
betraktas både nära och längre ifrån.

bild 24
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Vindmönstret var först bara snabbgjorda illustrationer. Idén 
var att göra ett randigt landskapsmönster. Först var tanken 
att kombinera blommor också med detta mönster (bild 25), 
men skisserna visade att det blev kaka på kaka. I skisserna 
var steget mellan datorgjorda blommor och handmålade 
vindkraftspropellrar alldeles för stort.  Det var också viktigt 
att teckna mönstret i rätt storlek för att till exempel se hur 
tjocka konturerna skulle vara. Slutligen kom jag fram till 
att moln och vindkraftsmaskiner kan bilda ett liknande nät 
som blommorna gör på solmönstret. Motiven förenklades 
så att de bildar ränder (bild 26). Meningen var också att 
framhäva propellrarnas rörelse. Olika varianter med olika 
randstorlekar provades, likaså olika storlekar av mönstret. 
Slutligen hittades de rätta formerna. Vindkraftsmönstret 
är ett mönster med riktning, men eftersom det är 
smårandigt är det också möjligt att använda det som 
ytmönster, utan att tänka på själva motivens rätta 
riktning. Blommönstrets uppgift var att vara ett litet 
ytmönster, som kan kombineras med de två andra mönstren. 
Många olika varianter av blomman gjordes, klipptes och 
klistrades (bild 27). Det var svårt att bestämma vilken variant 
var den bästa.  

bild 25

bild 26
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Sol- och vindmönstret hade skrivits ut i naturlig skala, likaså olika varianter av blomman. De 
två mönstren var nästan färdiga, men solmönstret var bäst att sidrapporteras om igen därför 
att kunderna kan vilja sy ihop många bredder. Det var svårt att bestämma blommönstrets 
storlek, men slutligen kom jag fram till att det minsta är det bästa. Då spelar det inte så stor 
roll hur man klipper tyget, till exempel för möbler. Om mönstret hade varit större borde det 
mönsterpassas noggrant. Med färger fanns det mycket arbete kvar. Ann Kjelin, min externa 
handledare, sade att det är viktigt att varje färgställning har sin egen intressanta karaktär. Jag 
testade också olika varianter av blommönstret, men det blev inte bättre. Blommönstret måste 
vara så regelbundet som det var i början för att passa ihop med de andra två. Designarbetet 
fortsatts och så småningom blev varje pixel genomtänkta.

3.6.4 Färgställningar

Först hade jag arbetat med färger som var starka; orange mot svart och knallgrönt med gult. 
Idén var att ett mönsters olika färgställningar också skall passa ihop sinsemellan. Alla mönster 
och alla olika färgställningar skall kunna kombineras. Tre bildkollage av färger gjordes (bild 28). 
En färgställning blev med orange och bruna toner, en glad med gult och grönt och en lugn med 
gråblåa toner.

Grönt och gult = växt, sommar, maskros, gräs
Orange och brunt = sol, mark, energi
Gråblått och grågrönt = vind, vatten, lugn
 
Vindmönstrets färger hittades relativt lätt, liksom också blommönstrets. Det svåraste var 
solmönstret. Att transponera färger var mitt mål i början, men det fungerade inte. Den gröna 
färgställningens himmel i vindkraftmönstret kunde inte vara grön; den såg helt skrämmande ut. 
Först fanns det gult med den gröna färgställningen och grönt med den blå, men det blev inte bra. 
Färgställningarna började likna varandra. Efter diskussion med Ann Kjelin bestämde jag mig för 
att varje färgställning skulle bestå av bara en grundfärg, orange, grön eller blå. Om man vill pigga 
upp helheten kan man mixa olika färgställningar, till exempel ta det blåa blommönstret med det 
orange vindmönstret. Till slut följdes ändå den gröna färgställningens idé och en utstickande färg 
togs med också i de andra färgställningarna. Mångfunktionalitet och variation var viktiga i valet 
av färgerna. Att hitta de rätta tonerna var ett stort arbete. Det oblekta tyget var mycket gulaktigt 
och därför var det problematiskt, speciellt att få fram kalla, svaga toner. De digitaltryckta proverna 
blev aningen ljusare än vad var meningen. Problemet skulle kunna lösas genom att arbeta fram 
en speciell färgkarta både för hand- och digitaltryck. Att arbeta med naturfärgat material var 
mycket lärolikt och utmanande. Till slut döpte jag de tre färgställningarna till Glöd, Fägring och 
Lugn. Mönstren fick namnen Solskimmer, Virvelvind och Fröfusion. Kollektionen döptes till Ny 
Energi. 

bild 27
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         bild 28
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4. Resultat

I det här kapitlet visas den färdiga kollektionen Ny energi. Information om materialen har 
samlats på denna sida. Iden var att framställa prototyper med digitaltryckning, men eftersom det 
ekologiska materialet orsakade problem i samband med digitaltryckning trycktes mönstren för 
hand. Detta kompletterades genom att trycka provbitar av de olika färgställningarna digitalt på 
ett liknande material. Olika mönster visas i förminskat format och rapporternas rätta storlek finns 
vid sidan av dem. Illustrationsbilder visar hur tygerna ser ut i verkligheten i olika interiörer.

4.1 Materialprover

KVALITET: 
100 % bomull
miljömärkt
bra beredning
bra fiber

VIKT:
310 g/m2

BREDD:
140 cm

URSPRUNGSLAND:
fiber från Peru
vävt i Sverige

LEVERANTÖR:
Svenska Tyger, Verner Frang

FÄRGER:
Zenith pigmentfärger och emulsion

KVALITET: 
100 % bomull
Basic, cream

VIKT:
350 g/m2

BREDD:
140 cm

URSPRUNGSLAND:
Sverige

LEVERANTÖR:
Almedahls

FÄRGER:
Tobex pigmentfärger 
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4.2 Kollektion Ny Energi
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 Illustrationsbilder
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   Mönstret Virvelvind 



hanna kerman examensarbete
29

hanna kerman examensarbete

V
ir

v
e

lv
in

d
1

:1
0

 4
6X

64
cm

 G
lö

d

28



30
hanna kerman examensarbete

31
hanna kerman examensarbete

S
o

ls
k

im
m

e
r1

:1
0

 7
0X

64
cm

 G
lö

d



30
hanna kerman examensarbete

31
hanna kerman examensarbete

F
rö

fu
si

o
n

 1
:1

 8
X8

cm

 G
lö

d



32
hanna kerman examensarbete

33
hanna kerman examensarbete

5. DISKUSSION

Slutresultatet av det här arbetet är en hemtextilkollektion som har formgivits med ekologi och 
etik i tankarna. Kollektionen innehåller tre mönster, Virvelvind, Solskimmer och Fröfusion, och 
tre färgställningar Glöd, Lugn och Fägring. 

Designprocessen framgick ungefär som planerat. De flesta problemen var tekniska, exempelvis 
problem med datorn och skrivaren, vilket gjorde att de var svårare att lösa utan ingenjörs- och 
datateknikkunskaper. Mönstren var från början menade för digitaltryckning. En del problem, 
som dock gick att lösa genom hårt arbete, uppstod då de bearbetades för att passa för 
handtryck. Under formgivningsarbetet var problemen lättare att lösa. Mina handledare gav 
mig nyttiga kommentarer som hjälpte mig vidare och lärde mig att faktisk tänka grundligt över 
mönster och hemtextilier. 

Den färdiga kollektionen ser lekfull och färgglad ut. Att spegla miljötänkandet med mitt 
mönsterval var en sak som jag begrundade länge. Om miljövänliga produkter ser allt för 
ekologiska ut, kan de vara irriterande och indikerande. Att illustrera ett vindkraftsverk är inte 
bara ett ställningstagande för alternativa energiformer. Det är också ett tidsdokument; landskap 
av samtiden. Oberoende tycker i varje fall jag att mina mönster ser mer söta än indikerande ut. 
Min avsikt är att mönstren och färgställningarna passar i olika interiörer och fungerar som alltyg. 

Design följer samhällets utveckling. Frågor som är aktuella reflekteras i design liksom i konst.  
Designens plats mellan konst och industri är inte den lättaste platsen för att ta ställning. För det 
mesta har designer tankar bakom sitt arbete. Det kan handla om allt från produkters funktion 
till politik. I fråga om vardagliga produkter som textilier och möbler, kan man undra om det är 
någon idé att informera, också om meddelandet är så gömt att bara en liten grupp kan läsa 
det. Å andra sidan har vi redan nästan allt vi verkligen behöver. Att berätta en historia med sin 
produkt är ett medel för att urskilja sig från massan.

Ekologi har varit en viktig del av arbetet, men man kan ju säga att min produktidé också är 
etisk därför att meningen är att produktionen skall ske här nära under västerländsk lagstifning. 
Att göra en helt miljövänlig produkt är svårt. Det faktum att digitaltryckning inte passade ihop 
med det ekologiska materialet var ett stort bakslag. Detta är ett område som bör utforskas 
mer i framtiden. Vilka är de processteg som saknas i den ekologiska produktionen, och 
som orsakar problem i samband med digitaltryckning? Är det mera ekologiskt att använda 
vanligt rotationstryck och ekologisk bomull, vilket förbrukar mera vatten och orsakar större 
mängd spillväv och -färg, eller är det bättre att trycka digitalt på vanlig bomull, vilket belastar 
miljön främst via bomullsproduktionen? Om jag skulle börja producera mera storskaligt, 
skulle det vara viktigt att miljömärka produkten. Märkningarna är tydliga och berättar åt 
konsumenter om produktens miljövänlighet. Digitaltryckning är ett bra miljöval och dess pris 
är lämpligt för småskalig produktion. I framtiden kommer digitaltryckningen troligtvis att ha ett 
konkurrenskraftigare pris också vad det gäller metervaror. Den tekniska utvecklingen förväntas 
möjliggöra att också ekologiska material kan användas i framtiden.  

Ekologiska produkter blir lite dyrare än vanliga, men en ekologisk produkts pris kan också ses 
som ett tecken på att den har framställts rättvist. Ekologiska synpunkter är också ett mervärde 
som får kosta. Att producera miljövänligt nära konsumenter borde vara bra för lokala företag. 
Att specialisera sig är nästan det enda sättet om man vill konkurrera mot låga priser. Nu 
specialiserar man sig till exempel på tekniska lösningar. Ekologisk specialisering skulle också 
vara ett konkurrensmedel. 



32
hanna kerman examensarbete

33
hanna kerman examensarbete

Idén med detta examensarbete var att undersöka om det är möjligt att arbeta miljövänligt. 
Det visade sig att det finns en del ekologiska material på marknaden medan det är svårare 
att hitta miljövänliga trycktekniker och -färger. Att göra det här arbetet har ibland väckt flera 
frågor än gett svar. Att göra en produkt som inte belastar miljön överhuvudtaget är omöjligt, 
men att försöka göra det litet bättre är viktigt. Jag tror att efterfrågan av miljövänliga och etiska 
produkter kommer att växa.

  

Tack!

Ann Kjelin, Barbro Peterson, Anders Lindfors 

för all hjälp och stöd under processen
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