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Abstrakt

Syftet med detta projekt har varit att få insyn i lämpliga arbetssätt och metoder för att designa 

P|QVWHU�L�DOOPlQKHW�RFK�PDWWRU�L�V\QQHUKHW��$WW�In�NRQWDNW�PHG�EH¿QWOLJD�PDWWSURGXFHQWHU�RFK�
designers och se hur de går tillväga. Även insikt i processen om hur man överför mönsterdesign 

till en produkt.

Mitt mål var att ta fram en välfungerande matta för privat bruk inomhus. Detta med tilltalande 

färgkomposition.  

8WLIUnQ�ÀHUD�VWXGLHEHV|N��HQNlW��LQWHUYMXHU��GMXSVWXGLH��KHOD�PLQ�GHVLJQSURFHVV�RFK�HWW�P\FNHW�
JLYDQGH�VDPDUEHWH�PHG�PDWWI|UHWDJHW�.DWHKD��Vn�KDU�SURMHNWHW�XWP\QQDW�L�HQ�KDQGWXIWDG�PDWWD�
– ”Glänta”. Glänta är en handtuftad matta i förnyelsebar ull. Material och teknik är valda för att 

mattan skall ha potential till en längre livslängd. I valet av mönster och färger har jag tagit in-

spiration från naturen. Naturen är någonting som brukar vara långsiktigt gångbart. Vilket bordar 

för en längre estetisk varaktighet på produkten.
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Inledning

Bakgrund

Jag tilltalas av mönster och vill kombinera detta med textur, struktur och färgsättning. En matta 
är tredimensionell och blir därigenom mer komplex än exempelvis textil metervara eller en ta-
pet. Medan jag på egen hand kan screentrycka ett mönster på ett tyg, så har jag ingen möjlighet 
att själv åstadkomma en matta. Detta kräver istället en dialog med en tillverkare, vilket gör att 
arbetet blir mer intressant och till en större utmaning. 

Kateha är en mattproducent främst inriktad på den svenska marknaden för heminredning. Fö-
retaget finns i Värnamo. Mattorna produceras i Europa och Indien. Kateha har ett stort kunnan-
de och lång erfarenhet när det gäller design, produktutveckling och tillverkning. Företaget ägs 
och drivs av Barbara Hosak och startades för över trettio år sedan av hennes pappa Hans Hosak.

Syfte

Jag vill få insyn i lämpliga arbetssätt och metoder för att designa mönster i allmänhet och mat-
tor i synnerhet. Att få kontakt med befintiga mattproducenter och designers och se hur de går 
tillväga. Även insikt i processen om hur man överför mönsterdesign till en produkt.

Avsikten med samarbetet med Kateha är att ta fram en matta som antingen kan passa in i eller 
komplettera deras befintliga sortiment.

Projektide

Först kommer jag  att undersöka vad man kan tillföra utbudet av mattor, för att därigenom skapa 
ett mervärde. Syftet är att detta ska resultera i att användarna prioriterar en matta i högre grad. 
Min hypotes är att man kan jobba med en modulmatta för att därigenom öka flexibiliteten. När 
möjligheten ges för att lättare kunna anpassa mattan till rummet, så underlättar det för använ-
darna, och därigenom ökar deras förmåga att i större utsträckning välja en matta.

Mitt mål är att ta fram en välfungerande matta för privat bruk inomhus. Detta med tilltalande 
färgkomposition.

Tillvägagångssätt

Veckorapport för att sammanställa veckans arbete. Workbook för att kunna överblicka hela de-
signprocessen. Brainstorming med klasskamrater och kontinuierligt användande av  bollplank. 
Marknadsundersökning i form av intervjuer för att undersöka matt-trender och en enkät för 
att undersöka användarnas behov. Läsa relevant litteratur, såsom om mattans historia. Jag ska 
även undersöka vilka modulsystem som finns på marknaden. Så småningom ska jag utföra en 
användarestudie. 
Fredagar ska avsättas till att sammanställa material och att skriva veckorapport.
Jag ska göra medvetna val och att istället genomföra dokumentation och slutsatser på det som 
jag väljer att göra. 
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Vad är en matta?

Definition

En matta är en golvbeklädnad, som oftast är tillverkad i textil. Men de kan också vara tillverkade 
i annat, såsom olika plastmaterial. Detta är särskilt lämpligt om man vill ha en lätt-wtvättad 
matta eller om den är avsedd som skyddsmatta.
I speciella fall kan mattan även vara avsedd som väggbonad. I sådana fall brukar den ha ett 
mycket vackert utseende.1 
Mattan täcker oftast inte hela golvet, även om det ibland är fallet, såsom med heltäckningsmat-
tor. Golv är generellt sett hårdare och mer integrerade med materialet under. Mattor är oftast 
mjukare och lättare att flytta och ändra placering på.
Ordet matta används också i andra sammansatta ord med delbetydelse av definitionen på matta, 
såsom; hängmatta, flygande matta och spikmatta.

Användningsområden

En matta har traditionellt sett använts till att värma och skydda. Även om det alltid har funnits 
ett dekorativt inslag.2 Numera är det flesta hus uppvärmda och mattornas tidigaste funktioner 
inte längre lika viktiga. Trots detta finns det mattor i de allra flesta hem. Mattor är mycket mil-
jöskapande och ger en mjuk och ombonad känsla. Dessutom definierar mattan en plats och 
avgränsar klart och tydligt mot annat. Såsom till exempel att en soffgrupp med en tillhörande 
matta tydligt visar att den delen av rummet hör ihop och att matgruppen, med en stor matta 
under tillhör en annan del. 
En tjock textilmatta är både stötdämpande, mjuk att ha fötterna på och ljudabsorberande. De 
flesta ser mattan som ett tillbehör, som ska passa in och ”knyta ihop” ett möblemang. Mattor kan 
även användas som vackra solitärer. Då tillåts ofta mönstret och färgerna vara mer dynamiska.

Mattans historia

Världen

Den äldsta kända handknutna mattan är från 400-500 f. kr. Den kallas Pazyrykmattan och hit-
tades 1947 vid utgrävningar i Sibirien.  Knuttätheten är cirka 360.000 knutar per kvadratmeter. 
Detta är tätare än de flesta mattor som finns i handeln idag. Mattans goda skick beror på att den 
har varit infrusen i ett isblock, vilket har konserverat både material och färger. Mattor består ju 
av förgängligt material och riktigt gamla mattor är annars svåra att finna.3

Från 1500-talet finns ett större antal handknutna mattor bevarade. Till de mest kända hör Arda-
bilmattan. Den är knuten i Persien. Den mäter drygt 500 x 1100 cm. Mattan är av ull och har en 
knuttäthet på 518.000 knutar per kvadratmeter.
De första vävda mattorna kan härledas till 600-talets Orienten. Man tror att de allra första mat-
torna var slätvävda. Från utgrävningar och undersökningar av gravar i Egypten och Mesopota-
mien har man hittat mattfragment som dateras till cirka 2000 f. kr. 4

Dessutom finns indikationer på att den knutna luggmattan förekom i Mellersta Östern och an-
dra delar av Asien under samma tidsperiod. Djurhuden med sin hårbeklädnad kan har varit 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Matta (2014-02-05)
2 Den svenska trasmattan; Kerstin Ankert, Ingrid Frankow; Prisma; 2003, s. 15
3 http://www.alltommattor.se/pages/Historik-60.html (2014-02-05)
4 http://www.tusenochennatt.se/pages.php?page=matta-historia (2014-02-05) 
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dennas förebild. 5

    
     
   

            Pazyrykmattan        Ardabilmattan Svensk ryamatta, sk bäddrya6

Sverige

I de kungliga miljöerna förekom tidigt mattor i representativa sammanhang. Detta var mattor  
hitfraktade från Orienten. Här avhandlas dock de mattor som tillverkades här. 
Ryamattan blev vanlig under medeltiden. Den användes först som bäddtextil i sängen. Den släta 
sidan var uppåt och luddet nedåt för att värma, vilket resulterade i att det var den släta sidan som 
dekorerades. Dessa ryor, som kallades bäddryor, gjordes för att efterlikna djurfällar. De vävdes 
oftast smala och två längder syddes sedan samman på längden. Mattor som lades på golvet kom 
senare. På 1600-talet var prydnadsryor statusföremål bland de högre stånden.7

Vävda mattor var de första mattorna som lades på golvet i svenska hem. Precis som med det 
mesta annat, så förekom de tidigaste mattorna först hos de mest välbärgade. Detta gäller även 
de enklare trasmattorna.8

Funktionen för de enklare inhemskt producerade mattorna har framför allt varit att skydda 
golvet mot smuts och slitage, att förhindra kyla och drag och att vara ett dekorativt inslag i in-
redningen. Huvudanledningen varierar mellan olika tider och miljöer. Trasmattor blev vanligt 
förekommande först efter 1860, vilket berodde på att man då började tillverka pappermassa av 
trä istället för av linnelump. De första golvmattorna användes bara på söndagarna eller vid olika 
högtider. Det var igenting som fick ligga framme hela tiden och slitas på utan ristades och rull-
lades nogsamt ihop igen. 
Att väva textilier till kläder och mattor var en stor del av arbetsuppgifterna i bondesamhället. 

Tekniker

Tuftad matta

Den vanligaste tekniken för att tillverka mattor av ull. Garnet, som bildar luggen, 
sticks genom hål i en grundstomme av fibertyg (non-woven). På baksidan fästes 
sedan garnet med en beläggning och en textil baksida limmas på. Garnet kan 
antingen stickas på med ett manuellt handverktyg eller med en så kallad tuftpistol 
- båda teknikerna bruka kallas för handtuftning. Tekniken går även att utföra med 
en datastyrd maskin. Mattan tvättas, klipps och putsas innan den är helt färdig. 9

Rya

En ryamatta kan göras på samma sätt som en tuftad - enda skillnaden är att rya-

5 http://www.se/lang/orientaliska-mattor (2014-02-05)
6 Den svenska trasmattan; Kerstin Ankert, Ingrid Frankow; Prisma; 2003, s. 43
7 Nock, Ragg, Rya - Det glänser om ullen, Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, 2001, s. 11
8 Den svenska trasmattan; Kerstin Ankert, Ingrid Frankow; Prisma; 2003, s. 14
9 Bonniers uppslagsbok, Bonniers, 2009, s. 1034
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mattan har längre lugg. Men ibland vävs ryamattan och då knyts den långa luggen in i varpen. 
Rya går också att sys med nål och sedan knytas. Detta är dock bara ett sätt för hobbybruk.10

Knuten matta

Tillverkas i olika delar av världen. Orientaliska mattor är en variant. En handknu-
ten matta i Orienten tillverkas genom att varpen sätts upp lodrätt och därpå knyts 
rader av knutar med inslag emellan. Man arbetar utifrån en skiss, och byter färger 
så att ett mönster uppstår.11 I Sverige knyts mattan däremot i en vanlig vävstol.

Flatvävd 

En flatvävd matta är vändbar och kan användas på båda sidorna. Vävs ofta med 
liggande varp.12

Wilton 

Maskinvävd matta med sammetsartad lugg. Påminner om tuftade mattor. Wilton 
är från början namnet på knuten som används. Härstammar från Wilton i Eng-
land.13

Röllakan 

Vävda mattor med ett särskilt geometriskt mönster. Från början innehöll mattan 
så kallat hårgarn.14

Trasmatta

Vävd matta i längder med inslag av klippta tygremsor. Trasmattor var typiska i det 
svenska bondesamhället, men har periodvis varit populära även i andra miljöer.15

Sammanfattning och reflektion

Det finns flera olika tekniker att välja på när man ska tillverka en matta. Varje alternativ  har sina 
fördelar och valet beror på i vilket sammanhang mattan ska användas. Funktion och utseende 
påverkas av vilken teknik man använder. Priset har också ofta en avgörande betydelse.
Inomhus i ett modernt svenskt hem är trivselaspekten ofta viktigare än den rent funktionella. I 
ett vardagsrum vill flertalet ha en matta för att det bidrar till att skapa en trivsam atmosfär.

Material

Ull

Ull är hår från pälsen på djur. Vanligtvis används får. Ullen spinns sedan till garn, så kallat ull-
garn. Ullen är tålig på flera olika sätt. Mycket tack vare fettet i ullen Den har motståndskraft mot 
smuts och väta. Den ger också antistatiska egenskaper och drar därför inte till sig smuts. Ullen

10  ibid, s. 834
11 Strehögs mattkurs (broschyr), s. 12 
12 ibid, s. 14
13 Bonniers uppslagsbok, Bonniers, 2009, s. 1091
14 http://www.ne.se/lang/mattor (2014-02-09)
15 ibid
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är lätt att rengöra, den värmer och behåller sin färg och lyster otroligt länge. Ullen har ett natur-
ligt flamskydd och fattar inte eld av ex. en tappad cigarett. En ullmatta håller formen och efter 
eventuella märken från möbler kan luggen oftast borstas upp igen. 
Nya Zeeländsk ull anses vara den absolut finaste och mest högkvalitativa.16

Lin

I tusentals år har lin odlats för att framställa garn. Men den kan också odlas för att användas till 
oljeframställning. Lingarn är glansigt och har dessutom mycket hög dragfasthet. Den är svår att 
färga och färgerna bleks lätt av exempelvis solen.17

Viskos

Viskos är ett konstfiber och framställes av bomull eller cellulosa. Viskos uppfanns på slutet av 
1800-talet. I korthet innebär tillverkningsprocessen att cellulosan först löses upp i ett lösnings-
medel och att det sedan avlägsnas. Den kvarvarande cellulosan bildar därefter fibrer. 
Viskos var den dominerande konstfibern fram till slutet av 1960-talet, men har därefter minskat. 
Viskosen är mycket mjuk och glansig. Dessa egenskaper gör att viskos ofta används vid tillverk-
ning av mattor för att lyfta fram detaljer eller för att ge mattorna en vacker lyster. Mattorna 
tvättas innan försäljning för att ta bort ludd och öka lystern. Viskos liknar silke och kallas ofta  
konstsilke.18

Bomull

Bomull är en textilfiber från släktet malvaväxter. Fibrerna plockas från frökapslarna. Materialet  
bomull har god slitstyrka, tvättålighet och används ofta vid tillverkning av kläder och andra 
textilier. Bomull är det viktigaste textila råmaterialet och har använts för textila ändamål i Kina 
och Indien i minst  5 000 år. Huvuddelen av produktionen är numera förlagd till ett fåtal länder, 
främst Kina, USA, Indien, Pakistan och Uzbekistan. Bomullsodling är i hög grad beroende av 
kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.19

Polypropen

Polypropen är ett konstfiber. Det är en av de vanligaste termoplasterna på marknaden och anses 
vara den plasttyp som belastar miljön minst. Denna plast har inga i dag kända miljögifter. Ma-
terialet har hög beständighet mot utmattning och tål värme bra. Polypropen har ökat i använd-
ning, bl.a. tack vare sitt låga pris. Den lämpar sig bra till personer med allergier mot till exempel 
naturliga material. Materialet luddar inte, är lättstädat och används ofta vid tillverkning av ma-
skinknutna mattor just på grund av sina egenskaper.20

Sammanfattning och reflektion

Ull är ett naturmaterial, som när det gäller matta, vida överträffar alla andra existerande mate-
rial. Ullen gör att mattan får en fin lyster, är slitstark, formstabil, smutsavstötande, absorberar 
väta och dessutom värmer. Den kommer också från en förnyelsebar källa! Vilket gör att jag vill 
att min matta tillverkas i ull.

16 http://www.kateha.se/site/index2.php (2014-02-09)
17 http://www.vavarenibastad.se/om-lin-_-linne/fakta-om-lin-och-linne/ (2014-02-09)
18 http://www.se/lang/mattor (2014-02-09)
19 Sustainable fashion & textiles - Design journeys; Kate Fletcher; Earthscan, 2008, s. 9 och s. 52 
20 http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/ny-polypropen-matta-luktar-illa/
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Val av matta

En slätvävd matta utan luggyta är enklare att sköta och lättare att flytta runt. En tjockare lugg 
matta dämpar ljudnivån mer och känns lyxigare att sätta ner fötterna på.
Att välja en mörk färg på mattan gör att ljusa möbler framhävs mer, likaså tvärtom. Finns det en 
accentfärg i rummet så framhävs den genom att mattan får samma färg. Det vanligaste är dock 
att välja en neutral färg till sin matta.
En större matta definierar tydligare en plats. En matta till ett matbord bör vara så stor att den går
ut cirka 60 cm runt bordets sidor. Detta för att även utdragna stolar ska få plats. 
Vid soffgruppen bör mattan vara längre och bredare än möblerna som till viss del står på dem.  
Finns det gott om utrymme kan hela soffgruppen placeras på mattan.21 

Research

Studiebesök

Mattaffärer

Jag valde att besöka tre olika butiker belägna i närområdet och som alla säljer mycket mattor. 

Haralds mattor 

Haralds mattor22 i Nybro är en anrik gammal mattaffär som har funnits mycket länge och äga-
ren har en gedigen kunskap om mattor. Bosse Jonsson berättar för mig att de säljer mest mattor 
till vardagsrum. Han säger att vävda mattor är mer hållbara än tuftade och att Wiltonmattor 
är deras storsäljare. Dessa är klassiska och har sålt bra under en lång period. Wiltonmattor är 
maskinvävda och sedan klippta. Men för mig påminner de mycket om en tuftad matta. Haralds 
mattor säljer även heltäckningsmattor och olika golv, vilket kan vara anledningen till att Bosse 
inte tycker att mattornas populäritet har förändrats. Bara vilken sorts mattor som önskas. Nu-
mera tillhör företaget kedjan Matt-Tema.

Emmaboda möbler

Emmaboda möbler23 i Emmaboda säljer mattor som en del av sitt sortiment. Framför allt säljer 
de mattor från Strehög eftersom de är belägna i samma kommun. De tillhör fackhandelskedjan 
Svenska Hem och säljer givetvis även mattor därifrån. Emmaboda möbler säljer mest av ryamat-
tor, men även en del patchwork. Främst är det stora mattor till soffgrupper eller till placering 
under matbord som säljs. Kristina säger att anledningen till att tuftade mattor har minskat lite i 
försäljningvolym beror på att dessa är så tunga att hantera.

Ikea i Kalmar

Ikea i Kalmar24 säljer bland annat mattor. Deras storsäljare heter Hampen och Ådum. Hampen 
är en så kallad ryamatta och är gjord i syntetiska fibrer. Den finns i färgerna grå, svart, naturvit 
och lila. Mattan Ådum är gjord i samma teknik, men har betydligt tätare lugg och därmed en 
högre kvalitet.
21 http://mobler.se/nyheter/experterna-tipsar-det-har-ska-du-tanka-pa-nar-du-koper-ny-matta 
22 Haralds mattor, Nybro intervju med Bosse Jonsson (2014-01-31)
23 Emmaboda möbler, Emmaboda samtal med Kristina Carlsson (2014-02-04)
24 Ikea, Kalmar intervju med Peter Johansson (2014-02-05)
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Ryamattor (mattor med lång lugg) har en längre tid varit populärast bland deras mattor. Dessa 
är maskinvävda på Ikea. De större mattorna som säljs är övervägande till soffgrupper och som 
solitärer. Mattor till matgrupper är betydligt färre. Carina Holmström25 som är säljare på Ikea 
upplever det som att fler köper större soffgrupper numera och därmed också vill ha större matta 
än vad de valde förr. Likaså väljer en del numera att köpa en så pass stor matta till matgruppen, 
att stolarna ryms på mattan, även när de är utdragna.

Summering: Mattor till vardagsrum är det som säljs allra mest. Ryamattor säljer bra. Samtliga 
säljer mest av enfärgade gråa mattor. 

Möbelmässan, Stockholm

Under möbelmässan i Stockholm26 gick jag runt och intervjuade säljarna för de olika mattföre-
tagen27. Frågorna var följande:
Vilken teknik säljer ni mest av? Vilket material? Vilken storlek? Vilken matta är er storsäljare?

Summering: Ull är det material som samtliga använder absolut mest. Tuftade mattor säljer en 
del mest av, medan andra säljer mer av vävda. Flera företag ansåg att försäljningen av vävda mat-
tor hade ökat de senaste åren och förutspådde att det skulle öka ännu mer.

  
   
  
     
   

  
                    Kateha: Allium    Kasthall: Fogg                           Fabula: Rosemary

Mattproducenter

Jag har besökt tre olika mattproducenter för att lära mig mer om mattillverkning och för att se 
hur de arbetar. 
Dessa företag är: Strehög, Emmaboda28, Kateha, Värnamo29 och Hitex, Svängsta30. Jag har även 
intervjuat en designer på Kasthall.31

Summering: Priset är framför allt baserat på antal kvadratmeter (så det blir inte billigare att 
göra många små mattor till en yta, istället för en stor). Traditionellt görs mattor rektangulära i 
förhållandet 2/3. Standardmått är 140x200 cm, 160x230 el 170x240. Rund har oftast en diameter 
på 90 cm el 150  cm om den är mönstrad (annat riskerar mönstret att bli plottrigt). Tuftad matta 

25 Ikea, Kalmar samtal med Carina Holmström (2014-02-05)
26 Stockholm Furniture & Light Fair, 4-8/2-14, Stockholm
27 Asplund, Kateha, Kasthall, Kinnasand och Fabula (2014-02-07)
28 Strehög, Emmaboda, mattgrossist pratat med Anette Gustavsson (2014-02-04)
29 Kateha, Värnamo, mattgrossist, pratat med Barbara Hosak (2014-01-28)
30 Hitex, Svängsta, mattillverkare och tillverkare av  tuftningsrobotar, Lasse Runeman (2014-03-07)
31 Kasthall, Kinna, mattillverkare, pratat med Gunilla Lagerhem Ullberg (2014-02-07)
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går att göra i alla tänkbara former. Vävd matta bör vara rektangulär. (Det går att göra den rund, 
men risker med sträckning och avslut finns.) Tuftad kan göras med olika garn och höjder, även 
med öglor. Synsätten mellan de olika producenterna skiljer en del beroende på vart deras mattor 
tillverkas.

Sammanfattning och reflektion

Samtliga tillfrågade mattföretag (förutom Ikea) säljer absolut mest av mattor gjorda i ull. Det är 
det största materialet tack vare sina överlägsna fördelar. Att Ikea säljer mest av mattor i Poly-
propen beror på priset. Mest säljande teknik varierade mellan de olika företagen, men en tuftad 
matta har större möjligheter att varieras i form och kan göras mer tredimensionell om man 
väljer olika höjder på garnet. Alla företagen säljer mest av mattor avsedda för vardagsrum. Flera 
säljer mest av enfärgade grå mattor. 
Jag vill helst göra en tuftad matta, eftersom det känns mycket intressant med de olika möjlighe-
ter som tekniken ger. I ett projekt som detta upplever jag dock en enfärgad grå matta som lite 
tråkig  - även om den säljer bäst. Det finns redan så många andra. Jag vill blanda olika färger för 
att lära mig mer om färgsättning!

Intervjuer

Enkät

Jag valde att göra en webenkät med 10 frågor via Survey-Monkey.32 Denna länk sände jag sedan 
till ett urval av min maillista. Jag försökte medvetet att få en spridning i åldrar, kön, sysselsätt-
ning, boende och livsstil. Utöver detta lade en klasskamrat ut enkäten på facebook.

Jag hade 32 svarande personer, varav 23 från min maillista och 9 personer via facebook.
Två av frågorna var: Vad är viktigt för dig vid användandet av matta? och Vad är viktigt för dig 
vid inköp av matta?
Svaren var framför allt stämningsskapande och mjukt under fötterna. Att mattan ska passa inte-
riören vid nyinskaffning var det absolut viktigaste kriteriet.  

32 https://www.surveymonkey.com/s/7CHK57W SurveyMonkey webenkät (2014-02-11--2104-02-23)
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Av svaren på enkäten framgick också att 75% av dem som använde matta i sitt vardagsrum 
hade en matta med lugg uppåt, såsom tuftad matta. Drygt 60% hade köpt sin matta själv. Det 
näst vanligaste var att mattan var ärvd (17%). I vardagsrummet använde nästan alla svarande 
en matta, men bara hälften hade en matta i köket. Det framkom dessutom att vid inköp så var 
färgen viktig (passa interiören), men att bara en enda tyckte att mönstret var viktigt.

Djupstudie

Jag valde att göra min djupstudie med tre stycken kvinnor. Anledningen till att jag valde kvin-
nor är att utav männen som svarade på min webenkät så var det bara en enda som angav att han 
hade köpt sin matta (övriga hade ärvt, fått eller så var mattan inskaffad av annan). Denna enda 
man angav dock i kommentarsfältet att det var frun som hade valt mattan. Av detta drog jag 
slutsatsen att det kan vara så att mattor generellt sätt är viktigare för kvinnor än för män. Därför 
valde jag den i hemmet som troligtvis upplever mattan som viktigast.
För att få en viss spridning valde jag en kvinna i 30-års åldern, en i 40-års åldern och en i 50-
års åldern. Dessutom barnfri, med barn och med husdjur eftersom jag trodde att det kunde ha 
inverkan för hur de såg på användandet av mattor33.

Summering: De med barn påtalar att mattan i hallen är viktig för att samla upp smuts. Fa-
miljen med småbarn har just nu ingen matta i barnrummen, eftersom det var opraktiskt för 
legogubbarna. Den andra barnfamiljen hade ingen matta i köket under tiden som barnen var 
små. Samtliga dammsuger sina mattor. Utöver hallmattan så har de mattor för att det ska vara 
varmt om fötterna och kännas mysigt samt att det ska se fint och ombonat ut. Det var viktigt att 
mattorna ligger still och inte innebär någon snubbelrisk. I övrigt var hanteringen  av matta inte 
viktig.

Sammanfattning och reflektion

Av dessa undersökningar drar jag slutsatsen att det är de mjuka värderna som värderas högst, 
nämligen att mattan ska bidra till att skapa en trivsam stämning och att den dessutom ska kän-
nas mjuk under fötterna. Vid inköp av en ny matta var det absolut viktigaste kriteriet att mat-
tan skulle passa med befintlig interiör, vilket bekräftar att det är den visuella upplevelsen som 
värderas högst. 
Av djupstudierna inser jag att hanteringen av matta är en generationsfråga. Det är mest äldre 
som fortfarande tar ut sina mattor för att vädra eller piska dem. För de yngre så var inte matt-
hanteringen något problem alls. När det väl är anskaffad och utplacerad så ligger den där och 
dammsugning räcker långt i rengöringshänseende. En aspekt som talar för att en modulmatta 
inte skulle fylla något större behov.
Utöver hallmattan, vilken fyller en viktig funktion genom att stoppa grus och väta från att ta sig 
längre in i hemmet, så används övriga mattor till att höja den estetiska upplevelsen. Detta genom 
att skapa en trivsam stämning. Taktilt ska mattan upplevas som skön och varm mot fötterna.

33 Intervjuerna avser tre kvinnor och deras bostadsmiljö ur ett mattperspektiv;  Josefine Lindman, Nybro,  
 Birgitta Pettersson, Alsterbro och Barbara Bzorek, Tingsryd.  (Intervjuerna genomfördes under tiden  
 2014-03-03 --2014-03-11)
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Modulsystem

Befintliga modulsystem

Jag har tittat på befintliga modulsystem, sökt en hel del på nätet, 
konsulterat Göran Fafner34, rådfrågat Designhögskolan i Borås35 
och även provat mig fram genom att leta reda på, beställa och 
undersöka olika sätt att applicera dessa material på bitar av tuf-
tad matta. Bland annat hade jag en teori om att det skulle kunna 
fungera med stark magnettråd applicerad längs kanterna på modulbitarna. 

Sammanfattning och reflektion

Inget av det som jag har provat har fungerat tillräckligt bra. Syftet med modulmatta var ett det 
skulle underlätta - inte skapa nya problem i form av glipor eller otillräcklig hållfasthet. Medvetet 
har jag också avstått från de lösningar där jag hade behövt applicera en plast- eller gummikant 
på varje modulbit. Detta eftersom jag bedömde att den visuella och taktila känslan därmed 
skulle gå förlorad. Jag väljer därför att avstå från att utveckla en modulmatta och fokuserar på 
att ta fram en mattkollektion.

34 Göran Fafner, Lärare på Linnéuniveristetet (2014-02-05)
35 Erik Bresky, lärare, Textilhögskolan, Borås, (e-postkorrespondens 2014-02-04--2014-02-06)

Inköp
Modulmatta

Användande

Risk för glipa
Magnetlist
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Katehas ideologi och behov

Eftersom jag ska samarbeta med Kateha och vill ta fram en produkt som tillför något till deras 
sortiment, så behöver jag veta mer om vad företaget står för och vad deras behov är. 
I likhet med  många andra mindre företag har de inte färdigformulerade visioner och värdering-
ar nedskrivna på sin hemsida. Istället har jag kommit fram till följande utifrån undersökningar 
och under samtal med Barbara Hosak36.

Hitta något som ”håller ihop” sortimentet
Storsäljare (volym)
Använda sig av avancerade tekniker
Använda sig av tidskrävande tekniker
Skapa en egen identitet

Mitt förslag är att Kateha i högre grad ska framhäva att deras produkter är handgjorda. Många 
andra mattföretag använder sig av maskintillverkade mattor. Kateha kan dra fördelar av tekniker 
och detaljer som inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att göra vid maskintillverkning. Men 
som skulle kunna framhäva Katehas höga kvalite med omsorg om detaljer och dessutom visa att 
produkterna är gjorda för hand.
Jag bedömer även att en signatur av den som har gjort mattan och information om var den är 
tillverkad skulle kunna tillföra ett mervärde. Om kortare serier görs finns även möjlighet att 
numrera en serie.
Jag tror även att Kateha långsiktigt skulle tjäna på att hitta en tydlig identitet bland mattorna, så 
att kunderna ser att det är just en ”Kateha-matta”.

Jag har också jämfört med andra mattföretag för att se vart Kateha befinner sig på marknaden. 
Barbara Hozak har lärt mig lite grann om deras tillverkningsmetoder och vi har även gått ige-
nom Katehas sortiment för att se vilka produkter som är de viktigaste.

Kateha kännetecknas av långsiktig trovärdighet och hög kvalité.

 

 Profilprodukter: Labyrint och Candy   Storsäljare: Allium

Som mina egna mål sätter jag dessutom att jag vill uppnå en harmonisk färgkomposition där 
ögat för över färgnyanserna. Jag vill hitta en rytm med jämna steg och en mönsterkombinatorik. 
Mattan ska upplevas som lågmäld, men intressant.

36 Barbara Hosak, ägare, Kateha (2014-03-21)
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Kriterier/begränsningar

Jag väljer ut tre interiörsbilder med tre olika inredningsstilar, inspirerad av mina användare i 
djupstudierna. Jag förtydligar stilarna med beskrivningar och väljer ut en potentiell färgskala 
till varje stil. 
Eftersom det är viktigt för mig att knyta ihop det med Katehas befintliga sortiment utgår jag 
från två av deras mest populära färger, nämligen turtlegreen och scarlet red samt även dim grey. 
I den sista stilen utgår jag från den blå i mattan Crossroads, vilken är min personliga favorit av 
Katehas mattor.

Min avsikt är att jag ska ta fram en matta och att jag sedan ska applicera tre olika färgställningar 
på denna matta, så att det blir tre olika varianter. Den blivande mattans mönster ska alltså tåla 
att göras i olika färger. Eftersom jag dessutom inte bara har valt olika kulörer, utan ockå valörer 
och ljushet, så bör de olika färgsättningarna ge mattan skilda uttryck. På detta sätt kommer jag 
att lära mig mer om färgsättning.

Sammanfattning och reflektion

Mattan kommer att vara avsedd till vardagsrum med placering under soffgrupp. Eftersom två 
av de viktigaste kriterierna efter mina undersökningar var att mattan skulle vara varm och mjuk  
tar jag det slutgitliga beslutet att den att göras i ull och tuftas. Luggen kan vara ståendes uppåt, 
öglad eller en kombination av båda. Den kan dessutom vara i flera olika höjder. Det går även att 
göra rundningar i form av skulpteringar och/eller kantlinje i form av en tunn markering mellan 
olika färger. 
Mattan kommer att tillverkas av Kateha och jag vill att den ska framhäva det som jag bedömer 
som viktigt för dem, nämligen att den är handgjord. Jag jobbar därför gärna med olika höjder 
och färger. Försöka att hitta små detaljer som inte en maskin klarar av. Vidare vill jag att den  ska 
tillföra något till Katehas befintliga sortiment, samt att mattan ska upplevas som lågmäld men 
intressant.

Lantlig shabby-shick Retro modern Blå nostalgi

I
n
t
e
r
i
ö
r

Mossgrönt, gammelrosa, beige
Varma färger i milda toner
Gammaldags, inbjudande, rogivande

En hemkär person som vill att bostaden ska vara inbjudande och mysig. Trivs 
med att vara hemma och pyssla. Att arrangera och ändra på olika detaljer. Sitter 
gärna ner och bara njuter av atmosfären som hon har skapat. Läser en bok med 
en filt i knät. Familj och vänner är välkomna. Har både barn och djur.

Kännetecken: vitt, småplottrigt, naturmaterial, återvinning och återbruk

Svart, grå, vit, lila alternativt ”Kateha-röd”
Kontraster med färgstarka inslag
Stilrent, modernt, sofistikerat

En stadsmänniska som vill att det ska se snyggt och prydligt ut. Dessutom ska det kännas 
modernt. Det ska synas att innehavaren följer med i trender och inredningsstilar. En män-
niska på språng som tillbringar mycket tid med annat än hemmet; såsom träning, resor 
och umgås med vänner. Vill att andra som besöker bostaden ska få ”rätt” intryck av dem.  
Dock helst inte barn eller djur.

Kännetecken: ljust, sparsmakat, designobjekt, luddigt ex rya el fårskinn.

Blått i olika milda, dova färger
Mjuka övergångar
Marint tema med känslan av såpade trägolv och trasmattor

En känsla av nostalgi för en person som trivs med det enkla och mysiga, utan att 
bry sig särskilt mycket om olika trender. 
Kökssoffa, vitmålad pärlspont, såpade trägolv och gammaldags trasmattor finns 
troligtvis här. Det bakas och lagas mat, odlas och pysslas i största allmänhet.

Kännetecken: ljust, lugnt, trivsamt och gammaldags men funktionellt
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Skissprocess

Mönster

Skisser

Jag börjar med potatistryck där jag enkelt får fram färgskillnader genom att bara arbeta med en 
kulör, men genom att jag ”stämplar” flera gånger med samma pålagda färg. På så vis skapar jag 
en rytm med fem färgsteg. 

Mellan ”färgfigurerna” som jag tryckt bildas cirklar. Jag gör liknande mönster digitalt. Det blir 
dock hårt och livlöst. Det är känslan av ljus, i den tunnast pålagda färgen, som fångar min blick 
i potatistrycken och jag bestämmer mig för att jobba vidare med ljuset.

Jag undersöker hur ljuset ska/bör gå in i bilden/mat-
tan och vart det ska ta vägen. Inser att antingen ska en 
matta vara diskret och intetsägande, så att inga blickar 
dras till den eller så skall den leda blicken mot mitten. 
Leds ljuset ut från mattan studsar blicken bort och jag 
vill ju att mattan ska upplevas som inbjudande. Fort-
sätter ljuset och leder blicken vidare över hela mattan 

så far blicken vidare in under soffan och dit vill man inte att blickarna ska gå. Denna matta bör 
bidra till att vistelsen i soffgruppen känns angenäm och lockande.

Går tillbaks till ursprungsformen och stretchar ut den en aning. Bygger upp kombinationer av 
samma figur och placerar färgen olika för att hitta en rytm i mönster och färgkombination.
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Upptäcker att ”stjärnan” som jag jobbar med påminner om en ljusglimt; en sådan som bildas när 
du tittar i starkt solljus och kan även synas på glittrande hav eller gnistrande snö.

Fokuserar på att ljuset ska mot mitten av mattan, dels för att det ska bli balans, men främst för att 
soffgruppen ska kännas inbjudande. Provar även med ljussättning tvärt om, men anser att ljuset 
ska leda blicken in mot mitten.

Ser detta en tidig morgon och känner att det är ju precis det som 
jag försöker att illustrera. Ljuset som fångar din blick och leder dig 
in i gläntan.
Abstraherar och skapar en matta baserad på 
rektanglar. 
Jag attraheras av simultankontrasten. Att de 
olika färgfälten ser olika ljusa eller mörka ut 
beroende på vilken nyans som ligger nära. 
Dessutom att ögat läser in linjerna på diago-
nalen. Ögat dras verkligen mot mitten!
Får dock rådet av Agneta Mattisson Bojing37 
att en matta inte bör upplevas som alltför 
tredimensionell. Ser den ut som en pyramid, 

så upplevs den antagligen inte som lockande att gå på. Jag inser att den dessutom är lik Josef 
Albers38 konstverk Hommage to the square.

Går tillbaks till grundformen och utvecklar den ytterligare. Vrider och roterar på figuren och 
färgsätter på ett mjukare sätt. Mellanrumsformerna skapar istället ett blommönster.

37 Agneta Mattisson Bojing, textil- och mattdesigner, Hemslöjden Kalmar län
38 Josef Albers, tysk konstnär och konstteoretiker (1888-1976), Wikipedia

http://
egonfrid.v-blog. http://www.trollmorsan.

com/2013/08/graviditet-fint-vader-
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Skriver ut små minimattor och placerar i ett ”dockskåp” för att ser hur de olika mattorna tar sig 
ut i vald miljö. Detta leder till nya insikter såsom att ”stjärnmönstret” behöver vara mindre och 
botten mörkare för att kunna fungera.

Tycker att både den rektangelformade och den blommiga passar in.
Be om kritik från mattdesigner och mina personer som jag gjorde djupstudierna hos. En matt-
designer39 avråder från den rektangulära på grund av risker med dess visuella tredimensionella 
effekt. En av personerna från djupstudierna vill mycket gärna ha den blommiga mattan. 

Eftersom mitt mål är att lära mig hur ett samarbete med ett företag kan fungera åker jag upp 
till Kateha med flera av mina skisser. Jag presenterar dem och visar lite om hur jag har tänkt. 
Kateha är villig att hjälpa mig att tillverka ett exemplar av den som jag vill ha. Men eftersom jag 
är intresserad av processen så lyssnar jag på Barbara Hosaks åsikter och argument. Hon har en 
otroligt stor erfarenhet av mattbranschen och det är intressant att höra hur hon resonerar. Hon 
visar en blommig skiss som hon tror har störst potential och vi väljer att gå vidare med den. 

Tekniker och garnsort dis-
kuteras. Jag ska välja mel-
lan lugg (garntrådar rakt 
upp) i olika längder eller 
en kombination av lugg 
och öglor. Eftersom det ska 
vara en matta avsedd för en 
soffgrupp är det viktigt att 
mattan upplevs som mjuk 
under fötterna. Detta var 
ett av de viktigaste kriteri-

erna som angavs i mina undersökningar! Mattan kommer alltså bara att bestå av ullgarn. Färg-
sättningen ska även bestämmas och Barbara beställer en provbit på de tekniker och färgkom-

39 Agneta Mattisson Bojing, textil- och mattdesigner
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binationer (mixade partier på mattan med flera färger) som kan vara aktuella. Jag skissar på 
färgsättning och gör en fullständig ritning. Även bredd på kanten, hur mönstrets färgsättning 
ska upprepa sig och om mattans kanter ska vara rundade.

Detta mönster påminner lite om Verner Panton40. Han job-
bade mycket med geometriska figurer och färgeffekter av 
olika slag. Han eftersträvade oftast dynamik och starka re-
aktioner, medan jag själv söker en mjukare visuell effekt.
                     ”En” och ”Fire” - två möbeltyg från 196341

Från att ha sett 
ljusglimten och 
följt ljuset in mot 
gläntan, så är jag 
nu framme i själva 
gläntan och försö-
ker skapa en mjuk 
mossmatta till att 
vila fötterna på.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan 

hittas av den som gått vilse. 

ur Tomas Tranströmers dikt Gläntan42 

Jag får den här diktraden på e-post en måndagsmorgon43 och känner att den passar perfekt!

Mönsterdetaljer

Mönstret är valt och nästa steg är att omsorgsullt arbeta med detaljerna. Utgår från skissen som 
vi valde på Kateha och korrigerar sedan steg för steg.

40 Verner Panton, dansk inredningsdesigner och färgteoretiker. (1926-1998), Wikipedia
41 The collected works; Verner Panton; Vitra Design Museum, 2000, s 320
42 Sanningsbarriären; Tomas Tranströmer; Bonniers, 1978, s 11
43 Veckans peptalk, Olof Röhlander (2014-04-07)
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Utgångsskiss                   Färger på sidorna           Spetsar upp och nertill.      Mönstret är ”randigt” 

En glänta är inte symmetrisk!    Fånga ljuset i mitten         Mer avlång ljusplacering.  Större ljus yta innan mörkret.

Mattans form

Jag provar min tidigare tanke om rundade hörn. Men precis som jag misstänkte så tycker jag 
inte att det gör sig på en mindre matta. Det är på stora ytor, när en hel soffgrupp är placerad på 
mattan, som det skulle kunna vara intressant.
Runda organiska former mjukar upp och gör sig ofta bra som solitärer och i öppna planlös-
ningar. Eftersom detta ska vara en matta avsedd för en soffgrupp - vilka fortfarande oftast är 
rektangulära - så sparar jag idén om mjuk form till ett bättre tillfälle.

Rektangelformad matta, men med rundade hörn            Rektangelformad matta med hörn i 90 graders vinkel.  
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Sammanfattning och reflektion

Mattan kommer att ha en traditionell rektangelform. Den formen tar sig bäst ut som soffmatta 
placerad i en vanlig bostad. Jag tar det definitiva beslutet att prototypmattan kommer att vara 
cirka 140x200 cm. Det är tillräckligt stort för att man ska kunna få känslan av en matta i ”full-
skalestorlek”, men tillräckligt liten för att kunna fungera bra på en utställning.

Fullskalemodell

   
   

         Färgsättning

Färger

I mina skisser har jag använt kulörthetslika färger. För att jag ska hinna få mattan i tid till exa-
mensutställningen, så ska min matta dock tillverkas i Baltikum. Denna fabrik använder enbart 
100 stycken standardfärger. Hundra låter först som ganska många, men så fort jag tänker efter 
inser jag att det inte är det. Eftersom jag inspirerats av gläntan i skogen så vill jag färgsätta orgi-
nalet med ”skogsfärger” och det finns åtta olika att välja på. 

Detta känns som en utmaning, men eftersom jag ville lära mig mer om hur en designer kan ar-
beta och hur det är att samarbeta med företag, så tänker jag att det är nyttigt att prova på dessa 
begränsningar.

Jag väljer att jobba vidare med dessa sex färger 
som jag tycker har en rytm och dessutom lite 
variation i kulörthet och blandade varma/kalla 
nyanser.  Jag översätter proverna till NCS-färg-
system och provar lite olika färgplaceringar. 

   
Den mörka färgen domine-
rar och det blir lätt randigt.
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Provar med att även ramen får olika nyanser och inser hur mycket det gör för helhetsintrycket.

Skriver även ut och provar ”mattorna” i miljö. Detta för att lättare kunna bedöma deras potential.

Har slutligen dessa tre mattor att välja på. Då har jag skapat ett mönster som är repetitivt, ett 
som är random och ett som är symmetriskt. Här har jag mycket svårt att välja vilket som jag 
ska gå vidare med och väger för- och nackdelar mot varandra. Eftersom färgerna inte heller är 
exakta, så vet jag inte riktigt hur de kommer att samspela förrän jag får se det slutgiltiga resulta-
tet (färdigtuftad matta). Jag skickar alla tre skisserna till Kateha för feedback. De svarar: Vi gör 
gärna både den första och den tredje mattan. Jag accepterar gladeligt detta och väljer dessa båda 
att jobbar vidare med.
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Färdigt mönster

Färdig mönsterritning  CAD-modell för att se mönstret tredimensionellt

Detta är det färdiga mönstret. Mattan ska vara 140x200 cm och kanten runt om är 5 cm bred. 
Hela mattan ska ha lugg (inga öglor), eftersom lugg blir mjukast och dessutom ser stilfullt ut. Jag 
har tänkt mig att kanten och de gröna ”tuvorna” ska ha en lugghöjd på 14 mm med en rundning 
(radie) runt om. Botten (blommorna) vill jag ha något lägre med en lugghöjd på 12 mm. Denna 
ska bestå av tre mixade vitaktiga nyanser. Det skapar liv, utan att vara kritvitt. Meleringen gör 
även att eventuell smuts elller fläckar lättare döljs.

Resultat

Jag tycker att båda är fina, men på olika sätt. Den med mer tydliga linjer ser jag som skuggor 
från grenar högt ovanför. Denna matta har mer attityd och jag tänker mig att den passar bäst 
som stolt solitär. 

Den andra mattan är mer lugn och lågmäld och ger känslan av ljuset mot mitten. Den skulle 
göra sig bra till en soffgrupp.



Interiörbilder

CAD-skiss

                          Färdiga mattor fotograferade på fabriken i Estland.
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Glänta

Färdigt resultat



Slutsats

Jag är mycket nöjd med mitt examensarbete. Det har varit ett mycket intressant och lärorikt 
projekt. Jag har lärt mig massor!

Mina syften är uppfyllda: Jag har fått insyn i mattbranschen och lärt mig en del om tillverknings-
processen och även hur man kan gå tillväga för att ta fram mönster och förslag till nya kollektio-
ner. Det har framför allt varit mycket givande med kontakten med Kateha. Men att även fått se 
Hitex produktion och kontakt med flera säljare och deras erfarenheter har bidragit till bredden 
på informationen. Jag har fått råd och stöd av befintliga designers, vilket har varit både tryggt 
och givande.

Min första projektidé att ta fram en modulmatta blev inte realiserad, eftersom det behovet jag 
trodde på inte fanns, när jag frågade runt bland säljare och i mina undersökningar. Att jag inte 
kunnat finna en tillräckligt funktionell lösning på sammanfogningen bidrog också till att jag 
valde bort detta.

När mina projektmattor är tillverkade ska jag utvärdera vad mina tre personer i djupstudierna 
tycker om dem. Jag ska även höra vad Kateha anser och se om de ”passar in eller kompletterar 
deras befintliga sortiment”. 

Mitt mål var att ta fram en välfungerande matta för privat bruk inomhus. Detta anser jag att jag 
har uppnått eftersom jag noggrant har lyssnat av och anpassat mig efter synpunkterna från an-
vändarna i mina undersökningar. De viktigaste kriterierna är uppfyllda. Dessutom är material 
och teknik valda för att mattan skall ha potential till en längre livslängd.

Jag har försökt att åstadkomma en tilltalande färgkomposition. Detta skall jag också utvärdera 
när jag har tillgång till det färdiga resultatet. Utöver miljömässig hållbarhet tycker jag att estetisk 
hållbarhet är mycket viktig. En produkt som konsumenten vill ha kvar och använda under hela 
produktens livslängd bidrar till ett mer varaktigt samhälle. Jag har utgått från naturen och dess 
färger i mitt projekt. Naturen är någonting som människan inte brukar tröttna på och därför har 
mattan potential till att bli mer varaktig än en tillfällig ”modefärg”. 

Naturen är en källa till avkoppling och rekreation och den huvudsakliga anledningen till att jag 
valde detta var för att soffgruppen - där mina användare ska sitta ner - är tänkt just till en plats 
för att varva ner. Att omges av en liten bit natur kan bidra till ökat välbefinnande.

Jag ser detta projekt som det första av flera med inspiration utifrån en svensk naturdikt. Återstår 
att se vilken jag ska ta mig an härnäst.

Lotta Johansson
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