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Abstract
Arbetet handlar om att skapa en mönsterkollektion för 
Eco-Boråstapeter. Kollektionen består av fem mönster som 
behandlar struktur, volym, rörelse och rytm. Tapeterna 
trycks med djuptrycksmetod på slätt bestruket non woven-
papper. Målgruppen är unga designintresserade människor. 
En designprocess utifrån en inspirationsfas redovisas som 
består av experimentella filmer (Grey Gardens, Gummo och 
The Brown Bunny) och av fotografier tagna under prom-
enader i Växjö. Hemmiljöer och synen på tapeter behandlas 
utifrån målgruppens, inredningsarkitektens och designerns 
perspektiv. Arbetet fokuserar också på Eco-Boråstapeters 
industri, produktion och miljökrav. 
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Abstract
The project is about creating a wallpaper collection of  five 
patterns for Eco-Boråstapeter. The collection consists of  
five patterns dealing with structure, volume, movement 
and rhythm. Printing method of  the wallpapers is deep 
print on plain coated non woven paper. The target group 
is young people interested in design. The design process is 
based on an inspiration phase which consisted of  watching 
experimental films (Grey Gardens, Gummo and The Brown 
Bunny) and photographs that were taken during walks 
around Växjö Lake. Home environments and the percep-
tions of  wallpapers are treated from the target group, the 
designer and the interior arcitect’s perspective. The project 
also focuses on the industry, production and environmental 
issues of  Eco-Boråstapeter.
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1 BAKGRUND

Tapeter skapar stämningar och atmosfärer i rum, be-
roende på motiv, storlek, färger, intensitet och tryckteknik. 
Tapeter väcker egna minnen, men också associationer till 
svunna tider och traditioner. Tapeter har genom histor-
ien haft olika syften, t.ex. som att imitera andra material i 
slutet av 1800-talet1 eller som dekoration vid bröllop och 
familjehögtider.2 För att uppnå totala verklighetsillusioner 
var panoramatapeter vanligt under samma tid.3 Trender 
har skapats på grund av ekonomiska förutsättningar, som 
när den orangea färgen blev mode tack vare fyndigheter 
blymönja, det orangea pigmentet på 1820-talet.4 Tapeters 
utseende har också påverkats av nya ideal, som t.ex. när 
värderingar började etableras om att form följer funktion.5 
   Den historiska tillbakablicken om tapetens utveckling 
visar på en ständig förändring och stor mångfald inom om-
rådet. Det inspirerar till ett öppet förhållningssätt till idéer 
och uttryck som avspeglar en samtid, men som också visar 
formgivares enskilda estetiska och tekniska färdigheter, 
som t.ex. Arthur & Robert i Paris på 1700-talet,6 William 
Morris i England i slutet av 1800-talet,7 Koloman Moser 
i Wien i början av 1900-talet8 och Astrid Sampe i Sverige 
på 1970-talet.9 Inspiration till tapeterna har de hämtat från 
allt ifrån från natur och kultur till arkitektur och geometri. 
I mitt arbete hämtar jag inspiration från stämningar och 
färger i filmer och fotografier, och utvecklar en tapetkollek-
tion där jag i min gestaltningsprocess behandlar volym, 
rörelse och struktur tillsammans med tapetens inverkan på 
rummet, men tar också hänsyn till tekniska förutsättningar 
som produktion, målgrupp och hållbarhet.

1 Tapetboken, s 179
2 Ibid, s 195
3 Ibid, s 77
4 Ibid, s 108
5 Ibid, s 191
6 Ibid, s 53
7 20th Century Pattern Design, s 11
8 Ibid, s 32
9 Ibid, s 170
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1.1 Problemområde
Arbetets problemområde innefattar hur en känsla och en 
stämning kan tolkas visuellt i form av tapetmönster och 
deras inverkan på rum utifrån designerns, målgruppens och 
inredningsarkitektens perspektiv. Gestaltningsprocessen 
av tapetkollektionen utgår från sinnesförnimmelser som 
upplevs både direkt och indirekt, genom att studera stämn-
ingar och känslor i ett antal filmer och genom upplevelser 
som skapas personligen, som att studera naturens struk-
turer, former, färger och rörelser. Området innefattar även 
tapeters produktionsförhållanden, trycktekniker, miljöpåver-
kan av produktionen, tapetens historia och tradition, och 
trender inom tapetindustrin.  

1.2 Problemfrågeställningar
Hur skapar jag en tapetkollektion som uttrycker 
rörelse, volym, struktur, ljus och mörker?

Hur använder jag mina intryck från en inspirationsfas 
i den estetiska processen?

Hur kan tapeterna användas i olika rum?

Hur ser produktionen ut för tapeterna?

Hur påverkas väggen som yta av tapeterna?

Vad innebär en ekologisk tapet?

Vilka innovativa designlösningar för tapeter finns 
på marknaden idag? 

1.3 Mål
Arbetets mål är att skapa en tapetkollektion för Ecotapeter 
som uttrycker känsla av rörelse, volym, struktur, ljus och 
mörker. Målgruppen är unga människor med ett intresse för 
design och inredning. Kollektionen kommer att bestå av fem 
varierade men enhetliga mönster. Tapeterna kommer ha så 
lite miljöpåverkan som möjligt. Arbetets mål är också att få 
en fördjupad kunskap om designarbete, teknik och produk-
tion inom tapetindustrin.  

1.4 Syfte
Arbetets syfte är att genom en tapetkollektion experi-
mentera med visuella strukturer på väggar och skapa en 
känsla av rörelse, volym, ljus och mörker i rum. 
Arbetet syftar också till att få en inblick och ökad kun-
skap om produktionen, t.ex. tekniska förutsättningar, 
miljöbestämmelser och kostnader. Tapetmönsters uttryck 
kommer att undersökas och problematiseras utifrån design-
ers, inredningsarkitekters och privatpersoners perspektiv. 
Arbetet kommer också att behandla marknad och teknik ur 
ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är att 
utvidga synen på hur tapeter kan användas i hemmet.
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2 TEORI OCH METOD

2.1 Inspirationsfas
I inledningen av arbetet ägnade jag tid åt att endast samla 
intryck för inspiration. Jag valde att inte titta på andra 
tapeter, eftersom jag inte ville påverkas av de uttryck som 
redan finns, eller som är traditionellt vedertagna. Jag ville 
hitta min visuella referensram från andra källor, och på så 
sätt hitta ett annorlunda uttryck för tapeter. Min första 
inspirationskälla var ett antal filmer:
   
I Grey Gardens följer dokumentärfilmarna Albert och 
David Maysles Jackie Onassis moster Big Edie och dottern 
Little Edie, som lever ett isolerat liv i ett hus öster om New 
York City. Miljöerna påminner om en svunnen tid, men vit-
tnar också om ett förfall som kan ses som antingen sorgligt 
eller spännande ur en estetisk synvinkel. Man märker av 
modern och dotterns ambivalenta relation, som skiftar från 
genuin ömhet och samhörighet, till instängdhet och svart-
sjuka. Men det anspråkslösa och personliga sätt bröderna 
Maysles gestaltar deras liv på, gör filmen till en varm berät-
telse, där man lär känna karaktärerna utifrån deras per-
spektiv. Albert Maysles beskriver brödernas förhållningssätt 
till sitt arbete:
 

"You have these two things. There’s subjectivity and objec-
tivity, and for me the thing that makes both possible is the 
affection, the empathy that you put into it."10

10 Documentary Filmmakers Speak, s 6

Grey Gardens
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Filmen Gummo gestaltar på ett poetiskt och samtidigt 
neutralt sätt människors öden i Xenia, en fattig småstad i 
Ohio, USA. Filmens öppningsscen består av ett polaroid-
kollage tillsammans med musik och en berättarröst som 
beskriver hur en orkan har påverkat människorna i staden. 
Filmens regissör, Harmony Korine, beskriver sin vision om 
filmen: ”I wrote Gummo in two or three months. I didn't 
write straight though – it was more like I was thinking 
of  the film as individual scenes, almost like photographs, 
things I wanted to see.”11 Robert Sklar beskriver hur filmens 
fotograf  skapar stämningen i filmen: 

For Gummo Escoffier´s shooting style and lightning 
technique had the capacity to impart a romantic mystery to 
scenes of  otherwise mundane realism, and complemented 
Korine´s collage like use of  Polaroid still images and blown-
up Super-8 footage that the director himself  had  shot.12 

11 American Independent Cinema, s 196
12 The End of  Cinema, s 265

Gummo
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The Brown Bunny handlar om Bud (Vincent Gallo) som är 
på resa i en bil från New Hampshire till Kalifornien i USA.  
Korta möten med några kvinnor varvas med långa perioder 
av bilfärder genom det amerikanska ökenlandskapet och 
motorcykeltävlingar. Ljuset är hela tiden blekt, skärpan är 
emellanåt suddig och färgerna går i pastell. Sekvenser av 
Buds historia utspelas och en historia uppenbarar sig bit för 
bit. Replikerna är få, och stämningen är melankolisk. 

De tre filmerna berör ämnen och stämningar som genom 
ord är svårt att ta på och definiera. Korinne förklarar: “I’m 
aming for completely objective film-making, where it’s all 
about the images – about something you can’t verbalise.”13 
Albert Maysles talar också om den poetiska aspekten i en 
historia, som kan vara svår att verbalisera och endast fram-
kommer av gestaltningen i sig:

What about poetry? I’ll give you an example: I’m sitting on 
a bus. The same bus I take to work every day. (...) I saw a 
very, very heavy black woman (...) And suddenly, a kid sitting 
next to this woman, this kid had to be her daughter, gets 
up, slips around in front of  her mother and nestles her head 
in between her mother’s enormous breasts and falls asleep. 
Well, it transformed everything, as a poem can do, without 
any purpose...it’s a poem, that’s all. It doesn’t have to justify 
itself.14 

Charles Taylor beskriver i en artikel om the Brown Bunny 
på ett nätmagasin hur bilder och handlingar istället för rep-
liker skapar känslan i filmen: "It's a vignette of  temporarily 
assuaged loneliness that finds eloquence in actions rather 
than in dialogue and never comes near to bathos."15 

13 American Independent Cinema, s 199
14 Documentary Filmmakers Speak, s 15
15 www.salon.com

The Brown Bunny
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Bengt Molander behandlar i sin bok Kunskap i handling hur 
människan med hjälp av alla sinnen, inte bara genom verbal 
eller skriven kommunikation, tillskansar sig information. 
Samma sak gäller hur hon använder och utvecklar sina 
färdigheter eller visioner, som ibland är ordlösa och därför 
svåra eller omöjliga att genom förmedla genom att prata el-
ler skriva, men som är icke desto mindre existerande. Hans 
teori bekräftar vad filmskaparna försöker uppnå, att för-
medla en känsla eller en stämning som inte går att verbalis-
era:

Poängen är väl oftast att en berättelse inte är tillräcklig för 
att lyssnaren eller läsaren ska förstå. Man kan emellertid all-
tid på otaliga sätt beskriva, avbilda och på andra sätt gestalta 
handlingar, känslor osv.16 

Mitt bestående intryck från filmerna var ett återkom-
mande blekt ljus tillsammans med den indirekta känslan av 
melankoli, nostalgi och ömhet. Jag ville skapa mina egna 
bilder utifrån känslan, och utgick därför från min närmiljö 
som jag har en personlig relation till, men som jag ville se 
ur ett nytt ljus. Jag gick därför på promenader runt Växjö-
sjön och fotograferade vyer och detaljer som påminde om 
vad jag hade upplevt i filmerna.  Jag inriktade mig på ljuset, 
färgerna och rörelsen. Inspirationen använder jag som 
grund i min skissprocess, som jag inriktar på att utforma 
mina egna visuella uttryck. 

16 Kunskap i handling, s 43

Växjösjön
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2.2 Boråstapeter
Jag har valt att i mitt arbete studera Eco-Boråstapeter 
eftersom det är ett etablerat tapetföretag med egen tillverk-
ning, ett tydligt hållbarhetsarbete och en designlinje som 
jag kan identifiera mig med. Den 31 mars 2010 var jag 
på studiebesök på Eco-Boråstapeter, där jag fick ta del av 
hur arbetsprocessen för framtagning av tapeter ser ut i sin 
helhet. Anna Wendelbo-Hansson som är designer på Eco-
Boråstapeter visade maskinerna för de olika tryckteknikerna 
och vad de innebär, och vi gick igenom hur en designprocess 
ser ut och hur man förhåller sig till målgrupp. 

2.2.1 Trycktekniker - Djuptryck
Efter att ha tittat på mina tapetskisser kom vi överens om 
att djuptryck skulle passa bäst som tryckmetod eftersom 
den fungerar väl att trycka smala linjer som sjunker in i 
pappret och ger ett rent, grafiskt intryck. Djuptrycksfärg 
är dock transparent, så mönstren måste vara mörkare än 
bakgrundsfärgen om man inte vill använda metallicfärg, 
som gör färgen ogenomskinlig. Vi jämförde med limtryck, 
som ger en strukturerad, hantverksmässig, livlig yta och 
som också har använts mycket historiskt sett, men den ger 
ett grövre intryck som jag inte är ute efter i mina tapeter. 
Vi diskuterade även tryck med en flexomaskin, som innebär 
att olika typer av färg kan appliceras, beroende på vilken 
känsla man vill få fram. Till exempel limfärg om man vill ha 
ett kraftigare uttryck eller djuptryckfärg om man vill ha ett 
tunnare lager. Vi diskuterade också screentryck, som ger ett 
solitt och detaljerat uttryck. Digitaltryck bjuder på spän-
nande möjligheter med storlek och färgkombinationer. Det 
är också praktiskt för att trycka upp små volymer. Pappret 
som används är dock en aning blankt och känns lite plastigt, 
men mycket av den känslan försvinner när tapeten kommer 
upp på en fast vägg. Papperskvaliteten som digitaltrycks-
tapeterna trycks på är under utveckling i fabriken. 

2.2.2 Pappersval
Utifrån skisserna kom vi överens om att ett lätt bestruket 
non-woven papper skulle passa bäst att trycka tapeterna på.

En non-woventapet är en aning tjockare, slitstarkare och 
stabilare än vanlig papperstapet. Till skillnad från papper 
varken sväller eller krymper tapeten vid uppsättning. Upp-
sättningen är så enkelt att man bara rollar klistret direkt på 
väggen. Förutom att man slipper det stora otympliga tapet-
bordet är non-woven tapeten lätt att arbeta med tack vare 
sin smidighet. Tapeterna sätts kant i kant, och skarvarna blir 
näst in till osynliga.17

17 www.viivilla.se
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2.2.3 Miljövänlighet
Enligt Ecotapeters hemsida hämtas tapetpappret från ”ett 
av världens miljövänligaste skogsbruk, utan kalhyggen och 
med omsorgsfull återplantering av uttagen skog”.18 De ”an-
vänder heller inte PVC-plast eller skadliga lösningsmedel 
och alla tryckfärger och ytskikt i våra tapeter är vatten-
baserade”. Ecotapeter har även en egen vattenreningsan-
läggning. Dessutom arbetar företaget för att kunna sätta en 
CE-märkning på sina produkter vid årsskiftet. 

Enligt Wendelbo-Hansson är det finska företaget M-real en 
stor pappersleverantör för tapeterna: 

Valsarna importeras från Sverige och England, och resten 
av produktionen sker på plats i fabriken i Borås.

2.2.4 Designprocess och målgrupp
Ecotapeter och Boråstapeter är ett och samma företag (Eco-
Boråstapeter), men de har olika designprofiler som form-
givarna arbetar efter. Boråstapeter erbjuder tapeter som 
hänvisar till det traditionella och klassiska. Det finns några 
uppstickare i sortimentet, men helheten bygger ändå på 
äldre traditioner. Ecotapeters profil är trendigare, yngre och 
mer vågad.  Ecotapeter beskriver sin design på sin hemsida: 

Ecotapeter är ett svenskt varumärke med ett ungt och 
trendmedvetet uttryck. Med koll på vad som ligger i luften 
satsar vi på design som attraherar både brett och smalt på en 
internationell marknad.21

Inför varje ny tapetkollektion gör designern en moodboard 
som ska representera en livsstil och en känsla. Mood-
boarden är alltid uppbyggd på samma sätt, men de olika 
bilderna på föremål, människor, miljöer etc. ser väldigt olika 
ut beroende på kollektion. Enligt Wendelbo-Hansson har 
Eco-Boråstapeter till stor del försäljning i Sverige, men även 
utomlands. Kina, Indien och Ryssland är stora importörer. 
En tapets exklusivitet bestäms av marknadsavdelningen 
som sätter produktionsvolym och pris därefter. En exklusiv 
tapet trycks upp i mindre upplaga och får ett högre pris än 
en tapet som ska lanseras som mindre exklusiv. 
18 www.eco.se
19 www.cemarkning.se
20 www.m-real.com
21 www.eco.se

Vad innebär CE-märket på en produkt?
En försäkran från ansvarig person (vanligtvis tillverkaren 
eller importören) om att produkten uppfyller alla tillämp-
liga hälso- och säkerhetskrav, att den genomgått lämpliga 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse och att den 
får säljas fritt inom hela EES-området (EU, Norge, Island 
och Liechtenstein).19

Wood is M-real’s most important raw material. Annually, we 
use some 12 million cubic meters of  wood all coming from 
sustainably managed commercial forests (...) We only use 
wood that is managed and procured responsibly and by local 
legislation. None of  the wood comes from protected areas 
such as ecologically valuable old-growth forests or illegal 
sources.20

Ecotapeters Eco Design #3
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2.3 Marknad: innovativa tapetdesigners
Många samtida designers har genom ett öppet och experi-
mentellt förhållningssätt till både tekniker, visualisering och 
rummets principer på ett inspirerande sätt utvidgat synen 
på både användandet och definitionen av tapeter. Här följer 
några exempel:

Linda Florence kombinerar guld och läder med datorteknik 
och blandar gamla traditioner med ny estetik.22 Hon jobbar 
också med andra sorters mått än den gängse tapetlängden, 
och suddar ut gränsen mellan tapet, tavla och golv. 

Birgit Amodori arbetar med stora datoriserade illustra-
tioner.23 Hennes tapeter som kan täcka ett helt rum med en 
enda bild har starka band till 1800-talets panoramatapeter24 
men påminner stillmässigt om jugend25 även om de skarpa, 
monokroma linjerna känns väldigt samtida. 

Heather Barnett belyser det som finns nära eller inuti oss, 
men som vi inte tänker på eller vill visa upp,26 och låter 
vissa av tapeterna interagera med omgivningen. Hon har 
manipulerat bilder av celler och medicinska tester, och 
gjort en tapet där gräs som växer fram och bildar mönstret.  
Omvärldens påverkan förstör inte tapeten, utan förstärker 
istället uttrycket. 

Tracy Kendall inriktar sig på ytor, som inte skapas genom 
tryck utan av material som täcker väggar och bildar mönster 
och texturer.27 Hon arbetar nära kunden, och kan på så vis 
skapa ytor utifrån definierade rum, utan att behöva räkna 
med massproduktion. Hennes väggar rör sig i fältet mellan 
konstverk och inredning.   

22 The Cutting Edge of  Wallpaper, s 38
23 The Cutting Edge of  Wallpaper, s 66
24 Tapetboken, s 77
25 Ibid, s 191
26 The Cutting Edge of  Wallpaper, s 122
27 The Cutting Edge of  Wallpaper, s 134

Linda Florence

Birgit Amodori

Heather Barnett

Tracy Kendall
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2.4 Inredningsarkitekt Kerstin Ronnemark
Den 12:e mars träffade jag inredningsarkitekten Kerstin 
Ronnemark för att få ett helhetsperspektiv på rummet och 
boendet. Förhållningssättet är relevant i mitt arbete efter-
som tapeter för hemmiljö interagerar med andra element, 
har olika uttryck beroende på rummets storlek och skapar 
stämningar beroende på tapetens utseende och storleks-
förhållande. Ronnemark arbetar mycket med fondväggar, 
eftersom de ger ett distinkt uttryck utan att ta över rum-
met. Utifrån det diskuterade vi synen på tapeter, som i och 
med fondväggen behandlas som en sorts tavla att betrakta, 
istället för att rama in ett utrymme. Ronnemark gav mig 
tipset att i min gestaltningsprocess förhålla mig till en stol, 
eftersom stolen ger en tydlig bild av kroppens proportioner. 
Det är ett bra förhållningssätt eftersom tapeten interagerar 
och kompletterar alla element i ett rum; möbler, textiler, 
människor etc.

2.4.1 Kärnhem
Ronnemark berättade också om sitt arbete med Kärnhem, 
ett byggföretag som erbjuder sina kunder ett helhetskon-
cept med ett nybyggt hus kompletterat med interiör. Hon 
har tagit fram sju designlinjer som kunden kan välja mellan 
och på ett uttänkt sätt modifiera för att få en enhetlighet, 
trivsamhet och funktionalitet. Vi diskuterade hennes val av 
tapeter som hon ger som förslag i designlinjerna, och kon-
staterade att de ska anspela på olika traditioner, där kunder 
får möjlighet att välja mellan en extremare tapet och en 
mer diskret. Hon använder sig mycket av Eco-Boråstapeter, 
men även andra tapetföretag som Sandbergs och Duro t.ex. 
Kärnhems kunder är till största delen familjer i trettioårsål-
dern, men är även människor upp till sextioårsåldern. Hon 
berättade att de flesta kunderna valde att utforma en disk-
retare färglinje, där iögonfallande mönster och färger väljs 
bort. 
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2.5 Avgränsning
Efter informationen från Eco-Boråstapeter om de olika 
tryckteknikerna, väljer jag att arbeta med färg, form och 
kombinationer illustrativt och i digital form. Jag kommer 
inte att experimentera med trycktekniker, utan inriktar mig 
på att skapa ytor genom visuella effekter istället för taktila. 
Papperskvalitet och tryckteknik anpassas efter mönstrens 
uttryck. Arbetet berör inte i stor utsträckning tapetens 
historia, utan inriktas mer på innovationer inom den nutida 
tapetmarknaden. 

2.6 Funktionsanalys
Funktionsanalysen är baserad på informationen i den 
föregående researchen, dvs. Eco-Boråstapeters miljöarbete,
papperskvalitet, tryckteknik och rapportstorleksanpassning 
och Linda Florences, Birgit Amodoris, Heather Barnetts och 
Tracy Kendalls öppna och experimentella sätt att förhålla 
sig till tapeters estetik och funktionalitet.

Huvudfunktioner

Passa  miljö  hemmiljö
Medge  trivsel  estetiskt tilltalande
Medge  placering limmas på vägg

Delfunktioner

Passa  användare uppsättning
Passa   användare mönsterpassning
Passa  användare non-woven tapet
Passa  målgrupp unga, designintresserade
Passa  målgrupp internationell
Passa  miljö  hemmiljö
Passa  produktion 53x53 cm rapporter
Passa  produktion djuptryck
Passa  produktion inga skadliga kemikalier
Passa   miljökrav lite miljöpåverkan
Tåla  miljö  ljus, mörker
Tåla  slitage  torka bort smutsfläckar
Medge  identifikation modernt utseende
Medge  identifikation skilja sig från 
    konkurrenter
Medge  identifikation passa in i Ecotapeters  
    sortiment
Medge  variation flertal färgval
Medge  livslängd 3-5 år
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3 RESULTAT

3.1 Gestaltningsprocess
Utifrån stämningen som jag blev varse i inspirationsfasen 
och de samtida tapetdesigners öppna förhållningssätt till 
uttryck som jag redogör för i researchen, började jag skissa 
fritt utan några direkta associationer förutom färger, tonin-
gar och mjukhet mot hårdhet. Jag skissade på papper i olika 
tekniker, som gouachefärg, akvarell och tusch för att pröva 
olika visuella uttryck.  I min skissprocess arbetade jag i en-
lighet med Bengt Molanders förklaring av tyst kunskap:

Det finns andra – praktiska – kunskapstraditioner. (…) Kun-
skap inom sådana traditioner förmedlas och skapas främst 
genom föredöme (till exempel från mästare till lärling), övn-
ing och personlig erfarenhet. Det är en bra beteckning därför 
att basen i kunskapen inte finns i en eller annan språklig 
formulering utan i verksamheten att göra och genomföra 
uppgifter. (…) Kunskapen/konsten finns i handlandet och i 
de bedömningar som görs i samband med detta. Det kropps-
liga och uppmärksamheten är i centrum: det rätta handgrep-
pet, blicken för vad som ska göras och när det ska göras. Den 
levande kunskapen, den som bärs och yttrar sig i mänskligt 
liv och engagemang, står i centrum för den tysta kunskapen, 
inte det nedskrivna, det abstrakta, det distanserade.28

28 Kunskap i handling, s 38
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Efter den första skissfasen hittade jag ett tema: Spår, som 
sammanfattade mina inspirationskällor och samtidigt gav 
upphov till nya associationer. Mitt skissande blev mer 
föreställande, jag arbetade utifrån djurspår i snön, diffusa 
upprepande märken, fotsulor, starkt markerade spår mot 
svagare och olika gestaltningar av vägar.   
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Skissprocessen blev återigen mer abstrakt, och jag kon-
centrerade mig mer på linjer och strukturer, där jag hade 
fotsulans strukturer i åtanke, samtidigt som bilden av ljus 
och rörelse som jag fick av inspirationsfasen fanns kvar. Jag 
använde mig av principen att kombinera ett okontrollerat 
med ett mycket noggrant och detaljrikt uttryck. Trots de 
abstrakta motiven, återkom jag till gräsliknande märken 
som påminner om vassen vid sjökanten. Jag försökte dock 
hålla mig på en icke avbildande nivå, och tänka mer i struk-
turer, ytor, lager och volym.  
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Jag bearbetade ett antal skisser i datorn, där jag testade 
kombinationer, upprepningar, storleksförhållanden, färger 
och lager. Jag tänkte på samtalet med Kerstin Ronnemark 
om olika sätt att använda tapeter beroende på hur man ser 
på ett rum, och jag ville få en variation av uttryck i mön-
stren, lugnare mönster mot mer extrema samtidigt som jag 
ville få en enhetlighet i kollektionen. Skisserna nedan har 
dock ett tungt, dovt och rörigt uttryck som jag i det slutliga 
resultatet försökte arbeta bort, samtidigt som jag ville be-
vara rörelsen och volymen.
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3.2 Slutsats: Mönster
På följande sidor presenteras vidareutvecklingen och de 
beslut som fattades för att slutföra de fem mönstren. För 
att få en uppfattning om hur tapeterna fungerar rumsligt, 
och för att hitta kombinationer och spännande placering av 
tapeterna, testade jag dem i olika slags rum. Jag motiverar 
intrycken som jag får av det rumsliga perspektivet, för att 
ge en bild av hur de kan uppfattas. Läsaren får personli-
gen förhålla sig till dessa åsikter. Meningen är att visa att 
tapeterna ändrar uttryck beroende på kontext. 
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3.2.1 Hill
Jag kom snabbt fram till uttrycket, som är ett oregelbundet 
upprepande av en bild. Storleken fungerade också för att 
skapa en kompakt men ändå luftig känsla. Däremot arbetade 
jag mycket med placeringen av bilderna för att få mönstret 
att rapporteras så att det bildas en strukturerad yta. Jag tes-
tade även att ha bilden på två håll, men då mönstret redan 
hade ett oregelbundet uttryck valde jag att hålla bilden på 
ett håll för att skapa en kontinuitet. Jag experimenterade 
med riktningen på mönstret, och jämförde dess utseende 
när "kanten" på motivet utgjorde en botten, som gav as-
sociationer till fransar, med att vända på mönstret, som gav 
associationer till berg. Jag valde det senare alternativet, 
eftersom den rumsliga, horisontella känslan tilltalade mig. 
Givetvis går det att tapetsera tapeten i båda riktningar, allt 
efter personlig smak och tycke.
   Hill är mönstret som jag anser fungerar i flest miljöer. 
Tapeten bildar en enhetlig struktur, och storleken tar inte 
över resten av rummet. Mönstret är dock kompakt, vilket 
kan ge ett mättat intryck på stora ytor. Dessutom syns 
rapporteringen tydligare och lodräta ränder uppstår. Det 
kan dock bidra till ett lugnare intryck, eftersom en rytm 
uppkommer. Det får inte ett lika oregelbundet uttryck som 
på mindre ytor. 
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Rapport 53x53 cm
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3.2.2 Stripes
Stripes är ett strukturalt mönster, där grundelementet inte 
är mycket förändrat, utan fokus ligger stället på att skapa en 
kompakt struktur. Den är mer regelbunden jämfört struk-
turen i mönstret Hill, för att få en variation av uttryck i 
kollektionen. Jag arbetade med symmetri vid utformningen 
av mönstret, men ville samtidigt att det skulle ha ett dyna-
miskt flöde. Variationerna av färgmätnad och mellanrum ger 
en illusion av volym.
   Stripes är ett dramatiskt mönster, dels för att det är stort, 
dels för att färgerna är starka och dels för att mönstret 
tydligt manar till associationer. I ett stort rum skapar mön-
stret en sakral känsla, och ett intryck av mycket rörelse. På 
en mindre yta blir det lugnare. Även om bakgrunden är vit, 
gör den täta mönsterkonstruktionen och de mörka färgerna 
mönstret mättat. Det påminner både om afrikanska mönster 
och mönster på trädstammar, samtidigt som ansikten går att 
urskilja.
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3.2.3 Swisch
Först arbetade jag med placering av grundelementet så att 
mönstret skulle bli en struktural yta. Jag testade också olika 
färgkombinationer för att få ett djup i mönstret. Men det 
fungerade inte att få en jämn yta som kändes oregelbunden 
och harmonisk på samma gång, så jag testade att reflektera 
bilden och skapa ett tydligare mönster. Jag ville inte att det 
skulle bli för stort eftersom jag ville fokusera på mönstret 
som helhet, men att detaljerna, dvs. de handritade strecken, 
ändå skulle gå att urskilja om man tittar nära.
   Swisch är ett rytmiskt mönster som ger en illusion av 
vågor. Den gröna varianten ger ett lugnare intryck än den 
svarta, som blir hårdare. Tapeten passar bra i mellanstora 
rum eftersom den är luftig och samtidigt detaljrik, men i 
större rum kan mönstret ta över för mycket. Det har starka 
band till jugendstilen, men det är också grafiskt på grund av 
de tunna, skarpa linjerna.

27



28

Rapport 53x53 cm



29



30



3.2.4 Wing
Mönstret fungerar som symboler eller tavlor. Jag ville att 
det skulle ha ett kraftfullt uttryck, att det skulle vara möjligt 
att använda endast en vård eller en medaljong, dvs. en rap-
port. Jag experimenterade med storleken, och förhöll mig 
till bredden på mönstermåttet. Om man gör medaljongen 
större passar det bättre att ha endast en på en vägg, men 
med den mindre storleken fungerar det mer som ett mön-
ster. Jag valde mörka, jordiga färger så att de tunna linjerna 
skulle komma fram, och för att jag ville skapa en känsla av 
mystik. Jag testade att rapportera mönstret diagonalt, men 
jag ville att det skulle ha en statisk känsla och gjorde därför 
rapporten i enkel sidled.
   Eftersom tapeten är stormönstrad och ger ett distinkt 
uttryck med ett mönster som består av enskilda former, 
passar den att täcka mindre ytor av ett större rum. Men 
den passar även i mindre rum, då mönstret inte upprepas så 
många gånger. Eftersom det är mycket yta mellan formerna, 
kommer vitheten fram tydligt. På grund av det kan dock 
mönsterpassningen bli ett problem i ett rum med många 
fönster och dörrar. Det kan ge ett oharmoniskt intryck. Men 
det kan också vara till en fördel om man endast vill tapet-
sera vissa delar av ett rum, då kan tapeten fungera som en 
inramning och omvandla rummets former.
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3.2.5 Sun
Sun är ett diagonalrapporterat mönster. Jag testade stor-
leken på mönstret med målet att det skulle ge ett lugnt in-
tryck. Därför fick det inte vara för stort så att bildelementen 
skulle ta över. Men det fick heller inte vara för litet, efter-
som detaljerna och de tunna linjerna då skulle försvinna. Jag 
testade också ett stående format, men ett liggande format 
gjorde att de negativa formerna och riktningar i delar av 
mönstret kom fram bättre, som de vertikala, mörkare linje-
bildningarna.  
   Sun ger ett mjukt intryck, speciellt den blåa tapeten. Det 
skapar dock mycket rörelse och volm eftersom det består 
av detaljrika former och den vita bakgrunden skapar egna 
former i mellanrummen. Men den räta rapporteringen gör 
ändå att mönstret känns harmoniskt, och skulle passa bra 
i ett sovrum. Den röda varianten för tankarna en aning 
till 70-talet, och skulle passa bra som fondvägg eller i ett 
mindre rum. 
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Rapport 26,5x26,5 cm
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3.2.6 Färgskala 
Jag arbetade först i dova färger, där mönstren var mörkare 
än bakgrundsfärgerna. Men då jag insåg att uttrycket blev 
för grumligt och att detaljerna försvann, tog jag bort bak-
grundsfärgen på alla mönster. Mönstren blev mycket luftig-
are. Även den grafiska känsla som grundelementen gav kom 
fram bättre. Jag ändrade även färgerna så att de blev klarare 
och mörkare för att skapa kontrast mellan det vita och de 
skarpa linjerna. 

39

3.3 Sammanfattning
Marknaden för tapeter är stor och mångfaciterad, och es-
tetiska och funktionella traditioner utmanas ständigt, 
som t.ex. stora datorbaserade mönster, tapeter som med 
gräs låter mönster växa fram, förgängliga mönster av 
socker och tapeter på golv och tak. 
   Med hjälp av utvecklingen av trycktekniker och en öppen-
het för nya influenser är det estetiska uttrycket obegränsat. 
Tapeterna kan vara lekfulla, ifrågasättande och utmanande, 
de kan vara anspråksfulla och ha en stark inverkan på olika 
sorters rum. 
   Utifrån min inspirationsfas som bestod av personliga in-
tryck från filmer och promenader utvecklade jag i skissproc-
essen abtrakta element som bestod av former uppbyggda av 
små, ritade detaljer, både för hand och genom bearbetning i 
datorn. I mitt skissande utgick jag från att gestalta rörelse, 
volym, struktur, ljus och mörker, som jag ocskå arbetade 
med i utvecklingen av mönstren.  
   Genom att testa tapeterna i olika rum, har jag utforskat 
vilken inverkan de har, beroende på rummets storlek, funk-
tion, placering av tapeterna och färgval.
   I samband med den estetiska utformningen av tapetkolle-
ktionen har jag undersökt tapeters miljöpåverkan och utgått 
från Eco-Boråstapeters produktion, som lägger stor vikt 
vid miljöarbete. Det innebär att Eco-Boråstapeter hämtar 
sin pappersråvara från ett miljövänligt skogsbruk, har egen 
produktion, använder vattenbaserade färger fritt från pvc-
plast, har ettt eget vattenreningsverk och en stadgar som 
uppfyller säkerhet- och hälsokrav.



4 DISKUSSION

Den färdiga mönsterkollektionen består av former och 
strukturer av smala, handritade linjer. Formerna öppnar 
för associationer, men är ändå abstrakta. Associationerna är 
dock relativt svåra att härleda till den första inspirations-
fasen av processen, men det är som kund inte viktigt att 
kunna göra. Det väsentliga är att finna intresse i resultatet, 
och utifrån en personlig vinkel skapa egna innebörder. Att 
mönstren uttrycker volym och rörelse är en beskrivning av 
formernas uttryck, men den symboliska meningen är upp 
till var och en att tolka.   
   Min skissprocess skapades utifrån inspiration som jag 
samlade själv, och som jag till en början förhöll mig till fritt. 
Under studiebesöket på Eco-Boråstapeter ett antal veckor in 
i kursen fick jag ta del av hur deras designarbete ser ut, med 
en målgrupp i fokus från början. Min process fungerade 
genom att först en bit in i processen definiera målgrupp och 
användningsområde, vilket inte helt är i linje med Eco-
Boråstapeter, som jag har som avsändare för arbetet. Det 
påverkade dock inte arbetet negativt, utan jag kunde utan 
svårigheter passa in mönstren i en målgrupp och kontext. 
Frågan om hur arbetet hade sett ut om jag inte hade startat 
utifrån min personliga vinkel är svår att besvara, men i 
nuläget vet jag i alla fall hur Eco-Boråstapeter arbetar, 
något som jag kan förhålla mig till i framtida projekt.
   Kollektionen består nu av fem mönster, alla med olika 
motiv som utgångspunkt, förutom Sol och Streck som är 
utvecklingar av samma grundmotiv. En alternativ metod till 
utvecklingen av mönstren skulle kunna vara att jag endast 
ägnade mig åt ett enda motiv, att arbeta mer med storleks-
förhållanden, delar av motivet, modifiering av motivet och 
färgvariationer. Dock anser jag att kollektionens styrka är 
mångfalden, men det skulle vara intressant att anta utman-
ingen av den begränsning som bearbetningen av endast ett 
motiv skulle innebära. 
   Även om jag i arbetet fick kunskap om de tillgängliga 
trycktekniker som finns, ägnade jag ändå mer tid åt att 
utveckla mönstrens visuella uttryck än det taktila. I och för 
sig inriktades utformningen av mönstren på ett naturligt 
sätt på det visuella, men det skulle vara intressant att vid en 
eventuell vidareutveckling testa känslan av ytor, t.ex. med 
flockteknik, dvs. en sammetsaktig yta på mönstret, eller en 
kombination av flera trycktekniker som skulle resultera i 
både ett visuellt och taktilt annorlunda uttryck. 
   Jag skulle också vilja ägna mer tid åt att testa olika 
miljöer, för att få fler idéer till hur tapeterna kan användas. I 
detta arbete har jag inriktat mig på hemmiljö, till vilket man 
kan förhålla sig till konceptuellt till en viss gräns. Men i 
offentliga miljöer som kaféer, barer eller bibliotek ser loka-
lerna annorlunda ut och inriktas på andra syften, som att 
skapa en kortvarig upplevelse för ett specifikt beteende. Då 
skulle jag arbeta mer med större format, ett extremare ut-
tryck och annorlunda väggar.

40



41

5 KÄLLFÖRTECKNING

5.1 Litteratur
Broström, Ingela; Stavenow-Hidemark Elisabet: Tapetbo-
ken, Stockholm, Byggförlaget, 2004
Hanaor, Cigalle: The Cutting Edge of  Wallpaper, London, 
Black Dog Publishing Limited, 2006
Hillier, Jim (red.): American Independent Cinema, London, 
the British Film Institute, 2001
Jackson, Lesley: 20th Century Pattern Design, Octopus 
Publishing Group Limited, 2002
Lewis, Jon (red.): The End of  Cinema As We Know It, Lon-
don, Pluto Press, 2001
Molander, Bengt: Kunskap I handling, Göteborg, Daidalos, 
1996
Stubbs, Liz: Documentary Filmmakers Speak, New York, 
Allworth Press, 2002

5.2 Muntliga källor
Ronnemark, Kerstin: Diskussion om hemmet och boendet, 
Växjö, 12/3, 2010
Wendelbo Hansson, Hanna: Studiebesök på Eco-Boråsta-
peter, 31/3, 2010 

5.3 Internet
Artikel om filmen the Brown Bunny:
http://www.salon.com/entertainment/movies/re-
view/2004/09/17/brown_bunny/index.html
17/9, 2004
Information om Ecotapeters designprofil och miljöarbete:
www.eco.se
11/4, 2010
Information om CE-märkning:
http://www.cemarkning.se/vanliga_fragor.html
13/4, 2010
Information om M-reals råmaterial: 
http://www.m-real.com/responsibility/environmentalre-
sponsiblity/wood/Pages/Default.aspx
13/4, 2010
Information om non-woven tapet:
http://www.viivilla.se/inredning/konsten-att-valja-tapet.
aspx
19/4, 2010

5.4 Film
Gallo, Vincent: The Brown Bunny, 2003
Korine, Harmony: Gummo, 1997
Maysles, Albert och David: Grey Gardens, 1975
                                                                                                                                              



6 BILDFÖRTECKNING

Amodori, Birgit
http://melissadixson.typepad.com/.a/6a01053659f647970b
012876770353970c-800wi
Barnett, Heather
http://www.heatherbarnett.co.uk/rootedintimeandmotion.
htm 
Brown Bunny, the
http://farm1.static.flickr.com/29/63293379_e5038cede8_o.
jpg
Ecotapeter
http://1.bp.blogspot.com/_zdO8Fo3GoN4/StLrW9Whp-
dI/AAAAAAAABzE/zYs8qkGaYqA/s400/design3.jpg
Ecotapeter
http://4.bp.blogspot.com/_RVsSQqneFzY/SsnS40xB1MI/
AAAAAAAADMo/neS0wQwUPco/s400/3+012.jpg
Florence, Linda
http://4.bp.blogspot.com/_XZB6i3rfd_I/R78t8lrEk3I/
AAAAAAAAA2k/CiO0aC3f5jw/s320/img_8503.jpg
Grey Gardens
http://www.lestercat.net/house_03/archives/grey_gardens.
jpg
Gummo
http://www.newline.com/cm_downloads/pr/gummo_pho-
tos_1.jpg
Kendall, Tracy
http://www.tracykendall.com/images/insitu/jigsaw2007.
jpg

Bilderna från internet hittades den 13/4 2010. 
De resterande bilderna och fotografierna har skapats av 
Susanne Andersson mellan den 1/2 och den 18/4 2010. 

42




