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Abstrakt 
There are more trees than ever in Sweden, despite that the biodiversity is declining in 

our forests. Today there are more than 2000 endangered species in the Swedish forests 

and one of the reasons for this development is the shortage of dead wood. Many of the 

forest mosses, lichens, fungi and insects are dependent on dead wood for their survival.   

    I have created two textile patterns where I have made an artistic interpretation of 

three endangered species that are dependent on lying dead wood of pine, also called 

tallågor in Swedish. These species are at risk of extinction if nothing is done. 

 

Det finns mer träd än någonsin i Sverige, trots detta minskar den biologiska mångfalden 

i våra skogar. I de svenska skogarna finns idag över 2000 rödlistade arter och en av 

anledningarna till denna utveckling är bristen på död ved. Många av skogens mossor, 

lavar, svampar och insekter är beroende av död ved för sin överlevnad.  

    I mitt projekt har jag skapat två textila mönster,där jag gestaltar tre rödlistade 

signalarter som är beroende av liggande död ved av tall, även kallad tallågor. Dessa 

arter riskerar att dö ut om inget görs. 
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1 Problemområde 
1.1 Bakgrund 
Jag är uppvuxen i Ångermanland vid kusten, men i mitt hjärta finns skogen.  
Varje vinter- och sommarlov åkte jag tillsammans min familj upp till Remmarn, till den 

röda stugan vid roten av Remmarberget där farfar och farmor bodde. Nedanför den röda 

stugan bredde Remmarsjön ut sig, full med fisk och alger. Bredvid sjön gick hästar på 

bete och i horisonten sågs Trattbergets toppar. Med farfar och farmor hittade vi på 

massa roligt, alltid i skogen. Vi vandrade, åkte skoter, pimplade, metade, rodde, sköt 

med luftgevär, eldade, grillade, bastade, badade, plockade bär, letade spår efter björn 

och älg och varje höst vankades jakt. Det var här jag lärde mig älska skogen och dess 

rikedomar.  

    Jag har, som troligtvis många andra, en nostalgisk och romantisk bild av skogen, 

präglad av minnen från barndomen och av sättet skogen gestaltas genom till exempel 

litteratur, musik och konst. Skogen gestaltas inte sällan som något vackert, mystiskt, 

besjälat och som en plats för rekreation, vilket den också är. Men som med alla saker 

finns även en annan sida och den vill jag belysa i detta projekt. 

 
1.2 Mål & syfte 
Målet med projektet är att belysa reduceringen av den biologiska mångfalden i de 

svenska barrskogarna. Detta kommer att gestaltas genom mönster för möbeltyger till 

privatbruk. Syftena är att skapa eftertanke hos gemene man kring hur vår samtida skog 

faktisk ser ut samt berätta om de problem som den nutida skogsindustrin medför. Jag 

vill även med mina mönster uppmana gemene man att lära sig mer om sin omgivande 

flora och fauna. 

 
1.3 Den svenska skogen 
Stora delar av Sverige är barrskogsdominerat och för många arter är skogen livsviktig 

för deras överlevnad. Under lång tid har skogen dock brukats hårt, under 1700- och 

1800-talet brukades skogen så hårt att den, i södra Sverige, till stor del försvann.1  Idag 

finns det mer träd än någonsin i Sverige, trots detta minskar den biologiska mångfalden 

i våra skogar. Ungefär 90 procent av våra skogar är odlad så kallad kulturskog.2 

 
  

1 Gärdenfors, U. (ed.): Rödlistade arter i Sverige 2010. Uppsala: Artdatabanken, SLU, 2010. s. 85. 
2 Vessby, Malin: ”Är det kört?”, Hemslöjd, nr 3, 2014. ss. 38- 40. 

1 
 

                                                 



  
 

Skogsindustrin pekar på att mängden träd ökar i landet, men samtidigt blir antalet riktigt 

gamla träd färre och färre, endast sex procent av alla träd i Sverige är över 140 år. Något 

som ses allt mer sällan är täta, varierande skogar med olika trädslag, dimensioner, åldrar 

och döda träd. Allt oftare ses planterade barrträd i samma åldrar och dimensioner. På 

grund av denna utveckling kämpar många djur, växter och svampar.3 Avverkning och 

olika skogsåtgärder som görs under den nya kulturskogens uppväxt påverkar också 

skogsarterna negativt men även indirekta påföljder såsom förtätning och 

trädslagsförändring.4 I boken Rödlistade arter i Sverige 2010 skriver Arthur Larsson 

och Göran Thor att ”idag ser vi dessutom tendenser till ett hårdare utnyttjande av 

skogen i form av gödsling, uttag av skogsbränsle, minskad omloppstid och introduktion 

av främmande träslag, vilket ytterligare försvårar tillvaron för många skogsarter.”5 

    Under de senaste decennierna har dock medvetenheten ökat kring skogsarternas 

situation. Många åtgärder har utförts, till exempel har arbetet med att öka antalet döda 

träd och med att ta större hänsyn till känsliga miljöer gjort att den negativa utvecklingen 

hejdats. Både staten och skogsägare har under de senaste två decennierna även 

undantagit skogsmark från avverkning i allt större utsträckning. Trots detta är stora 

arealer värdefull skog fortfarande oskyddad. I norra Sverige avverkas i många fall 

gammelskog som aldrig tidigare kalavverkats. Sammanfattningsvis minskar arealen 

skog med höga naturvärden, det vill säga biologisk mångfald.6 

  
3 Vessby, s. 38. 
4 Gärdenfors, U. (ed.), s. 86. 
5 Ibid 
6 Ibid 

Bild 1 

2 

                                                 



  
 

1.3.1 Biologisk mångfald 
I boken Biologisk mångfald i Sverige skriver Claes Bernes att biologisk mångfald 

(biodiversitet) innefattar den variationsrikedom som utgör allt liv på jorden.7 Enligt 

Nationalencyklopedin behöver biologisk mångfald som begrepp preciseras för att bli 

användbart och mätbart, till ekosystem, arter, variation inom arter och till geografiskt 

område. Vidare skriver Per Elvingson och Sven G. Nilsson att ”som exempel kan 

nämnas att artrikedomen i skog ökar med antalet trädslag, trädens ålder, mängden döda 

träd samt hur länge skogen funnits på platsen. Den genetiska variationen kan mätas 

inom och mellan enskilda bestånd och populationer.”8  
    Det moderna skogsbruk som utvecklades under 1900-talet i Sverige har, på grund av 

dess genomslagskraft, påverkat den biologiska mångfalden i större delar av landet mer 

än någon annan mänsklig aktivitet. Sedan 1800-talet har nästan hundra arter helt 

försvunnit från den svenska skogen och i de flesta fall anses skogsbruket vara 

anledningen till denna utveckling. Arter som framför allt påverkats negativt återfinns 

bland lavar, svampar och ryggradslösa djur. I de svenska skogarna finns över 2000 

rödlistade arter.9  För mer information om rödlistade arter se 2.1.1 Rödlistade 

signalarter, s 5. 

1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till den svenska barrskogen och till tre rödlistade signalarter som är 

beroende av liggande död tall, även kallad tallåga; raggbock (en skalbagge), 

vedtrappmossa (en typ av mossa) och liten kandelabersvamp (en svamp). En annan 

avgränsning är att jag kommer göra en kollektion på två mönster för möbeltyger till 

privatbruk, där dessa arter gestaltas. Jag kommer endast ge förslag på etiketter där 

information kring arterna kommer finnas.  

 

1.5 Frågeställning 
Hur kan jag som designer bidra till en ökad medvetenhet kring reduceringen av den 

biologiska mångfalden i våra svenska barrskogar genom textila mönster?  

  

7    Bernes, Claes: Biologisk Mångfald i Sverige. Mölnlycke, Elanders Fälth & Hässler, 2011. s. 9. 
8 Nationalencyklopedin, biologisk mångfald, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biologisk-mångfald 

Hämtad 2015-03-31 
9    Bernes, s. 61. 
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2 Teori & metod 
2.1 Död ved - tallågan 
Då flertalet träd i kulturskogen avverkas innan de åldras och dör har det medfört en brist 

på död ved. Många av barrskogens mossor, lavar, svampar och insekter är beroende av 

död ved och många är knutna till specifika skeenden i vedens förmultningsprocess samt 

till bestämda trädslag.10 Ungefär 6000- 7000 arter som lever i svenska skogar är 

beroende av död ved under någon del av livet. Grova stammar av död ved hyser ofta 

fler arter än grenar och kvistar och det kan ta flera sekler för en liggande trädstam (låga) 

att bli helt nedbruten. Ett dött träd ger med andra ord liv till skogen.11  

Enligt boken Biologisk Mångfald i Sverige har ”få förändringar av skogsekosystemen 

[...] missgynnat fler arter än den nutida bristen på död och multnande ved.”12 Redan 

långt tillbaka i tiden började död ved minska i skogar nära bebyggda platser då torrt 

virke gör sig bra som brännved. Med det industriella skogsbrukets expansion, i slutet av 

1800-talet, spreds samma 

utveckling till områden mer 

avsides.13 På grund av miljömål 

har dock volymen död ved ökat, 

anledningen till denna ökning 

beror först och främst på att 

döende och döda träd lämnas 

kvar i skogsmarker. Den ved 

som har ökat är främst granved 

medan död ved av tall och 

lövträd har ökat svagt.14 

  

10 Hallmén, John., Jernberg, Jonas., Magnusson, Roine., Svensson, Pelle: Än lever skogen. Stockholm: Nordstedts, 2013.s. 85. 
11 Bernes, ss. 40-41. 
12 Ibid 
13 Ibid, s. 64. 
14 Gärdenfors, U. (ed.), ss. 87-88. 

Bild 3 
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2.1.1 Rödlistade singnalarter 
I Sverige arbetar vi efter Internationella 

Naturvårdsunionens (IUCN) kategorier och 

kriterier för rödlistning, som grundar sig på en 

beräkning av arternas risk att dö ut (se tabell till 

höger).15 Signalarter eller indikatorarter är 

enligt Skogsstyrelsen ”användbara för att 

lokalisera och urskilja skogar med höga 

naturvärden”.16 Då många av dessa arter har 

höga krav på sin omgivningsmiljö. Många 

gånger finns signalarterna även med på rödalistorna. Skogsstyrelsen förklarar vidare att 

för att en art ska få benämnas som signalart måste den uppfylla vissa krav: 

- Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta finns där 
 naturvärdet är högt. 
- Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden, och sällan 
  uppträda där naturvärdet är lågt. 

- Lätt att upptäcka i fält. 
- Möjlig att identifiera i fält och sakna förväxlingsbara arter.17 
 

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Växjö har jag fått hjälp att välja tre 

rödlistade signalarter, raggbock, vedtrappmossa och liten kandelabersvamp, som är 

beroende av liggande död tall, se nedan. 

 
2.1.1.1 Raggbock 
Raggbock (Sårbar, VU) är en stor 

skalbagge som tillhör familjen 

långhorningar och är nattaktiv. Arten är 

mörkbrun till svart med rödbruna 

antenner och kan bli tre centimeter lång. 

De trivs bäst i gamla solexponerade 

tallågor som har en hård silvergrå ytved 

med bevarad fuktighet i dess inre. När 

lågan är fem till tio år gammal läggs de 

första äggen och så länge virket håller rätt kvalitet och solexponeras tillräckligt, kan 

äggläggningen fortgå i decennier framåt. Äggen läggs långt in i vedens springor och 

larverna gnager breda gångar ända in i kärnveden. Pågående gnagspår har hittats i 

15 Gärdenfors, U. (ed.), s. 21. 
16 http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/ Hämtad 2015-03-02 
17 Ibid 

 
 
 

 
Bild på raggbock 
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tallågor som legat i hundra år. Arten gynnas av skogsbränder då skogen blir glesare och 

död ved svärtas ner och får mer solbelysning.18  Aktiv skogskötsel och 

brandbekämpning gör att skogen blir yngre och tätare vilket missgynnar arten. Idag 

återfinns konstanta populationer av raggbock endast i naturlig öppen skog, från 

Småland till Norrbotten.19 

 

2.1.1.2 Vedtrappmossa 
Vedtrappmossa (Nära hotad, NT) är en liten 

bladlevermossa som kan bli en centimeter hög. 

Arten har upprätta skott med täta tvåflikiga blad 

och vinröda groddkorn i spetsen.  Den lever på 

murken grov ved av tall- eller granlågor som inte 

är för mjuka och förekommer främst i gamla 

slutna skogar där det finns kontinuerlig tillgång på 

död ved. De största hoten mot vedtrappmossa är 

bristen på grov död ved och avverkning. Idag 

återfinns arten främst i de mellersta och norra delarna av landet. 20 

 
2.1.1.3 Liten kandelabersvamp 
Liten kandelabersvamp (Akut hotad, CR) är 

fingersvampsliknande med 1- 2,5 centimeter höga 

fruktkroppar. Den är vanligen ogrenad och är i 

färgen gråviolett, grårosa eller gråbrun. 

Fruktkroppens överdel är tillplattad och ser ut som 

en lite krona.  Arten är nedbrytare av barklösa 

tallågor och återfinns i gammal tallskog eller 

blandskog av blåbärsristyp.  

På hösten påträffas dess fruktkroppar som lever i ett år, men svampens nätverk 

(mycelet) kan troligtvis leva lika länge som lågan. Skogsåtgärder som medför att antalet 

tallågor minskar eller förstörs har gjort att svampen i dag är akut hotad. Även hårda 

skogsbränder på artens växtplats medför ett hot. Arten har påträffats i Småland, 

Hälsingland och Medelpad.21 

 

18 http://www.artdata.slu.se/filer/faunavaktarblad/Faunavaktarblad-Raggbock.pdf. s. 1-2. Hämtad 2015-03-07 
19 http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Tragosoma_Depsarium_101920.pdf s. 1. Hämtad 2015-03-07 
20 http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Anastrophyllum_Hellerianum_53.pdf  Hämtad 2015-03-07 
21 http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Artomyces_Cristatus_1975.pdf  Hämtad 2015-03-07 
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2.2 Omvärldsanalys/ State of the art 
Människan har alltid haft en önskan att gestalta och avbilda naturen, från blommor och 

djur till landskap.22 Genom historien och över kulturella gränser har designers tagit 

inspiration till sitt mönsterskapande från naturen och sin omgivning. Naturskildringarna 

har varit allt från avbildande till mer abstrakta och fantasifulla.23 Idag fortsätter naturen 

att inspirera designers men fortfarande ses främst romantiserande och idealiserade 

mönster av naturen och skogen. I boken Print in fashion skriver Marnie Fogg; 

This great delight and urgency in consolidating our desire for a connection 
with our rural roots is also connected to a contemporary awareness of 
environmental issues and anxieties about the world´s diminishing natural 
resources, all of which increase the appeal of recreating fast-vanishing flora 
and fauna.24 

Är det så att vi avbildar vår natur för att återskapa och dokumentera en natur som 

kanske håller på att försvinna eller blundar vi för miljöförstörelsen genom att välja att 

inte avbilda naturen som den ser ut. Enligt Ann Thorpe i Design för hållbar utveckling, 

orsakar förstörelsen av naturresurserna psykisk ohälsa och ger en känsla av maktlöshet 

vilket i sin tur ofta leder till att vi förtränger obehagskänslorna och förnekar 

problemen.25 Vidare skriver Thorpe att ”vi måste övervinna våra undertryckta känslor 

kring naturförstörelsen innan vi kan fortsätta framåt för att skapa positiva 

förändringar.” 26 Några designers som inte blundar och som arbetar med olika samtida 

problem i sina mönsterbilder är Timorous Beasties, Sara Gullman, Philippe Sainez, 

Maria Westberg och Hussein Chalayan. I Timorous Beasties mönster London Toile (till 

vänster) och Glasgow Toile (till höger) skildras bland annat en person som blir rånad, en 

sprutnarkoman och en hemlös kvinna. 

 

 

 

22   Fogg, Marnie: Print in fashion: design and development in textile fashion. London: Batsford, 2006. s. 24. 
23 Edwards, Clive: How to Read Pattern. London: Herbert Press Ltd, 2009. s. 38 
24 Marnie. s. 31. 
25 Thorpe, Ann: Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur. Stockholm: Raster, 2008. s. 198. 
26 Ibid. s. 200. 
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Sara Gullman har i sitt mönster Global Diversity 

inspirerats av Naturskyddsföreningens arbete och 

skildrar kärnkraftsbyggnader, fiskstim, fiskebåtar 

och urglesning av skogar. Tyget säljs även till 

förmån för Naturskyddsföreningen.27 

 

Philippe Sainez mönster I <3SCHIZOPHRENICS ser vid första anblick ut att bestå av 

flamingos och blommor men vid närmare granskning ser man att blommorna är 

uppbyggda av flamingos och AK:4:or.28 

 

 

 

 

 

I Maria Westerbergs mönster What if...? skildras 

de tio djur som idag är mest hotade i välden. Med 

mönstret vill Westerberg ifrågasätta det faktum att 

om inget görs kommer dessa djur endast bli en fin 

bild på en vägg.29 

 

Hussein Chalayan har även han arbetat med 

utrotningshotade djur i sitt mönster Chalayan. I 

mönstret återfinns bland annat pandor, lejon, 

valar, gorillor, tigrar, isbjörnar och zebror. Det  

skildras även militärer i uniform.30 

  

27   http://story.ljungbergsfactory.se/fileadmin/user_upload/pdf/sv/sara-gullman_sv.pdf. Hämtad 2015-01-22 
28 http://philippesainz.se/#item=i-3-schizophrenics-a-wallpaper Hämtad 2015-03-20 
29 http://www.mariawesterberg.se/?page_id=11 Hämtad 2015-03-20 
30 Marnie. s. 33. 
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2.3 Praktiskt utförande 
Jag kommer i mitt projekt besöka Stockholm furniture fair, ta kontakt med 

Naturskyddsförningen i Växjö, göra studiebesök hos två tapetserare och hos Ljungbergs 

Factory. Genom litteratur, state of the art och studier av skogen (fotografering, frottage 

och insamlande av intryck, kottar, barr samt bark) skapar jag en bas för mitt 

gestaltningsarbete. De konstnärliga metoder som kommer att användas genom hela 

processen är både digitala och analoga. Jag kommer för hand att skapa former och jag 

kommer använda mig av Photoshop som verktyg för att skapa mönster. Gouache, kol, 

teckning, kollage och akryl är några exempel på metoder som kommer att användas. 

Under mitt gestaltningsarbete kommer jag utgå från min älsklingsfåtölj som kommer att 

kläs om i ett av mönstren till examensutställningen i juni (bilaga D). 

 

3 Resultat 
Som jag uttryckt tidigare betyder skogen mycket för mig, så vid val av examensarbete 

visste jag att jag ville arbeta med skogen på något sätt och mitt intresse för illustration, 

mönster och textil gjorde att jag valde att arbeta med textila mönster. Idén om att 

illustrera och lyfta fram rödlistade signalarter växte fram successivt och för att få hjälp 

med vilka arter som jag skulle välja tog jag kontakt med Naturskyddsföreningen i 

Växjö. Med deras hjälp bestämde jag mig för att rikta in mig på arter som är beroende 

av död tall. Anledningen till varför jag valt att arbeta med möbeltyg är för att det inte 

finns så mycket möbeltyger på marknaden och för att jag ser det som en utmaning att 

skapa ett mönster som ska fungera under en lång tid, då möbeltyger sällan byts ut. En 

annan aspekt är att en möbels livslängd kan förlängas då den kläs om med mitt tyg.  

 
3.1 Produktion 
Tygen är tänkt att säljas till förmån för Naturskyddsföreningen för att stödja deras arbete 

för biologisk mångfald och en hållbar skogspolitik. Produktionen av tygen är tänkt att 

ske på Ljungbergs Factory i Rydboholm. Företaget har en lång historia, Rydboholms 

Konstväfveri grundades av Sven Eriksson 1834. Senare kom förberedelse, tryckning 

och färgning att ske i Rydboholm och vävning i Svaneholm och Viskafors. 1949 

startades Ljungbergs Textil i Floda av Erik ljungberg och idag är företagen samlade i 

Rydboholm under namnet Ljungbergs Factory.31 Ljungbergs arbetar aktivt med 

31 http://story.ljungbergsfactory.se/fabriken/var-historia/  Hämtad 2015-03-18 
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Se utförlig livscykel i bilaga C 

Livscykel 

miljöfrågor och beredningen av 

textilier ska ske med minsta möjliga 

miljöpåverkan. Varje år sätts nya 

miljömål upp.32   

    Tryckningen kommer ske med plana 

schabloner. Fördelarna med denna 

tryckmetod är att 

produktionshastigheten är låg vilket 

gör att det blir ett bra genomtryck och 

stark färg samt att storleken på 

mönsterrapporten är relativt 

obegränsad.33 På Ljungbergs är plantryckningen halvautomatisk, vilket innebär att 

schablonerna förflyttas maskinellt och tryckfärgen tillförs för hand. Tryckbordet är 62-

65 meter långt och består av en gummimatta med klistrig yta för att varan ska ligga 

stilla vid tryckningen. Det behövs en schablon per färg och det trycks en färg åt gången. 

Varje schablon kostar 4500 kronor.34 

 

3.1.1 Beredningsprocess 
Förbehandling  

− Tvätt 
− Blekning med natronlut (ger tyget bättre färgupptagningsförmåga och bättre 

absorptionsförmåga) 
− Bredtvätt  
− Spannas ut till rätt bredd med värme (tyget sträcks ut och görs slät) 
− Svedning med gaslågor (görs för att ta bort utstickande fiberändar, väven får en 

slät yta och bättre vätbarhet) 
Tryckning 

− Plantryck 
− Torkning 
− Fixering med ånga 
− Tvätt 

Efterbehandling 
− Spannas, tyget genomgår samtidigt en vattenavvisande behandling (detta gör det 

svårare för vatten och smuts att tränga ner i det färdiga tyget) 
− Hartsbehandling med formaldehydfri- eller lågformalina hartzer (görs för att 

förbättra dimensionsstabilitet och skrynkelhärdighet) Avsyning (kontroll av 
eventuella fel)35 

  

32 http://story.ljungbergsfactory.se/fabriken/vart-miljoarbete/ Hämtad 2015-03-18 
33 Rehnby, Weronika: Textila beredningsprocesser. Textilhögskolan, Högskolan i Borås, 2006. s. 66. 
34 Studiebesök,Ljungbergs Factory, Magdalena Järdel 2015-03-17 
35 Studiebesök, Ljungbergs Factory, Jörgen Palmqvist,2015-03-17 
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3.1.2 Material 
Ljungbergs Factory köper in färdigvävda tyger från leverantörer runt om i Europa.36 Till 

mina möbeltyger kommer en bomull/lin kvalitet användas. Några av bomullens fördelar 

är hållfastheten, hudvänligheten, tvättåligheten och stryktåligheten. Nackdelar med 

bomullen är skrynkelhärdigheten, pressbeständigheten, krympningsrisken och kraftigt 

nedsmutsad produkt kan vara svår att få ren. Några av linets fördelar är 

draghållfastheten, strukturen och att den inte noppar. Nackdelar är bland annat stelheten, 

skrynkelhärdigheten och nötningsstyrkan.37 

Genom att blanda bomull och lin får man en produkt med fin lyster struktur och 

hudvänlighet och en produkt som inte noppar. Eftersom produkten hartsbehandlas 

förbättras skrynkelhärdigheten och dimensionsstabiliteten. 

    För möbeltyger är nötningshållfastheten en viktig egenskap, där hållfastheten, 

uppluddning, blanknötning och noppbildning bedöms. För att bedöma ett möbeltygs 

nötningshållfasthet används Martindale, en metod enligt British Standard. Materialet 

utsätts för en roterande nötning mot en ullväv under viss belastning.38 Möbeltyger för 

hemmamiljö bör ha ett värde på 20 000- 30 000 Martindale.39 Tygets vikt (tjocklek) är 

också en indikator på nötningshållfastheten.40 
 

3.1.3 Tryckfärg 
Vid tryckningen kommer reaktiv färg användas. Det är en vattenlöslig färg som har bra 

tvätthärdigheter och ljushärdigheter eftersom färgen fixeras vid fibrerna. För att färgen 

ska kunna gå in i fibrerna tillsätts soda eller natrionlut i färgpastan och för att färgen ska 

kunna fixeras vid fibrerna behöver tyget, efter tryckningen, ångas och sedan tvättas 

överskottsfärgen bort. Färgen kan användas för cellulosa- och proteinfibrer.41 

 

  

36 Studiebesök,Ljungbergs Factory, Magdalena Järdel 2015-03-17 
37 Reis, Börje: Textil materiallära: allmän del. Borås: Proteko, 2003.. s 38. 
38 Reis s. 18. 
39 Se bilaga 1 och 2 
40 Reis. s. 18. 
41 Rehnby. ss. 44, 64 
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3.2 Hur gestaltar man skogen? 
I början av mitt gestaltningsarbete tog jag fram fyra koncept på tekniker jag skulle 

kunna använda mig av i min gestaltning av tallågan och de rödlistade signalarterna. De 

koncept jag tittade på var färg, linje, stencilering och organiskt (bilaga E). Därefter gick 

jag ut i skogen för att få inspiration, fotografera samt samla intryck, kottar, bark och 

tallbarr (bilaga F). Jag använde mig även av en teknik som kallas för frottage, då jag 

ritade med blyerts på papper över tallstammar med och utan bark (bilaga G). Väl inne 

vid skissbordet började jag skissa på raggbock och för att komma igång försökte jag 

skissa raggbock på tio olika sätt med mina fyra koncept i åtanke (bilaga H). Jag 

använde mig av samma metod för vedtrappmossa och liten kandelabersvamp (bilaga I 

och J). I mitt fortsatta gestaltningsarbete tittade jag på tallågan och vilka komponenter 

den består av. Jag valde att fokusera på bark, stam, tallbarr och kottar (bilaga K).  

    Frågan jag ställde mig under gestaltningsarbetet var, hur mycket kan jag förenkla arternas 

och tallågans former? Uttrycken jag fick under mitt skissarbete blev väldigt olika så för att 

se hur de samspelade med varandra satte jag ihop dom till tre kollage (bilaga L). Det jag 

fann var att de olika uttrycken tillsammans skapade ett myller, en levande bild som jag 

tyckte gestaltade skogen på ett bra sätt. Jag beslöt mig därför att arbeta vidare med detta 

uttryck men se om jag kunde förenkla det lite till. Därefter började jag göra kompositioner 

och mönster av de skisser jag valt att fortsätta arbeta med, dels för att se skala mot fåtöljen 

samt för att se vilka delar som skulle utgöra vilket mönster (bilaga M). Rapporteringen av 

mönstren kommer vara halvförsatt för att mönstren inte ska kännas för uppradat och 

mönsterstorleken har jag bestämt utefter fåtöljens mått. Detta gör också att mönstren går att 

rapportera åt alla håll, två tygbredder går därför att sy ihop om större tyg skulle behövas.  

    Jag började även titta på hur jag skulle kommunicera mönstrens innehåll till användaren/ 

betraktaren. Jag skissade på att placera arternas namn i mönstren (bilaga M) för att på så sätt 

berätta om arterna och ge användaren/betraktaren förståelse om bakgrunden till mönstren. 

Det var dock svårt att placera in text på ett bra sätt i mönstren och jag kände att jag ville få 

in mer information och berätta mer om arterna. Därför bestämde jag mig för att arternas 

namn skulle finnas i marginalen av tyget tillsammans med tvättråd och att en tillhörande 

etikett skulle finnas till varje mönster med mer information om arterna samt en uppmaning 

till användaren/betraktaren (bilaga N). 

    Vid arbetet med färgsättningen av mönstren bestämde jag mig för att göra ett ljust 

och ett mörkare mönster. Detta för att symbolisera skogens skiftningar samt livet och 

dödens samverkan. Det ena är en förutsättning för det andra. En annan anledning till 
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mina färgval var att raggbock är nattaktiv. Tillsammans med min fackhandledare Lena 

Håkansson kom vi fram till att fem färger var lämpligt för mina mönster.  

    Till examensutställningen i konsthallen kommer tygerna digitaltryckas hos Tobex AB 

i Borås. Digitaltryckning av textil sker med samma teknik som hos en vanlig 

färgskrivare för papper. Fördelen med denna tryckmetod är bland annat att 

startkostnaden är relativt låg, då inga schabloner krävs samt att mönsterrapporten 

nästintill är obegränsad.42 

 

3.3 Slutgiltligt resultat 
 
 
Kollektion Tallågan 
Tygbredd: 146 cm 
Rapportstorlek: 144 x 70 cm 
 
 
”Raggbock” 
 

 
 

 
 

42 Rehnby. s. 77. 
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”Liten kandelabersvamp och vedtrappmossa” 
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”Raggbock” upprepad tre gånger  
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”Liten kandelabersvamp och vedtrappmossa” upprepad tre gånger 
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Miljöbild ”Raggbock” 
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Miljöbild ” Liten kandelabersvamp och vedtrappmossa” 
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3.4 Analys 
Hur kan jag som designer bidra till en ökad medvetenhet kring reduceringen av den 

biologiska mångfalden i våra svenska barrskogar genom textila mönster?  

Genom att gestalta tre rödlistade signalarter och ge information om dessa hoppas jag 

öka medvetenheten. I en utopi skulle jag med mina mönster kunna påverka politiska 

beslut rörande vår skog och på så sätt hjälpa till att skapa en hållbar skogsindustri. 

Förhoppningsvis kommer jag kunna öka medvetenheten hos några personer om hur våra 

svenska barrskogar ser ut och därigenom skapa en dominoeffekt. Hur långt den 

kedjereaktionen kommer nå är dock svårt att veta. Eftersom tygen kommer säljas till 

förmån för Naturskyddsföreningen kan det lätt uppfattas som ”klyschigt” och som ett 

lätt sätt för användaren att bidra och samtidigt må bättre över sin konsumtion. Det till 

trots är det bättre att en viss del av pengarna går till något meningsfullt, för att 

konsumera kommer vi med största sannolikhet fortsätta göra. Det viktigaste för mig är 

dock att sprida information om dessa arter och om vår skog samt uppmana användaren 

att lära sig mer om sin omgivande flora och fauna. Det vi inte känner till kommer vi inte 

heller sakna innan det är för sent. Det är något som jag själv kommer att ta med mig 

från detta projekt. 

    Som jag uttryckt tidigare ser jag det som en utmaning att försöka skapa mönster som 

ska fungera under lång tid eftersom möbeltyger sällan byts ut. Frågan är om det går att 

göra mönster som ska fungera under lång tid? Oavsett om mina tyger följer trender eller 

inte kommer de någon gång bli omoderna och det måste de kanske få bli. Samtidigt är 

det viktigt att jag skapar mönster som folk vill ha i sina hem, då de annars endast skulle 

bli ännu några onödiga tyg men detta är dock svårt att sia om. Det är även viktigt att 

betraktaren upplever skogen i mina mönster och förstår budskapet. 
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4 Diskussion 
Sedan livets början har arter uppkommit, förändrats och försvunnit. Geologiska 

förändringar och naturkatastrofer har hittills orsakat fem stora globala massutdöenden 

som skett under förhållandevis kort tid. Under de senaste århundradena har allt fler arter 

börjat försvinna över hela världen igen och mycket tyder på att det är en ny utöendevåg, 

en konsekvens av människans exploatering och expansion. Orsakerna till denna 

utdöendevåg är bland annat överexploatering av djurarter genom jakt, införande av 

främmande arter, förändring och förstörelse av livsmiljöer, föroreningar, 

klimatförändringar samt ekosystemens och arters sårbarhet.43     

    Vi kanske måste ställa oss frågan om vilken värld vi vill leva i och acceptera hur vi 

har påverkat och påverkar vår natur. Om vi inte övervinner våra undertryckta 

obehagskänslor kring naturförstörelserna kommer vi kanske inte kunna fortsätta framåt 

och skapa lösningar till de problem vi skapat. Det är till stor del politik och 

skogsindustrins preferenser som gjort att de svenska skogarna ser ut som de gör. Men 

om fler får information och kunskap kring hur vår skog ser ut och lär sig mer om sin 

omgivande flora och fauna kanske vi tillsammans kan göra skillnad och skapa 

förändring.  

    En fråga jag ställt mig under projektet är, varför behövs fler tyger? Odlingen och 

beredningsprocessen av tyg gjorda av bomull och lin innehåller många steg som sett ur 

ett hållbart perspektiv kan ifrågasättas. På mark som kunde användas till att odla mat, 

odlas istället bomull och lin som kräver mycket vatten, kemikalier och som vidare kan 

förstöra marken den odlas på. Vid tryckning används även där vatten, färgämnen och 

kemikalier, som om de inte hanteras rätt, kan förorsaka skada på miljön. Under tygets 

framställning och distribution krävs även transporter och underhåll. Detta till trots 

kommer det troligtvis fortsätta finnas tryckta tyger även om jag inte skulle göra min 

mönsterkollektion. Därför vill jag försöka skapa alternativ som är så miljövänligt 

framställt som möjligt och som innehar ett mervärde som förhoppningsvis ger tyget ett 

högre värde för användaren, som i sin tur gör att användaren vill behålla produkten 

längre.  

    För mitt vidare arbete med projektet behöver jag arbeta mer med etiketterna och 

informationen som ska finnas med. Jag behöver undersöka hur jag på bästa sätt kan ge 

användaren verktyg att söka sig till informationskanaler rörande skogen samt flora och 

fauna. Jag kommer även ta kontakt med Ljungbergs Factory och Naturskydds-

43 Bernes, ss. 16-19 
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föreningen igen för att se vad de tycker om min idé och mina mönster. En annan 

förhoppning är att få ställa ut på Stockholm furniture fair nästa år och på så vis nå ut till 

fler med mitt budskap. Andra användningsområden för mina mönster, som jag ser, 

skulle kunna vara tyg till kuddar och väskor då möbeltyg är slitstarka. Mönstren skulle 

även kunna tryckas på andra tygkvalitéer och på så sätt användas till andra textila 

produkter.  Utöver det skulle mönstren kunna användas i marknadsförningssyfte, i 

affischer och grafiskt material för till exempel Naturskyddsföreningen. 

 

Att skapa mönster är det jag vill arbeta med i framtiden och jag skulle gärna arbeta 

vidare med denna idé och skapa fler mönster där jag gestaltar rödlistade arter och 

signalarter. 
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Bilagor 
Bilaga A Studiebesök hos Annelis Tyg & Tagel 
Studiebesök och intervju med Anneli Ripsäter, 2015-02-06 

Varför blev du tapetserare? 

Jag tycker det är viktigt att ta tillvara på äldre möbler, de är ofta mycket bättre gjorda än 

många nyproducerade möbler. En möbel kan få ett helt nytt liv om man byter tyg, målar 

eller polerar upp ben och armstöd. Var ekonom innan men blev uppsagd, tänkte vad vill 

jag göra nu. Har alltid tyckt om tyg och att sy och så hittade jag 

möbeltapetserarutbildningen i Ljungby och sökte dit.  Nu har jag haft mitt företag, 

Annelis Tyg & Tagel, i sju år. 

 

Vilka tapetserar om sina möbler? 

Både privatkunder och företag. Privatkunderna är ungdomar till äldre men majoriteten 

är femtio plus. Jag tror att det främst är ekonomin som avgör, är man över femtio har 

ofta barnen flyttat hemifrån och då får man det bättre ställt. 

 

Varifrån köper du in dina tyger? 

Jag har 10- 15 leverantörer. Jag går på mässor t.ex. Möbelmässan i Stockholm och sen 

finns mässor för tapetserare. Några företag jag köper in av är Ljungbergs Factory, Jobs, 

Sandbergs, Svenssons. 

 

Vilka tyger köper du in? (varför) 

Jag tittar på mode och vilka tyger som passar mina kunder. Sen försöker jag komplettera 

med de tyger jag har hemma så jag inte köper något som liknar det jag redan har. Jag 

köper bara in tyger som jag själv tycker om. 

 

Vilka tyger säljs bäst? 

Jag säljer både mönstrade tyger och enfärgade, men jag kan se att stormönstrat är på väg 

tillbaka igen, folk börjar våga mer färgmässigt. Grönt är en färg som jag har sett mycket 

av nu, tillbaka till naturen. 

 

Vilket tyg tycker du är bäst att arbeta med? 

Jag gillar tyg med ullblandningar bäst, de är slitstarka och är lite stretchiga vilket gör de 

lättare att arbeta med än stumma tyger. Slitstyrka mäts i Martindale, möbeltyger bör ha 
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ett värde på 20 000, helst 30 000- 100 000 Martindale. Det är även viktigt att titta på 

pilling, färgens ljusäkthet, torr- och våtgnidning. 
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Bilaga B Studiebesök hos Klä om mej 
Studiebesök och intervju med Inga- Lill Karlsson, 2015-02-17 

Varför blev du tapetserare? 

Jag har alltid sytt mycket och gjort egna mönster till kläder. Det började med att jag 

hittade en gammal fåtölj på loppis som behövde kläs om och så jag frågade en 

tapetserare som jag känner om vad det skulle kosta. Jag tyckte dock att det blev för dyrt 

och tänkte först att jag skulle spara ihop pengar till det men så hittade jag en annons om 

kurs i möbeltapetsering. Jag gick den och sen gick jag sju kurser hos en äldre man. Efter 

det läste jag möbeltapetserarutbildningen i Ljungby och nu har haft mitt företag i tolv 

år. 

Vilka tapetserar om sina möbler? 

De flesta är mellan 40-65 år och det tror jag beror på att de känner att de har det bra 

ekonomiskt. Men jag har yngre kunder också. 

Varifrån köper du in dina tyger? 

Jag har ett tiotal leverantörer. Besöker Möbelmässan och branschmässan för tapetserare. 

Några leverantörer är Milla Design, Romo, Newotex, Sydtextil, United Fabrics, 

Sanbergs, Jobs 

 
Vilka tyger köper du in? (varför) 

Jag köper gärna in naturtyger (ull, bomull, lin) och helst skulle jag bara ha svensk 

tillverkade tyger och skinn. Men för kundens skull köper jag även in syntet tyger och 

tyg tillverkade utanför Sverige.  

Vilka tyger säljs bäst? 

Många tycker om vävda ulltyger. Yngre köper billigare vävda tyger i syntet. Klassiska 

tryckta tyger är också populärt som till exempel Jobs handtryckta tyger. 

Vilket tyg tycker du är bäst att arbeta med? 

Jag tycker bäst om att jobba med ulltyger, dom är lite stretchiga och lättare att arbeta 

med än stumma tyger. Bomull/Lin blandningar är bra att blanda i tyger som ska tryckas, 

att ha lite syntet i gör att tyget håller formen bättre. För hemma miljö behövs 20 000- 25 

000 Martindale och för offentligmiljö behövs 40 000- 50 000 Martindale. 140 cm i 

tygbredd är bra om man ska mönsterpassa mönstret på tyget till möbeln. 
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1. ODLING SKÖRDNING AV BOMULL & LIN  
Resurser: vatten, insektsbesprutning, areal, byggnad, el, maskiner, ger arbete 

2. SPINNING AV TRÅD  
Resurser: transport, bensin, el, byggnad, maskiner, ger arbete 

3. VÄVNING 
Resurser: byggnad, vävmaskin, el, , transport, bensin, ger arbete 

4. TRYCKNING 
Resurser: byggnad, färg, vatten, gas, el, tvättmedel, reningsverk, kemikalier, ger arbete 

5. DISTRIBUTION & INKÖP 
 
   
 
 
 

Resurser: lager, el, transport, bensin, ger arbete, pengar till Naturskyddsföreningens 
arbete för den biologiska mångfalden. 

6. INSTALLATION  
Möbeltillverkare, tapetserare, slutkund/användare.    
Resurser: verkstad, verktyg, symaskin, el, tråd, vadd, etc. ger arbete 

7.  UNDERHÅLL 
 Rengöring av tyget. 
Resurser: vatten, tvättmedel, 

8. ÅTERANVÄNDNING, SOPTIPP ELLER FÖRBRÄNNING  
 Återanvändning av möbeln och tyget- lämnas till secondhand eller säljs vidare 

direkt. 
 Återanvändning av möbeln- kläs om i nytt tyg 
 Återanvändning av tyget- tvätta- sy kuddar, använda som mattrasor 
 Möbler sorteras som grovavfall -soptipp- trät kan skickas till värmeverk för 

förbränning som ger energi till uppvärmning eller el 
 Tyg sorteras som brännbartavfall- förbränning som ger energi till uppvärmning 

eller el. 
  
Resurser: transport, bensin, vatten, tvättmedel, symaskin, vävmaskin, el, skadligt avfall, 
reningsverk, ger arbete 
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