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Abstract

Det lilla samhället är ett projekt som strävar efter att lyfta fram den lilla ortens 
fördelar. Med utgångspunkt i problemet med avfolkningen av mindre städer 
fokuserar detta projekt på det lilla samhället Hällefors i Västmanland. Projektet 
är ett försök att identifiera kommunens styrkor och resurser och på så vis stärka 
dess identitet. Slutresultatet utgör ett mönster på textil för kommunhusets 
lokaler i Hällefors.
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1. Bakgrund
1.1 Problemområde

1.1.1 Hällefors

Världen krymper och blir en allt mer globaliserad plats. Många små kommuner 
förlorar idag sina invånare till de allt mer växande storstäderna. Samhällen som 
vuxit upp kring en industri töms då industrierna flyttar utomlands för att spa-
ra pengar. Med tiden glömmer människor bort platsens ursprung och iden-
titet. En av dessa mindre kommuner är Hällefors kommun, ett litet samhälle i 
Västmanland som omfattar förutom centralorten Hällefors, Grythyttan med 
Måltidens hus samt Restauranghögskolan och den gamla kurorten Loka Brunn 
som idag drivs som en konferens- och spaanläggning. På Hällefors kommuns 
hemsida kan man läsa att Hällefors växte upp tack vare att det hittades silver i 
trakten på 1930-talet. I orten som kom att kallas Silvergruvan startades 1939 ett 
silververk i statens regi. Silverbrytningen lades så småningom ner och ersattes 
med järn- och stålindustrin vilket fortfarande är den stora arbetsgivaren genom 
Ovako Steel AB.1

Under början av 90-talet påverkades det stora stålverket av kraftiga uppsägningar 
och nedmontering av bruket då delar av det såldes och skeppades till Kina. 
Traktens identitet och stolthet minskade, precis som invånarantalet på orten. 
Snart stod lägenheter och gapade tomma i den tidigare så levande bruksorten 
Hällefors. 1     

1.1.2 Design som påverkar

I Sverige är det inte bara stålindustrin som har påverkats, även den svenska textil-
industrin har på gränsen till utplånats. Även den textila industrin har flyttats 
utomlands på grund av en allt mer globaliserad värld och gått från att sysselsätta 
runt 125 000 personer på 60-talet till 12 500 i dag. 2 En grupp människor som 
kämpade mot denna förändring var Tio-gruppen, tio designers som i protest 
mot den tynande svenska textilindustrin startade ett företag och tog makt över 
sin egen formgivning och tillverkning. "Mönster kan spegla sin tid", skriver 
Elisabeth Alsheimer i boken Mönsterkraft från 2010. "10-gruppens mönster 
är skapade för levande människor. Därför ger den livskraft. Därför ger den 
drivkraft."3

1 http://www.hellefors.se/paverka/faktaochstatistik/historiahalleforskom   
mun.4.6662953713754aee5d7846.html
2 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/textilbranschen-blick-
ar-framat_7001105.svd

3            Alsheimer, 2010, s. 1
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Ytterligare ett exempel på hur design påverkat sin omgivning får vi i artikeln 
What the automobile has designed, ur boken Design Futuring av Tony Fry. Här står 
att läsa om förbränningsmotorns uppfinnare. Kanske kunde Karl Benz föreställa 
sig hur framtidens fordon skulle te sig men antagligen hade han föga aning om 
konsekvenserna av sin uppfinning som har förändrat en hel värld.  Inte bara finns 
fordon av alla de slag och vägar som hör till. Motorn har också gett upphov till 
en stor industri kring olja. Oljeindustrin i sin tur har orsakat krig och påfrest-
ningar länder emellan för att inte tala om alla utsläpp som bidrar till den globala 
uppvärmningen. 4 Denna uppfinning är ett, om än väldigt extremt, exempel på att 
saker kan få konsekvenser. Även detta projekt kan komma att påverka sin om-
givning, om än inte i lika stor skala. Människor kan komma att påverkas av och 
se platsen på ett nytt sätt, eller bara förstärka sin bild. Besökare kan komma att få 
sig en ny bild av Hällefors beroende på hur platsen gestaltas.

Flera personer har gestaltat platser. Det har gjorts genom tavlor, vykort, filmer 
textilier med mer. En person som har specialiserat sig på platsgestaltning är 
Maria Holmer Dahlgren. Hennes designföretag Metagram säljer hennes verk i 
form av brickor, kökshanddukar, disktrasor och mattor. Allt började med att hon 
gestaltade sin hemstad, Helsingborg. Nu finns hennes gestaltningar av allt från 
Stockholm till en kollektion av japanska städer. Dahlgrens design innehåller allt 
från kända landmärken till favoritplatser i städerna. I sina gestaltningar samman-
ställer hon det platsen är välkänd för. Dahlgren menar att "det är alla små saker 
som gör varje plats speciell".5  Vykortet som föreställer Småland har till exempel 
illustrationer av skog och en pinnstol, ett stärkande av varumärket “Småland”. Se 
bild 1.

En annan person som skapat mönster på området Sveriges platser är Åsa Dahl-
bäck. Hon formgav under sin tid som student på HDK i Göteborg en kollektion 
mönster som representerar fyra av Sveriges landskap. Lappland, Medelpad, 
Bohuslän och Småland. Syftet var att lyfta fram dess olika karaktärer och Dahl-
bäck förklarar att projektet förutom landskapens karaktär också handlar om "till-
hörighet och hemlängtan".6 Hennes mönster är väldigt olika i sina utformanden, 
i mönstret Bohuslän kan man se sälar medan Medelpad är uppbyggt av svarta 
stavar. De är därför olika svåra att tolka, ändå kan det inte hjälpas att man tycker 
att det finns ett samband mellan mönster och landskap hur abstrakt det än må 
vara. Se bild 2

4 Fry, 2008
5            Dahlgren, http://www.metagram.se/mariadesign.html     
6 Dahlbäck, http://www.lula.se/category/pattern/pattern-by-asa-dahlback
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Bild 1.
Maria Holmer Dahlgren, Småland, vykort
http://sverigeisawesome.tumblr.com/im-
age/11727682780

Bild 2.
Åsa Dahlbäck, Medelpad, mönster för textil
http://dahlbacksoderberg.se/
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Hanna Ljungquist är ännu en formgivare som har gestaltat platser och landskap 
genom ett textilt mönster. Som examensarbete från Linnéuniversitetets design-
program gjorde hon en mönsterkollektion helt inspirerad av Småland. I examens-
arbetets rapport Utblick över ett landskap berättar Ljungqvist att hon genom 
självstudier arbetade fram tre koncept, “Smålands vackra skogar”, “stenmurarna 
som är vanligt förekommande” och “regnet”. Arbetet resulterade i tre mönster 
utifrån dessa nyckelord. Arbetet präglades av landskapet och dess utseende. Hon 
har då hittat och arbetat utifrån dessa regionala karaktärsdrag från regionen för att 
hitta dess identitet och skapa något som sedan kan användas på ett identitetsstärkande 
sätt. Hon menar att det skulle fungera som en representation utöver det vanliga 
turistmanér som ofta uppvisas.7  Se bild 3.

‘

Dessa är exempel på design som inte görs för att förfina en plats utan för att helt 
enkelt gestalta dess identitet. Ofta gestaltas kända eller lite större platser men i 
detta arbete behandlas det lilla samhället Hällefors i Västmanland i ett försök att 
hitta dess identitet.

7 Ljungquist, 2011

Bild 3.
Hanna Ljungqvist, mönsterkollektion Utblick över ett 
landskap, 2011, mönster för textil
http://www.hannaljungquist.com/mönster.html
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1.2 Problemområdets avgränsning

Arbetet avgränsas till att identitetsskapande gestalta Hällefors kommun på ett 
så hållbart sätt som möjligt. Hällefors kommun representerar alla de små sam-
hällen som avfolkas. Alla har de något att erbjuda men ofta förlorar de sin identitet 
över tid. Detta arbete kommer koncentrera sig på att finna Hällefors identitet.

1.3 Problemformulering/Frågeställning

I avhandlingen “Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning 
från mindre orter“ från Linköpings universitet berättar Lotta Svensson om avfolk-
ning i mindre orter. Enligt en undersökning, som som ingår i avhandlingen, och 
gjordes 2003, tror 47 procent av ungdomarna mellan 16 och 19 år att de kom-
mer att flytta från hemorten inom de närmsta åren och detta förekommer mest 
i de mindre orterna. Svensson skriver att kvinnor i första hand uppger att de vill 
studera på annan ort medan männen i högre grad än de jämnåriga kvinnorna 
framhåller bristen på arbete som anledningen för flytt.8

I samma avhandling kan vi läsa om människors anledning till flytt vilket för-
klarats genom migrationsforskningen, enligt "push-pull-teorin". I denna teori 
är push-faktorer de som är negativit i den omgivning där du är, som exempel-
vis politisk instabilitet, arbetslöshet, dålig sjukvård, hög kriminalitet, brist på 
utbildningsmöjligheter eller bristande utvecklingsmöjligheter. Pull-faktorerna 
liknar push-faktorerna men omvända, alltså faktorer i omgivningen som upp-
fattas som positiva och goda resurser. Annan forskning framhåller också sociala 
nätverk som en stor roll i migrationsrörelser.8

Kan man skapa ett mönster som problematiserar avfolkning och förlorad iden-
titet i Sveriges mindre samhällen på grund globalisering, hur gör man skillnad 
på ett lokalt plan? För att undersöka detta kommer följande frågeställningar att 
användas.

– Hur gestaltar man en plats?
– Kan jag skapa ett mönster som stärker den positiva identiteten av en plats och 
vad är viktigt för just den här platsen?
– Hur trycks ett mönster på textil på ett hållbart sätt?

8 Svensson, 2006 
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1.4 Mål och syfte

Målet med detta projekt är att skapa ett mönster som appliceras på textil för att 
på detta sätt förstärka identiteten av kommunen Hällefors. Detta kommer att 
göras genom att gestalta orten i ett mönster för offentligt bruk i kommunhusets 
lokaler i identitetsskapande syfte. Denna plats är centralt belägen och här finns 
en så kallad "Medborgarplats" som är öppen för alla att besöka. En plats i kommun-
huset som agerar som reception, fikarum, mötesrum och kontor allt i ett. Hit 
kommer såväl invånare som besökare. Alla som vill kan komma hit med frågor 
eller bara för ett spontant besök. 9 Textilen kommer genom sin placering i kommun-
huset antas ha något med platsen att göra och på så sätt kan man få människor 
att fundera över kopplingen av det textila mönstret och platsen de befinner sig 
på. Förhoppningen är att människor blir positivt inställda till mönstret och av den 
orsaken också till kommunen, att de ska bli inspirerade och att de ska känna 
stolthet i att vara delaktiga i denna plats. Mönstret ska vidare ge ett starkt intryck 
för de som vistas i lokalen såväl som att synas tydligt även för förbipasserande.

Syftet är att lyfta fram det positiva i omgivningen och på så sätt ge insikt och 
hopp om framtiden. Genom att lyfta fram det positiva görs ett försök att få män-
niskor att se möjligheterna med platsen de bor på eller kanske besöker. Projektet 
kommer att rikta sig till invånare och besökare i kommunen, med förhoppningen 
att textilen ska förstärka platsens identitet och uppbringa en känsla av stolthet 
för kommunen och en insikt om vilka resurser platsen faktiskt har.

Utöver detta finns som personligt mål att få fördjupad kunskap inom ämnet 
mönsterformgivning och större kännedom om samarbetet mellan formgivare 
och producent.

2. Metodologi
2.1 Teoretisk ram

2.1.1 Etnologiskt fältarbete

I boken Etnologiskt fältarbete, 2011, beskriver  författarna Lars Kaijser och Magnus 
Öhlander vad ett fältarbete är och hur man genomför detta på bästa sätt. Första 
steget är att ta kontakt med de av projektet berörda och samtidigt se till att be-
finna sig i den situation man undersöker.

 Fältarbete är ett samlat begrepp för undersökningar vars främsta kän                                  
 netecken är att de utförs i de sociala och fysiska miljöer där den verksamhet  

9 Schnaars, 2013
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 eller de aktiviteter som en forskare intresserar sig för äger rum.10

 
 Det första steget är att etablera kontakt med det område eller sammanhang  
 som ska undersökas.11 

Ett vanligt sätt att undersöka ett område är att göra intervjuer med människor.  
På detta sätt får man mycket information och olika människors olika tolkningar 
av samma område.

 I intervjuer kan den upplevda verkligheten beskrivas och gestaltas genom  
 att människor berättar om sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplev 
 elser, genom att de delger sina versioner och tolkningar av skeenden.12 

Det finns också möjlighet, som Kaijser och Öhman påpekar, att  använda sig 
av olika intervjuformer. Ett av alternativen är att låta intervjun ha ett ostruk-
turerat sätt. Med detta menas att intervjuerna kommer kännetecknas av ett fritt 
löpande samtal i motsats till en strukturerad intervju där det alltid finns klara 
frågor formulerade. 13 Vid insamling av information under intervjuer an-
vänds till 
exempel minnesanteckningar, bandinspelningar och fotodukomenterat material, 
dessa sparas för senare analys.14

Ytterliggare ett sätt att samla information är fältstudier där insamling av foto-
material ligger i fokus. Enligt Kaijser och Öhlander ska man utgå från 
“frågeställningar och kunskapsmål” som ligger till grund för arbetet när man 
väljer ut sina fotografiobjekt.15

2.1.2 Skissandet som metod

När det kommer till själva skapandet av artefakten så kommer skissandet an-
vändas som metod i processen att ta fram mönstret. Enligt Pirjo Birgerstam i 
Skapande handling förefaller skissandet:

 innebära ett trevande, frågande, sökande förhållningssätt i strävan efter  
 förståelse av förhållandet i ett konkret samman hang.16 

10 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 37
11 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 47
12 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 85
13 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 99
14 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 88
15 Kaijser, Öhlander, 2011, s. 175
16 Birgerstam, 2000, s. 27
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Vidare menar Birgerstam att skissandet ofta löper i olika faser och då och att det 
då också görs framsteg i processen. Det gäller att frigöra tankarna och inte 
fastna i uppgiftens begränsningar och de begränsningar som man själv sätter upp 
menar Carola Wingren17, landskapsarkitekt och skribent. I skissprocessen är det 
viktigt att man inte har för bråttom med den slutgiltiga formen men också att 
man testar olika medel och material. Man letar ständigt efter nya synvinklar och 
utgångspunkter. Pirjo Birgerstam förklarar att efter en tid kommer det ske ett val 
från skissandets kaotiska mångfald till ett begränsat urval och till slut kommer 
olikartade former inom samma tema eller olika former av idéer mötas och smälta 
samman och på så sätt uppstår en abstrakt grundidé. Denna idé kan man då bygga 
vidare på, analysera och utveckla.18

2.1.3 Mönsterformgivning och tryckteknik

 Upprepas ett motiv bildar det snart ett mönster. Ett mönster kan   
 byggas upp av en enkel prick som repeteras eller av komplicerade   
 former som växer in i varandra.19

Så står det skrivet i boken Om konsten att trycka tyg av Anna Häggblom. Alltså 
definieras mönster som något repeterat. Det står vidare förklarat att det också är 
tomrum som bildar former och utgör en stor del av mönstret på så sätt.

 Ett mönster är ett spel mellan linjer och former som på något sätt upprepas  
 eller ser ut att göra det.20 Beroende på hur linjer och former placeras bildas  
 olika mönster och mellanrum, som också utgör och formar mönstret.20

Alltså är mellanrum lika viktiga för mänstret som de fyllda formerna. Den del 
som repeteras kallas för en rapport. Rapporten kan utföras på olika sätt, den kan 
vara rak eller förskjuten för att få olika effekt.

I boken berättas om Saldo , ett designföretaget som säger att de vill utmana med 
sina mönster. Deras mönster har ofta en grund i filosofi eller forskning och deras 
målsättning är "att göra konst på metervara21". Till alla Saldos mönster hör också 
alltid en text som ger en nyckel till mönstret. Det är heller inte de enda som anser 
att det går att påverka människor genom design.

17 Birgerstam, 2000, s. 28
18 Birgerstam, 2000
19 Häggblom, 2007, s. 7
20 Häggblom, 2007, s. 14
21 Häggblom, 2007, s 27
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William Morris var mönsterformgivare och hans idéer låg till grund för den 
brittiska Arts and crafts-rörelsen. Det berättas i boken William Morris bok av  
Benjamin Lacombe och Agata Kawa att "han insåg att det går att förändra 
världen genom att öppna människors ögon för skönhet22". Detta kan vara rele-
vant i det här arbetet och är det möjligt att få människor intresserade för detta 
projekt kan de också börja fundera över vad mönstret handlar om och då i sin 
tur sin omgivning.

I boken Digital textile design menar Melanie Bowles och Ceri Isaac att för-
delarna med digitaltryck är att man kan trycka i en oändlig mängd färg i ett 
och samma verk och tillverka mönsterrapporter i vilken skala man vill. Det går 
relativt snabbt att trycka textilen och det är ett mer hållbart alternativ än övriga 
traditionella trycktekniker som screentryck. Den största anledningen till detta 
är att det blir nästan inget spill. Vid digitaltryck används heller inget vatten vid 
tryckprocessen, det används 30 procent mindre vatten och 45 procent mindre 
el än vid traditionella tryckmetoder. När det ska tillverkas små mängder är dig-
italtryck dessutom rent ekonomiskt bättre. Eftersom det inte tillkommer någon 
uppstartskostnad och inga speciella verktyg för att ta fram varje mönster eller 
för varje färg som används. 23

2.2 Praktiskt utförande

Projeketet ämnar använda sig av skissande, etnologiskt fältarbete i form av in-
tervjuer och insamling av fotodokumenterat material, mönsterformgivning och 
digitaltryck på textil som metoder för att nå fram till slutresultatet. Fältarbete 
kommer att ske i Hällefors och intervjuer kommer att göras med utvalda per-
soner som har stor kunskap om kommunen och är involverade i arbetet med att 
driva kommunen framåt.

Skissandet kommer användas som metod för att ta fram underlag för att skapa 
en mönsterrapport som gestaltar Hällefors. Skissandet ses som en process där 
målet är ett färdigt mönster på textil som ska ge form åt all information som 
samlas in under fältstudierna.

22 http://www.alvinaforlag.se/bocker/williammorrisbok.shtml
23 Bowles, Isaac, 2009, s 178 
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3. Resultat
3.1 Undersökning av plats

Eftersom detta projekt är helt fokuserat kring kommunen Hällefors där fältar-
betet utförs. Som främsta undersökningsmetod kommer intervjuformen att an-
vändas och med personer på orten och främst personer på kommunen.

Under fältstudierna gjordes också insamling av fotodokumenterat material från 
olika platser i kommunen. Platser som dokumenterades valdes med utgång-
spunkt från invånarnas uttalanden och efterforskningar på internet, bland annat 
på kommunens hemsida. Platserna som besöktes valdes med anledning av att de 
är viktiga för kommunen och därigenom för detta projekt.

Fältarbetet började med att en vecka planerades in för att ha tid för möten och 
undersökning av kommunen. Tre möten ägde rum med personer som arbetar på 
kommunen i Hällefors. Det första med chef för information och medborgar-
platsen på kommunhuset Torsten Schnaars, sedan turistchef Jessica Melin och 
till sist kommunchef Lena Sahrblom. Dessa intervjuer utfördes på ett så kallat 
ostrukturerat sätt och präglades av ett fritt samtal både i grupp och enskilt med 
personerna. Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och inspelning. 
Intervjuerna ägde rum den 12 mars, 2013 i Hällefors kommunhus.

Chef för information och Medborgarplatsen Torsten Schnaars visade runt i 
kommunhusets lokaler och förklarade vad de används till. Det är en lokal i kommun-
huset som kallas “Medborgarplatsen”. Schnaars berättar att han brukar kalla det 
“kommunenhusets akutmottagning24” med anledning av att hit kan människor 
komma utan bokning av tid med sina frågor och funderingar. Det finns även en 
liten väntplats längre in i huset och ett stort mötesrum i kommunhuset utöver 
Medborgarplatsen. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att se mönstret 
bör det placeras där besökare vistas allra mest, vilket i detta fall är Medborgar-
platsen. Genom placeringen kan man få människor intresserade för projektets 
syfte,  precis som Saldo och William Morris önskade för sina projekt. Samti-
digt är det personalen som vet bakgrunden till textilen som kan ge “nyckeln” till 
åskådaren. Genom samtal och diskussion berättar då textilen om platsen de 
befinner sig på och den blir en central del i lokalen.

3.1.1 Matkultur

Under mötet med turistchef Jessica Melin berättade hon att de satsar på tre tur-
istgrupper, aktiva familjer, rika friska äldre par så kallade "woopsar" och konfer-
ensgäster. Melin berättade även om kommunens matkultur. Inom detta område 
24 Schnaars, 2013
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har Carl-Jan Granqvist med sitt engagemang bedrivit spetsutvecklingen 
med Grythyttan som kulinarisk plats framåt25. I Grythyttan finns Måltidens 
hus som är en central del i av matkulturen i Hällefors. Måltidens hus har flyttats 
till Grythyttan från Sevilla där den företrädde Sverige under världsutställningen 
Expo år 1992. Numera är den omvandlad till ett centrum för mat, dryck och 
måltidens form och utgör ett centrum för Restauranghögskolan som är en del 
av Örebro universitet. Paviljongen inhyser också ett bibliotek innehållande 40 
000 böcker där alla relaterar till måltiden på något sätt.26

Under intervjun med Jessica Melin tyckte hon också det var viktigt att belysa 
de företag som livnär sig på att ta hand om lokala resurser. Hon nämnde bland 
annat Bredsjö blå, en ost tillverkad på en gård med egna får. Gården har ett 
ostcafé med gårdsbutik och bagarstuga och verksamheten har varit igång sedan 
1987.27 Sikfors herrgård är ett annat exempel, de berättar på sin hemsida att de 
“älskar god mat tillverkad av de bästa råvarorna28” och att de bjuder sina gäster 
på härliga naturupplevelser.  På Sikfors herrgård serverar ägarna Uta Riedel och 
Oscar Jansson gärna vilt från skogarna i trakten och fisk från någon av Bergslagens 
alla sjöar. De plockar bär och svamp till matlagningen och föder själva upp 
lamm på gården. Det erbjuds även matlagningskurser ute över öppen eld och 
de använder sig av lokala råvaror i sin matlagning till sina gäster och anordnar 
därutöver också svampplockning för de besökande som vill.29

När det kommer till drycker i trakten kan man på Saxhyttegubbens egen hem-
sida läsa om företaget och att Saxhyttegubben är Saxhytte Gårds varumärke för 
produkter fria från tillsatser. De producerar drycker på blåbär och lingon och 
deras produkter finns till försäljning i välsorterade livsmedels- och delikatessbutiker 
runt om i Sverige och även på systembolaget.30

Grythyttan vin är ännu ett företag som tar vara på naturens resurser. och pro-
ducerar dryck utav det. Enligt egen hemsida gör de vin på hjortron, björksav och 
ett bärvin förädlad av vilda svenska blåbär och lingon. Samtliga av dessa viner 
produceras i deras vineri i Grythyttan. Saven till Grythyttan Björkvin är tappad 
i Rombohöjden som ligger precis norr om Grythyttan. De producerar också en 
hjortronvinäger på vinet. Vinerna finns att köpa på Systembolaget men också 
på Måltidens hus, Grythyttans gästgiveri, Loka Brunn och Grythyttan qwarn.31

Det fins många exempel på matkultur och vad som framställs av flera entre-
prenörer i trakten. I Nerikes Allehanda finns även artikeln Hällefors nomineras 
som Sveriges matlandethuvudstad från 2010 att läsa på ämnet. Den berättar att 
25 Melin, 2013
26 http://www.maltidenshus.com
27 http://www.bredsjobla.se/fakta.html
28 Riedel, 2013
29 http://www.sikforsherrgard.se/
30 http://www.saxhyttegubben.se/index.php
31  http://www.grythyttanvin.se/
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Hällefors var nominerad till Sveriges matlandethuvudstad år 2010. Det är 
Centerpartiet i Örebro län som anser att kommunnes arbete inom måltids-
sektorn ska lyftas fram och de påstår att Hällefors kommun med sitt medvetna 
arbete på måltidsturism är unika i Sverige. Matlandethuvudstad är en tävling 
som har som syfte att visa möjligheter att skapa jobb och tillväxt inom ramen 
för den nya satsningen “Sverige det nya matlandet”, som ska lyfta fram kommuner 
eller orter som jobbar med att profilera sig kring lokal mat vilket enligt Center-
partiet passar in på Hällefors.32

3.1.2 Natur

En annan sida av Hällefors är enligt Jessica Melin naturupplevelser. Exempelvis 
Silverleden, en sex mil lång vandringsled med start och mål vid Hurtigtorpet 
i Hällefors. Det finns också flera naturreservat bland annat Knuthöjdsmossen 
där man kan vandra på spång genom landskapet. För dem som vill se skogens 
konung anordnar Hällefors vandrarhem älgsafari. Kopplat till vandrarhemmet är 
också Hällefors kanotcenter som livnär sig på att förespråka naturupplevelser, de 
hyr ut utrustning till de som behöver och anordnar utflykter på Svartälven, Lesjö-
forsälven och Tvärälven.33

En person som arbetar med upplevelser i Hällefors är Mats Runqvist, ägare av 
Hellefors herrgård och upplevelseföretaget Outdoor academy. Under ett möte på 
Hellefors herrgård den 14 mars, 2013 berättar han om sina projekt där Outdoor 
academy erbjuder olika sorters upplevelser, allt från fiske, kanot- eller fyrhjulings-
turer till en tur i höghöjdsbanan34. Det finns också flottur på Svartälven med 
Kapten Sörensen eller tävling i utematlagning för de som vill. Vill man kombinera 
naturupplevelsen med en fin middag som man annars kan få på herrgården finns 
det möjlighet att avnjuta en måltid ute i det fria. Uppdukat som en festmåltid 
med vackra dukar och levande ljus.35 För att nämna lite av utbudet när det kom-
mer till naturupplevelser för besökare i trakten.

För vidare insamling av information om kommunen gjordes också ett besök på 
turistbyrån. Där inhämtades mycket material i form av allt från övergripande 
broschyrer om hela Bergslagen till minsta lilla informationsblad om det enskilda före-
taget i kommunen som till exempel Bredsjö mjölkfår. Ett urval av fler exempel på 
information tillgängligt för ortens turister handlar om Hällefors kanotcenter med 
kanotturer i Svartälven, Sörälgens camping med sitt natursköna läge, Hällefors 

32 http://na.se/nyheter/hallefors/1.928556-hallefors-nomineras-som-sveriges-mat-
landethuvudstad
33 http://www.hellefors.se/2.71dc73b713466815fe580002084.html
34 Runqvist, 2013
35 http://www.outdooracademy.se/
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vandrarhem med sina många aktiviteter så som fiske, vandringsturer eller besök 
i ett av de många naturreservaten. I häftet Grythyttans Gästgivaregård berättas 
mycket om den mat de lagar där, hur den är “svenskinspirerad” och gjord på 
lokala specialiteter och råvaror och inte heller sällan från skogarna precis intill36.  

Efter genomgånget material kunde fastställas att merparten av informationen 
handlade om naturupplevelser och matkultur i trakten. Det skrivs till och med 
i gästguiden Bergslagen i första meningen i kapitlet om Hällefors "Välkommen 
till Hällefors och Grythyttan som med spännande besöksmål, fantastisk mat 
och vacker natur inbjuder till en skön semester!" Det beskrivs sedan vidare om 
Grythyttan som lockar till kulinariska upplevelser och kommunens storslagna 
natur som uppmanar till olika former av aktiviteter i skog och mark.37

Utöver allt detta kan det vara värt att nämna att Hällefors är landets sjötätaste 
kommun med sina drygt 400 sjöar, information som också återfinns i häftet 
Grythyttan Gästgivaregård.37

3.2 Argument för designlösningar

Det finns många exempel på aktiviteter och projekt inom dessa områden som är 
natur och mat i trakten och allt fler verkar försörja sig på det. Det finns absolut 
ett ökat intresse för ämnen som lokal matproduktion och naturupplevelser och 
det finns tydliga indikationer på att kommunen satsar stora resurser på detta. 
Därför blir  “Natur och matkultur” projektets utgångspunkt och tema. För att 
begränsa detta område ytterligare och samtidigt hänvisa till ett samtal med 
Jessica Melin om skogen som ett skafferi kommer just detta,"skogens skafferi38", 
vara utgångspunkten i projektet. Fokus kommer att ligga på att gestalta naturen 
och råvarorna som finns där. Det kommer att handla om olika bär, svamp och 
till viss mån björk. På grund av hur de har använts för företagande i trakten.

Anledningen till att denna artefakt har begränsats till att gestalta naturen och 
dess råvaror handlar helt enkelt om att visa vad platsen ger för resurser till män-
niskorna, inte vad människorna tillför. Det skulle vara möjligt att spegla 
påverkan som människorna som bor på platsen ger men detta är inte lika 
bestående som den resurs som naturen utgör. Att gestalta byggnader eller arte-
fakter är i detta fall tidsbegränsande. Ingen kan då svara på hur länge denna ge-
staltning kommer att vara aktuell. Exempelvis satsade kommunen på Formens 
hus som nu är försatt i konkurs och står tomt.

36 Grythyttan Gästgivaregård, 2013, s 1 , 6
37 Grythyttan gästgiavregård, 2013
38 Melin, 2013
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3.3 Skiss och gestaltningsprocess

Hela skissprocessen kommer alltså fokuseras på att gestalta natur och skogens 
mat i ett enda mönster. Skissprocessen startade med olika försök att illustrera detta 
tema. I början var skissprocessen intuitiv och baserades mycket på personliga 
intryck från möten och besökta platser i kommunen. Allteftersom togs fler och 
fler designbeslut som påverkar utseendet i bilden. Från start var exempelvis 
gestaltningen av naturen mörk och lite dyster men med tiden blev den allt ljusare 
och luftigare, detta för att ge en positivare känsla till mönstret. Naturlandskapen 
avbildades på avstånd för att skapa en känsla av överblick över ett landskap 
bestående av vild natur. Ett inslag som blev ett mellanting mellan råvara och 
natur var björk. Den används som en råvara samtidigt som den är en självklar del 
av naturen. Björkar ritades in i landskapsbilderna i relativt stor skala för att synas 
men ändå passa in i naturvyerna. Se bild 4.

Bild 4: Rosén, Julia: Natur, 2013, skiss
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Tidiga försök gjordes även att arbeta med ett mönster som finns på undersidan 
av Måltidens hus tak för att på så sätt anknyta till platsen. Olika tester gjordes 
för att gestalta det blockfärgade mönstret på ett nytt sätt. Ett försök  var att för-
enkla blocken till ett rutmönster som sedan skulle kunna placeras ovanpå andra 
illustrationer eller användas i bakgrunden. Dessa uppfattades dock som något 
sorts avbrott vilket inte är önskvärt. Försöket lämnades.

Illustrationer gjordes spegelvända i försöka att gestalta kommunens många 
sjöar utan att göra det till ytterligare en detalj i mönstret. Se bild 5. Försöket 
lämnades till förmån för icke spegelvända illustrationer av både landskap och 
sjöar. Landskapen som skissades fram lades i böljande rader så som man ser 
dem i verkligheten, även om det här är fler horisonter. De placerades också 
överlappandes av varandra vilket gav en effekt av djup i mönstret. Som up-
prepning ovanför varje rad med landskap placerades också ett ensamt eller två 
små landskapsbilder som då uppfattades som moln på bilden. Samma former 
användes som till de andra landskapsbilderna men ensamma till synes svävande 
tolkades de omedelbart annorlunda.

Bild 5: Rosén, Julia: Spegelvänd natur, 
2013, skiss
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Dessutom avbildades hjortron, blåbär och lingon tillsammans med kantareller 
för att representera matkultur och skogens skafferi. Dessa skulle integreras med 
landskapsbilderna men på ett sätt som gör att de inte försvinner i mönstret. Det 
är viktigt att de blir en synlig del av mönstret då de är ett av nyckelorden. Först 
skissades på olika uttryck och tekniker, (se bild 6) sedan testades hur bär och 
svampar ska fungera ihop med landskapet. Lösningen gav upphov till över-
dimensionerade bär och svampar som svävar över landskapen illustrerade med 
enkla linjeteckningar. Genom storlek och placeringen blir råvarorna en central 
del i mönstret och får en nästan drömlik effekt. Se bild 7.

Bild 7: Rosén, Julia:Skala, 2013, skiss

Bild 6: Rosén, Julia: Uttryck, bär och svamp, 2013, skiss



24

Naturavbildningarna blir stora i sina ytor och det finns en önskan att det inte ska 
bildas enbart stora färgfält i mönstret. För att istället fylla dessa ytor med någon 
slags struktur skissades detta på. Olika texturer som man skulle kunna läsas in 
som skog och naturlandskap utan att vara små träd. Se bild 8. Dessa strukturer 
placerades i naturbilderna och tanken finns hela tiden om en balans i mönstret. 
Färgsättningen koncentrerades till vissa konturer av och strukturer i landskapen. 
Detta ger en färgstark och grafisk textil utan hela färgfält. Färgställningen består 
av svart och en nyans av grön som är ljus och klar. Bakgrunden utgörs av färgen 
på textilen som i detta fall är ett blekt lin. 

3.4 Mönstersammansättning

Slutresultatet är en rapport på 73,5 centimeter i bredd och 100 centimeter i 
höjd. För mönsterrapport se bilaga 1. Detta innebär två rapporter på bredden på 
tyget som är 150centimeter brett och mönstret har en rak rapportering för att 
landskapsbilderna ska passa in i varandra utan avbrott. Mönstret kan självklart 
rapporteras på höjden och för placering i kommunhusets lokaler, där storleken 
på textilen är två meter i höjd, innebär det att det blir två rapporter i höjd,  
för miljöbild se bilaga 2 och för foto av mönster tryckt på tyg se bilaga 4. 
För att se mönstret rapporterat 150 centimeter i bredd och 300 centimeter 
i höjd se bilaga 3. 

Bild 8: Rosén, Julia:Strukturer, 2013, skiss
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I detta mönster samsas två motiv med varandra. Det ena är landskapen som 
slingrar sig i lodräta rader och gör mönstret tydligt randigt på bredden men fort-
farande med en organisk känsla. Sen finns också de stora bären och svamparna, 
de är placerade till synes utspridda i rapporten men när mönstret är rapporterat 
bildas statiska repetitioner och tydliga avbrott i den böljande landskapsbilden.

3.5 Material och tryckteknik

Eftersom textilen i detta projekt utförs småskaligt kommer denna textil att tryckas 
med digitaltryck som tryckteknik, det är ett alternativ som är mer skonsamt 
mot miljön.

Valet av textil föll på lin. Lin kan odlas i Sverige då det tål det kalla klimatet 
bra. Då lin också kan förknippas med Sverige bidrar detta ytterligare till att 
knyta mönstret än mer till platsen. Lin odlas, jämfört med bomull som annars 
är en frekvent återkommande alternativ, med mindre vatten och mindre eller 
inga kemikalier. Nu använder man också slutna kretslopp vid framställning av 
linnetyget.39 Lin gör en vacker textil vilket också har betydelse för valet. När det 
kommer till brandkrav i lokalen står det skrivet i kompendiet “Brandkrav på lös 
inredning” sammanställt av Räddningsverket att i kontorslokaler och mindre 
samlingslokaler finns inga bestämmelser på flamskyddade textilier, dock kan 
det finnas interna krav på vissa platser.40 I kommunens lokaler finns inga sådana 
regler enligt kommunchef Lena Sahrblom41

3.6 Slutsats

Resultatet utgör en gestaltning av Hällefors tolkat som natur och matkultur 
i ett mönstret som kopplar samman tanken om lokal mat, lokala aktivieteter 
och naturen som skafferi. Tanken var att lägga vikt på det positiva i trakten och 
se till kommunens resurser. Slutresultatet har anknytning till platsen genom 
temat det besitter men är inte helt låst till det användningsområde som getts 
exempel på här.

Genom att undersöka platsens resurser snarare än människans påverkan på 
platsen kunde projektet gestalta vad denna kommun står för.  Mönstret står för 
kommunens styrkor och valet har varit medvetet att lämna det förgångna och 
det negativa utanför projektet.
39 Håkansson, 2013
40 Apell, Räddningsverket, 2013, s 1
41 Sahrblom, 2013
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I frågeställningen fanns en vilja om ett ansvar om hållbarheten på denna textil, 
vilket, genom vald tryckteknik, genomfördes på vad som ansågs för detta arbete 
på bästa sätt.

4. Diskussion

I samtalet med turistchef Jessica Melin diskuterade vi om hur detta arbete kan 
användas inom turistnäringen i kommunen. Hur det skulle kunna appliceras på 
olika betydelsefulla platser/platser som ofta är besökta av turister och kanske 
användas redan i information och marknadsföring. Kanske skapa ett signum för 
kommunen med en helhet och en igenkänningsfaktor för besökare.42 Det skulle 
kunna användas i sin helhet som mönster, eller urklipp ur mönstret som en bild.

Under mötet med Lena Sahrblom, kommunchef i Hällefors,  framkom planer 
på att ta fram en presentkasse som representerar Hällefors, något att skänka till 
besökare på platsen. Denna skulle innehålla diverse lokala råvaror och produkter. 
Vi diskuterade hur ett mönster skulle kunna appliceras på en textil produkt 
som också skulle vara en del av detta paket. Något som finns kvar när allt det 
andra har ätits upp som ett minne av besöket i Hällefors. Kanske kunde det 
vara en duk, en linneservett eller rent av en kasse som allt packas i.43 Ett annat 
alternativ som Linda Johansson föreslog efter presentation av mitt arbete var ett 
förkläde44. Detta känns onekligen som ett relevant alternativ till presentkassen 
full med matprodukter.

Jag tror att detta mönster skulle passa för de flesta av dessa användningsområden 
med anpassad skala för appliceringen. En duk eller servett skulle kanske också 
kunna anpassas i färgskalan för ett lugnare intryck för att inte ta för mycket 
uppmärksamhet. Tygkassar skulle också kunna screentryckas då detta mönster 
är väldigt lämpligt för det.  Screentryck är något som är lämpligt till småskalig 
produktion av tryck för tygkassar då det är enkelt att göra på egen hand hem-
ma. Skulle man massproducera mönstret skulle screentryck vara det bästa valet 
för produktion om man ser till den den ekonomiska delen och mönstret skulle 
också med fördel klara att screentryckas. Skalan på mönstret är även något som 
skulle kunna arbetas med mer. I detta fall är skalan inte alltför stor för att passa 
i lokalen. Däremot tål mönstrat att förstoras och det skulle ge en fin effekt på 
de ytor som är täckta av strukturer. Intressant skulle också vara att arbeta vidare 
med färgsättningen av textilen, ta fram någon i fler färger än två eller någon i en 
exempelvis orange färgskala.
42 Melin, 2013
43 Sahrblom, 2013
44 Johansson, 2013
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Det som gör projektet speciellt är det faktum att det varken är en massproducerad 
artefakt eller ett unikt konstverk.  Denna gestaltning av platsen kan om man vill 
appliceras på många sätt och användas i fler sammanhang än i det enstaka fallet 
som här ges exempel på i kommunhusets lokal. Det är ett mellanting mellan ett 
unikat och en stärkning av ett varumärke, men i det fall används det i en kontext 
som många ofta förknippar med konst i dess vardagliga yttryck. Textilen placeras 
som en tavla. Detta gör att åskådare lättare kan ta till sig ett bakomliggande bud-
skap, som ofta konsten besitter, men inte många är vana att läsa in i vardagens 
artefakter. I boken Om konsten att trycka tyg skriver också Häggblom om mönster 
med betydelse, “ett mönster kan bära en betydelse som inte syns vid första an-
blicken, men som ger en ytterligare dimension då man vet om det45”. Detta kan 
appliceras på detta projekt då det kan vara svårt att utan förhandsinformation 
veta meningen med mönstret, detta blir dock tydligt när man får bakgrunden 
berättad för sig. Förhoppningen är då att det blir ett verk som människor kan 
hänvisa till, diskutera kring och beröras av.

Åsikter och funderingar har funnits från flera håll att jag borde tagit upp proble-
men som kommunen går genom, eller om jag borde integrerat byggnader i min 
gestaltning för att visa att det är ett samhälle och inte enbart natur. Att jag valt 
att lämna kommunens satsningar och nedläggningar utanför detta projekt känns 
som rätt beslut. Meningen var att fokusera på styrkan i platsen och inte vad som 
hänt historiskt sett i politiken,  att se till vad platsen ger människorna som bor 
där inte tvärtom. När det kommer till gestaltningen fanns det en tanke om att 
mönstret skulle påminna om att vi skulle låta naturen påverka människan mer än 
vad människan påverkar naturen.

Mitt fokus har hela tiden varit att invånare och besökare ska kunna diskutera 
kommunen utifrån detta verk och prata om resurser och satsningar för 
framtiden.

45 Häggblom, 2007, s. 27
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Bilaga 1. Mönsterrapport 73,5 cm * 100 cm 



30

Bilaga 2. Miljöbild
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Bilaga 3. Mönster rapporterat  150 cm* 200 cm
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Bilaga 4. Foto mönster, tryckt på tyg




