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Abstract 
 

By creating memories connected to things, we create an emotional bond to them. Many 

people have heirlooms in their homes used by several generations that still plays a role 

in their everyday life. 

 

The goal of my project is to create a blanket that the owner can use throughout their 

entire lifes and then be able to pass on to the next generation. The material should allow 

the blanket to be used while being durable enough to be used by several generations to 

come. 

 

 

Abstrakt 
 

Genom att skapa minnen kopplade till ting får vi människor en känslomässig 

anknytning till dem. Många har i sina hem arvegods som använts genom flera 

generationer och som fortfarande fyller en funktion i vardagen.  

 

Målet med mitt projekt är att skapa en filt som ägaren kan använda genom hela livet och 

sedan kunna lämna vidare till nästa generation. Genom materialval ska filten tillåta 

användning samtidigt som den är tålig nog att användas genom flera generationer.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

I mitt barndomshem finns flera filtar ärvda av olika släktingar. (se bilaga A) Den äldsta 

av dem kommer ifrån min mammas farmor och farfars hem och är ungefär 75 år 

gammal.                          

 

Bild 1. Filt från mitt barndomshem. 

 

Jag tycker det är fantastiskt att något som har så pass många år på nacken fortfarande 

används. Filten är mer än en filt som värmer oss. Det blir ett större värde i den ärvda 

filten än den filt som vi kan köpa för en billigt i valfri inredningsbutik. För en 

utomstående kan det se ut som vilken filt som helst men för min mamma finns där något 

mer. Där finns hennes minnen från när hon var barn och blev omstoppad med filten när 

hon var sjuk och minnen av hennes farföräldrar. Men det är inte bara det faktum att man 

har ett känslomässigt starkt band till saker som gör att de används så länge. Det är också 

en fråga om kvalitet på materialet. Vi skulle antagligen inte ha kvar en filt som slitits 

mycket eller som inte hållit en bra kvalitet i flera decennier. 
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1.2 Mål och syfte  

Målet är att skapa en filt som ägaren kan använda genom hela livet och sedan kunna 

lämna vidare till nästa generation. Materialet ska vara tåligt och ska tillåta att filten 

används genom flera generationer. Genom att filten har förutsättningarna för en lång 

livstid och genom att ge råd om hur filten kan vårdas är min förhoppning att den 

kommer få vara kvar hos ägaren längre än vad vi normalt använder ting idag. 

 

1.3 Problemområde 

I dagens konsumtionssamhälle finns det en ständig tillgång till nya saker. Vi köper 

hellre något nytt än lägger tid på att laga det vi redan har, och det är oftast billigare att 

köpa nytt än att laga det gamla. Kanske beror det också på tid, att det är smidigare för 

oss att gå och köpa ett par nya byxor än att lägga tid på att laga. Detta gäller inom de 

flesta områden i vårt hem men några saker är undantagna detta; de saker vi omger oss 

med som för oss har ett affektionsvärde. De ting som har ett  affektionsvärde behandlar 

vi ofta bättre, vi är mer varsamma och vill inte att de ska gå sönder. 

Tänk om vi då behandlade alla våra saker med samma omsorg, att vi i större 

utsträckning lagade de saker som gick sönder istället för att ta den enkla vägen ut och 

köpa nytt. Om vi kan ändra vårt konsumtionssätt och istället för att köpa billiga 

produkter, som håller några år, lägga lite mer pengar på varor av högre kvalitet som vi 

kan använda längre kommer det att leda till en hållbar utveckling. 

 

1.4 Problemområdets avgränsning 

Jag kommer att ta fram tre mönster till en kollektion av filtar i ull. Genom valet av 

material skapas möjligheten att använda filten under en längre tid. 

1.5 Frågeställning 

Hur kan jag skapa en hållbar filt som brukaren kan behålla genom hela livet och låta gå 

i arv till kommande generationer? 
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2 TEORI & METOD 

 

2.1 Arv 

Vad gör att vi människor sparar på saker och använder dem länge? Mycket beror på att 

sakerna håller, att de inte går sönder eller slits ut. Många av oss har nog något i sin ägo 

som en gång har tillhört en släkting eller någon som betytt mycket för oss. Det kan vara 

en ring som gått i arv, en möbel, ett klädesplagg eller något annat som påminner oss om 

den vi fått saken ifrån. Vi har en känslomässig relation till de här tingen vilket ger dem 

ett större värde för oss. De får ett affektionsvärde vilket innebär det icke-ekonomiska 

värde som ting kan få av känslomässiga skäl för ägaren.
1
 Hur kommer det sig då att vi 

fäster oss speciellt mycket vid vissa föremål och kan vi fästa oss vid vilket slags föremål 

som helst? Mats Burström säger i en intervju i DN: 

 

“Föremål har en förmåga att beröra, att väcka tankar och känslor.  

De får oss att reflektera över tillvarons både små och stora frågor.  

Vi människor uttrycker oss genom vårt språk – men också genom  

tingen vi omger oss med.” 
2
 

 

Enskilda föremål kan påminna oss om någon genom att vi tittar, rör vid eller använder 

tingen de efterlämnat. Tingen i sig kan göra att personer “lever vidare” genom att vi 

ständigt påminns om dem och många väljer att behålla ting av just denna anledning.  

 

Min mamma har tre ullfiltar som hon ärvt från olika släktingar (se bilaga A) När jag 

frågar henne varför hon behållit dem berättar hon att hon främst använder dem då de 

fortfarande fyller sin funktion, att det inte är något fel på dem så varför skulle hon 

slänga dem. Hon säger även att de påminner henne om olika personer. Volvo-filten 

påminner henne om hennes storebror som hade filten i sin första bil, den blå-vita om 

hennes föräldrar som hade filten i sitt hem från någongång på 70-talet tills det att de 

gick bort och den orange-vita kommer från hennes farmor och farfar hem får henne att 

minnas när hon blev omstoppad med den som barn.  

 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, “Affektionsvärde”, Tillgänglig:  

  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/affektionsvärde (hämtad 2016-03-30) 
2 Magnus Västerbro, ” Föremål har en förmåga att beröra”, Dagens nyheter, 4 Aug 2009, Tillgänglig:  

  http://www.dn.se/insidan/foremal-har-en-formaga-att-berora/ (hämtad 2016.04.11) 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/affektionsvärde
http://www.dn.se/insidan/foremal-har-en-formaga-att-berora/
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I boken “Emotionally durable design” skriver Jonathan Chapman om den kärlek som 

man kan känna för materiella ting. Kärlek är inte bara något vi kan känna för människor 

utan även för till exempel en maträtt, en tavla eller vår nya dator. Dock finns det inget 

känslomässigt utbyte från ting och det kan därför, precis som ett mänskligt förhållande 

på samma villkor, vara kortlivat. Dock kan kärleken till tingen vara länge och ett 

exempel på detta är en man som hade insett att tv:n var det bästa sällskap han någonsin 

haft och faktiskt gifte sig med den.
3
  

 

Min mamma påminns bara om positiva saker när hon ser filtarna men ting kan kopplas 

till alla slags minnen, inte bara positiva. Vi kan påminnas om allt möjligt och även 

negativa minnen kan komma upp när man ser en viss sak. Jag tror dock att det som man 

kopplar dessa negativa minnen till är ting som man snabbt gör sig av med. 

 

2.2 Användningen av ull   

Fåret var det första djuret som tämjdes och som både klädde och gav oss människor 

föda. De tämjdes cirka år 9000 f.Kr i sydöstra Asien. Från den tiden finns inga skriftliga 

källor men i gamla testamentet finns mycket att läsa om ull och får.
4
 I Sverige har man 

gjort fynd från 4000-5000 f.Kr som visar att vi haft får som husdjur.  

 

För att kunna använda ullen från fåret till att väva en filt krävs det några moment. Först 

måste man klippa ullen från fåret. Får klipps normalt två gånger på ett år, en gång på 

våren och en på hösten, men på vissa platser går fåren ute året runt och klipps då bara på 

våren.
5
 Vissa äldre, primitiva, fårraser fäller sin vinterull som då kan plockas eller 

kammas bort. Den sortens ull har en fördel jämfört med den klippta ullen då den kan 

upplevas mjukare. Då ullen smalnar av  i den ände som lossnar från fåret får den en 

tunnare ände medans klippt ull får en jämntjock ände.
6
 

 

Klippning kan göras med en manuell eller elektrisk fårsax men det vanligaste är 

elektrisk klippning. Mestadels för att det går snabbare än klippning för hand.  

Efter klippning packas och sorteras ullen. Sorteringen sker ibland redan vid klippning 

och delas upp efter de olika delarna på fåret då olika delar ger olika kvalitet.  

                                                 
3 Chapman, Jonathan, Emotionally durable design: objects, experiences and empathy, Earthscan, London, 2005, s.68 
4 Janson, Erik (red.), Levande textil, Svenska turistfören., Stockholm, 1987, s.61 
5 Bank Jensen, Thea, Ull, en naturprodukt, LT, Stockholm, 1980, s.19 
6 Gustafsson, Kerstin & Waller,Alan, Ull:hemligheter, möjligheter, färdigheter, LT, Stockholm, 1987 s.49 
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Man sorterar även efter färg och tar bort eventuell smuts. Efter sorteringen kardas ullen  

och kan sedan spinna till garn. Vid spinning snurras fibrerna ihop med varandra och 

bildar ett garn eller tråd.
7
 Alla dessa processer kan ske för hand eller maskinellt men vad 

som händer med fibrerna är densamma. 

 

2.3 Vävning 

Enligt vissa arkeologer började vi väva för cirka 32000 år sedan, då användes både djur- 

och växt-fibrer beroende på klimat. Eftersom man inte funnit vävstolar från denna tid 

vet man inte exakt hur de såg ut. I Sverige kan man med säkerhet säga att man vävde 

med ull under den andra delen av bronsåldern, runt 1500 f.Kr. Från denna period har 

man hittat delar av vävda tyger i Skåne och Halland.  Vår äldsta svenska bevarade 

vävnad i ull, Gerumsmanteln, fann man i i Hjortmossen i Västergötland år 1920 och den 

har blivit daterad till 360-100 f.Kr.
8
  

                 

Bild 2-3. Gerumsmanteln.  

 

Den text jag hittar som tar upp användning av ull i form av en filt berättar om hur 

vikingarna använde ullen till kläder, filtar och segel.
9
 Användningen var som dagens 

täcke, till att använda när man sov. 

 

                                                 
7 Wiklund, Signild, Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning, LT, Stockholm, 1984, s.76 
8 ibid, s.26 
9 Eamer ,Claire , ” No Wool, No Vikings”, Tillgänglig: http://www.hakaimagazine.com/article-long/no-wool-no- 

  vikings, 2016, (hämtad:2016-03-30) 

http://www.hakaimagazine.com/article-long/no-wool-no-%20%20vikings
http://www.hakaimagazine.com/article-long/no-wool-no-%20%20vikings
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Jämfört med dagens produktion av ull är processen sig ganska lik, dock finns en stor 

skillnad och det är att vi idag är mycket mer industrialiserade i vår tillverkning. Vid 

tillverkning i större skala används idag oftast datoriserade vävmaskine och vid 

tillverkning av filtar används oftast en jaquardvävmaskin. I en jaquardvävmaskin kan 

varje tråd styras för sig och man kan alltså väva mönster som skulle vara svåra eller 

omöjliga i en manuell vävstol. En jacquardmaskin placeras ovanpå antingen en 

trampvävstol eller en vävmaskin och genom hålkort styrs solvens och varptrådarnas 

rörelser. Idag används samma maskiner som när de uppfanns men under 1980-talet 

utvecklades elektroniskt styrda jacquardmaskiner.
10

 Det är svårt att få förståelse hur en 

vävstol eller jacquardmaskin fungerar om man bara läser om det utan att samtidigt se 

vad som menas och man måste ha en viss förståelse för grundtermer inom vävning för 

att förstå. För att praktiskt se hur en jaqcuardvävmaskin arbetar har jag sett på flera 

videos, bland annat ”Jacquard weaving” 
11

, “Industrial Loom”, 
12

 och på klipp där Karin 

Wallin, universitetsadjunkt vid Umeå Universitet, visar hur man sätter upp en väv 
13

. 

Det, tillsammans med mitt praktiska arbete, gör att jag har fått en större förståelse för 

hur olika typer av vävstolar fungerar. 

 

I samtal med Pernilla Roos från Klippans yllefabrik berättar hon om Klippans 

produktion som sker i Riga. Deras vävmaskiner är datoriserade och de använder sig av 

ett speciellt program som läser av pdf-filer för att sedan omvandla det till vävmönstret.  

Underlaget man behöver för att väva består av en pdf i den storlek som väven ska ha. 

Den enda begränsningen de har i sina maskiner är att det endast går att använda två 

färger i väven. När man är färdig med produktionen av ett mönster kan man i 

vävmaskinens dator lagra mönsterfilen så det är möjligt att plocka fram den igen.
14

  

 

2.4 Svensk ull 

Enligt jordbruksverket fanns det år 2012 cirka 600.000 får i Sverige, av dem får man ut 

cirka 600 ton ull om året men bara 140 ton av den ullen används. Resterande del slängs, 

bränns eller grävs ner vilket är ett enormt slöseri av tillgångar.
15

  

                                                 
10 Nationalencyklopedin, “Jacquardmaskin”, Tillgänglig:  

   http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jacquardmaskin, 2016, (hämtad 2016-04-16) 
11 ”Jacquard weaving”,[Video], Tillgänglig:https://www.youtube.com/watch?v=K6NgMNvK52A, 2015, (hämtad 

2016-04-16) 
12 “Industrial Loom”, [Video], https://www.youtube.com/watch?v=TyhDkd8Iabs, 2012, (hämtad 2016-04-16) 
13 ”Att sätta upp en väv” [Videos] Tillgänglig:http://vavuppsattning.weebly.com/, 2014, (hämtad 2016-04-16) 
14 Delägare Klippan Yllefabrik, Pernilla Roos, e-postkorrespondens med Elvira Blomgren, 2016 
15 SVT nyheter, ”Istället för kläder – nästan all svensk ull blir sopor”, Tillgänglig:  

   http://www.svt.se/nyheter/inrikes/istallet-for-ullklader-sopor, 2015 (hämtad 2016-03-15) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jacquardmaskin
https://www.youtube.com/watch?v=TyhDkd8Iabs
http://vavuppsattning.weebly.com/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/istallet-for-ullklader-sopor
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Det finns några företag som använder sig av svensk ull. Ett företag som har helsvensk 

tillverkning är Östergötlands ullspineri. Där sker all produktion på samma ställe. De tar 

tillvara på lammullen från svensk lantras och sköter allt från tvättning, spinning och 

vävning själva.
16

 Det ölandsbaserade företaget Ullcentrum samlar varje år in cirka 20 

ton ull från sydöstra Sverige men de både färgar och väver sina filtar i andra länder.
17

  

 

2.5 Färgning 

Under kontakt med Klippan Yllefabrik pratar vi om färgningsprocessen. De använder 

sig av ett externt företag när de färgar sin ull. De färgar då efter textilpantone och får ett 

speciellt recept för varje färg de vill få fram och de satsar på att färgerna som de 

använder sig av ska vara organiska. De använder sig inte av växtfärgning då det riskerar 

att bli ett ojämnt resultat och då de vill få samma nyans vid varje färgning.
18

.  

 

2.7.2 Växtfärgning 

Vid färgning med växter finns många möjligheter. Färgerna kan påverkas av vilket 

betmedel man använder, vilket kärl man färgar i, vilken blandning av växter man har 

samt fiberns grundfärg och kvalitet. De vanligaste färgerna man kan få fram är gult, rött, 

brunt och grått. Blått är ovanligt och svart är svårt att få fram.      

 

Bild 4. Några av de färger man kan få fram genom växtfärgning. 

  

                                                 
16 “Östergötlands ullspinneri - att förvalata en hantverkstradition”, [Video], Tillgänglig:   

    http://ullspinneriet.se/tillverkningen.html, 2011,(hämtad 2016-03-30) 
17 Vd Ullcentrum, Ann Linderhjelm, e-postkorrespondens med Elvira Blomgren, 2016 
18 Delägare Klippan Yllefabrik, Pernilla Roos, samtal med Elvira Blomgren, 2016 

http://ullspinneriet.se/tillverkningen.html
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Vid växtfärgning tvättar man först garnet tillsammans med tvål eller schampo. Efter det 

betas garnet för att färgen ska fästa bättre. Vid betning kan man använda flera olika 

ingredienser men vill man tänka miljövänligt ska man undvika kemikaliealternativen, 

som kopparoxid och tennsalt, och istället använda sig av alun eller vinsten.
19

 Efter 

betning kan man färga garnet. Hur mycket av varje växt som behövs räknar man ut 

genom att väga mängden garn man tänker färga. Generellt gäller 600 gram av färska 

växter för att färga 100 gram ull och med torkade växter räcker det med 300 gram. Efter 

att färgbadet svalnat sköljer man ur garnet och låter det torka.
20

  

 

Vissa källor anger att betnings- och färg-bad endast kan användas en gång medans vissa 

anger att det går bra att använda samma bad flera gånger. Det finns också olika 

uppgifter om hur varmt vattnet ska vara då man lägger i garnet.  

 

2.7.3 Syntetisk färgning 

När det gäller den typen av färgning som sker inom industrin är det svårt att hitta 

information om vad färgerna innehåller. Jag hittar inte några källor som tydligt visar 

eller berättar något alls. Flera företag anger att de använder organiska färgningsmetoder 

men vad organiskt betyder framgår inte. På nätet finns flera videos som visar rundturer i 

färgningsfabriker där man kan se ullfibrer som färgas och hur det går till rent praktiskt 

men exakt vad som tillsätts, förutom vatten, nämns inte.
21

 Processen tycks dock vara lik 

den man genomför vid växtfärgning med olika bad och så vidare.  

 

2.6 Miljömärkning 

Några exempel på märkningar som kan finnas på ull är GOTS (Global Organic Textile 

Standard),  Svanenmärkt och Öeko-Tex. Alla märkningar har lite olika krav på 

materialet och framställningen av slutprodukten men vad de har gemensamt är att 

farliga kemikalier har begränsats eller inte finns alls, att det under färgning eller 

beredning inte släpps ut i vattendrag och att arbetare har en bra arbetsmiljö.
22

  

 

 

                                                 
19 Neijman, Maria, ”#133 Växtfärga garn själv – förberedelserna”, Tillgänglig: http://www.365slojd.se/projects/133- 

   vaxtfarga-garn-sjalv-forberedelserna, 2015 (hämtad 2016-04-16) 
20 Den Gamla Skolan, ”Färga ull”, http://www.dengamlaskolan.se/farga-ull.htm, 2016, (hämtad 2016-04-16) 
21 ”From sheep to rug”, [Video], Tillgänglig:https://www.youtube.com/watch?v=Zz9uh7Hj9D4, 2008, (hämtad 2016-

04-16) 
22 Konsumentföreningen Stockholm, ”Märkesguiden”,Tillgänglig:  

http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Konsumentkollen/Guider/Markesguiden/, 2011 (hämtad 2016-04-16) 

http://www.365slojd.se/projects/133-%0b%20%20%20vaxtfarga-garn-sjalv-forberedelserna
http://www.365slojd.se/projects/133-%0b%20%20%20vaxtfarga-garn-sjalv-forberedelserna
http://www.dengamlaskolan.se/farga-ull.htm
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2.7 Hållbarhet  

Genom att undersöka olika aspekter av material och inom produktion har jag kommit 

fram till hur jag kan ta fram en hållbar design. Hållbar design innebär ’’Teorier och 

metoder för design som baseras på ekologiska, ekonomiska och kulturella betingelser 

som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid”.
23

 Genom att göra val som främjar vår 

miljö kan vi påverka hur framtidens miljö ser ut. Om vi fortsätter producera och 

konsumera som vi gör idag, ofta utan att tänka på dess konsekvenser, kommer vi att 

förstöra vårt eget hem, jorden.  

 

Genom materialval har jag försökt att göra min kollektion på ett så hållbar möjligt. En 

filt i fleece (polyester) hade inte passat till projektet då det finns många aspekter av 

materialet som inte är bra för vår miljö eller oss människor. När man tvättar fleece 

lossnar mängder av plastpartiklar som sedan hamnar i haven då reningsverken inte har 

möjlighet att rensa bort så små partiklar.
24

 I havet kan partiklarna hamna i fisk som vi 

människor tillslut äter. Många studier görs på vad partiklarna har för inverkan på miljö 

och djurliv men medan forskningen pågår släpps cirka 200 till 2200 ton syntetfibrer per 

år ut vid tvätt.
25

 Även fibrer från bomull och ylle släpps ut i våra vatten vid tvätt på 

grund av bristerna i reningsverken.
26

 Vid tvätt av bomull kan kemikalier från 

produktionen av bomullstextilien släppas ut. De flesta kemikalier har redan tvättats ur i 

fabriken som producerade tyget och påverkar inte våra närmsta vattendrag, men de 

påverkar människor och miljö i andra länder vilket är lika viktigt att tänka på. För att 

tänka hållbart gäller det inte bara att tänka på vad som är bra för oss här i Sverige. Bara 

för att vi inte ser vad som händer på grund av textilindustrin i till exempel Indien 

betyder det inte att det inte händer eller är lika viktigt som vår egen miljö. 

 

Ull som material har flera naturliga egenskaper som gör den fördelaktig jämfört med 

andra material. Att stå emot fukt och svett som fibern gör redan när den sitter på fåret 

gör att den  kan absorbera fukt utan att kännas blöt och håller värmen även om den 

skulle bli våt. Att den naturligt stöter bort smuts gör den till ett material som inte  

 

                                                 
23 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling, Stockholm:Raster förlag, 2008, s198 
24 SVT nyheter, ”Kläder av fleece förorenar haven”, Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/klader-av-fleece- 

   fororenar-haven, 2013 (hämtad 2016-03-18) 
25 IVL, ” Slitage från däck största källan till mikroplast”, Tillgänglig:  

   http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2016-03-07-slitage-fran-dack- 

   storsta-kallan-till-mikroplast.html, 2016, (hämtad 2016-03-18) 
26 Sydsvenskan, ” Bomull kan göra mer skada än fleece”, http://www.sydsvenskan.se/sverige/bomull-kan-gora-mer- 

   skada-an-fleece/, 2015, (hämtad 2016-03-18) 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/klader-av-fleece-%0b%20%20%20fororenar-haven
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/klader-av-fleece-%0b%20%20%20fororenar-haven
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2016-03-07-slitage-fran-dack-%20%20%20storsta-kallan-till-mikroplast.html
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2016-03-07-slitage-fran-dack-%20%20%20storsta-kallan-till-mikroplast.html
http://www.sydsvenskan.se/sverige/bomull-kan-gora-mer-%0b%20%20%20skada-an-fleece/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/bomull-kan-gora-mer-%0b%20%20%20skada-an-fleece/
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behöver tvättas lika ofta som till exempel bomull, som är det vanligaste materialet i våra 

kläder idag.
27

 Det räcker oftast med att vädra och borsta av ullprodukten vilket leder till 

en mindre utsläpp genom tvätt. Om man behandlar ullen rätt så är den helt biologiskt 

nedbrytbar vilket betyder att när man vill göra sig av med den kan den återanvändas för 

att blandas med ny ull och göra nya ullprodukter eller komposteras. Min förhoppning är 

att användaren får en emotionell koppling till filten, likt den jag har till de filtar från min 

barndom, och att affektionsvärdet ger filten en förlängd livcykel som går emot den trend 

med slit och släng som är stor idag.  

 

2.8 Praktisk utförande 

I projektet kommer jag genom litteratur, studiebesök, intervjuer och gestaltande arbete 

att ta fram en kollektion av mönster avsedda för att vävas. Då vävning är något nytt för 

mig kommer jag att skapa mig en ny kunskap kring vävning och olika tekniker. Genom 

en State of The Art kommer jag att undersöka marknaden och se hur andra designers har 

arbetat med skogen som mönster. Jag kommer att ge mig ut i skogen för att skissa, 

fotografera och samla material och intryck som jag sedan använder mig av i mitt 

mönsterarbete. Genom att söka kontakt med företag som arbetar med vävning kommer 

jag undersöka möjligheten till att ta fram en prototyp men även att göra intervjuer kring 

vävtekniker och material. 

 

3 RESULTAT 

3.1 Skiss och gestaltningsprocess 

För att starta gestaltningsprocessen väljer jag ett område att arbeta inom och tar fram en 

avgränsning för mitt mönsterarbete. Då jag har tankarna på att göra en filt som man 

knyter an till väljer jag något som jag själv har starka band till. Valet faller på att gå 

vidare med avgränsningen ”Småland”. Mina starka band dit beror på att jag är född och 

uppväxt där. Men vad ses egentligen som typiskt småländskt? Jag skapade en enkät på 

nätet där jag ställde frågan ”Vad tänker du på när du tänker på Småland?” (Se 

fullständigt resultat i bilaga B)  Där kunde jag tydligt se en sak som de flesta förknippar 

med Småland. Skogen. För mig är Småland också starkt symboliserat av skogen. När 

jag var yngre semestrade vi ofta vid havet och jag minns när vi skulle åka tillbaka 

hemåt. Ju närmare hem vi kom, ju tätare blev granskogen omkring bilen.  

                                                 
27 Sveriges konsumenter, ” Bomull - hur bra är det?”  Tillgänglig:  

    http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/Fakta/Bomull---hur-bra-ar-det-/,(hämtad:2016-03-18) 

http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/Fakta/Bomull---hur-bra-ar-det-/,(hämtad
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Den omslöt oss som en mörkgrön välkomnande kram och jag kände att jag var hemma 

igen. Såklart finns det skog i hela Sverige men för mig finns det ingen som kan mäta sig 

med den småländska.   

 

Min avgränsning utvecklas efter enkäten till endast ”skogen”. Jag släpper 

smålandstemat då det inte går att gestalta just smålänsk skog. Den typ av skog jag väljer 

är barrskogen då det är den jag kopplar till Småland. Skogen blir en naturlig koppling 

för mig då både gamla ullfiltar, Småland och skogen är något jag förknippar med lugn 

och trygghet.  

 

3.2 Moodboard 

Innan jag börjar min skissprocess  tog jag fram en moodboard och en state of the art (Se 

bilaga C). Min moodboard skapade jag utefter ledorden skog, lugn, trygghet, värme och 

tid. Moodboarden har under mitt arbete med mönstren funnits som stöd för att mönstren 

ska förmedla den känsla jag vill få fram.  

 

Bild 5. Moodboard 

 

3.3 Storlek 

Jag undersökte vilka de vanligaste storlekarna på filtar som finns på marknaden har för 

att bestämma storlek på mina. Jag undersökte bara filtar i större storlek, jag valde alltså 

bort så kallade barnfiltar som är anpassade för mindre barn.  
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Storlekarna varierade hos de olika butiker och leverantörer jag undersökte men den 

vanligaste bredden låg på 130 centimeter. Måttet på längden hade större variation och 

låg mellan 150 till 200 centimeter. Jag testade själv och bad några vänner prova en filt 

med måttet 120 gånger 150 centimeter. Den upplevdes som lite för liten. Främst var det 

längden som upplevdes kort då man ville kunna svepa in sig i den. Jag valde efter fler 

tester av olika storlekar att göra min filt i måttet 130 gånger 180 centimeter. 

 

3.4 Glänta 

Det första jag kommer att tänka på när jag tänker på skogen är känslan av lugn. En av 

de bästa sakerna i skogen är för mig att ligga ner på rygg och titta upp mot 

trädkronorna. Det ger mig en fantastisk känsla och är ett ovanligt perspektiv av världen 

som jag inte ser på många andra ställen.  

   

Bild 6-8. Vy från ryggläge i skogen och även på mig i skogen. 

 

Jag gjorde skisser både för hand och digitalt från fotografier jag tagit upp mot träden. 

(se bild 9-11) Det jag upptäckte genom de skisserna var att den bilden av skogen inte 

alls blev så som jag ville att man skulle uppleva den. Jag valde bort denna avbildningen, 

utifrån fotografiet, då jag där tycker att den skogen upplevs som mer hotfull och tornar 

upp sig vilket inte är den känsla jag vill få fram. Då jag har begränsningen till två färger 

i jacquardväv tror jag inte att användaren lika tydligt kommer att se att det är en skog 

jämfört med det mönster som jag tillslut väljer.  



  
 

13 

 

     

Bild 9-11 .Digitala och analoga skisser skogen. 

 

Mina friare skisser på motivet, som tillslut var det jag gick vidare med, gav mig den bild 

av gläntan som jag ville få fram. Jag valde att göra mitt mönster med träden som i en 

ram kring filtens kant och en större öppen yta i mitten. På den öppna ytan i mitten av 

filten kan man sitta eller ligga i gläntan, precis som i skogen. Det är inte den exakta 

avbilden av hur skogen ser ut från det liggande perspektivet utan blir min tolkning av 

hur det ser ut.  

 

                                                                           

Bild 12-13. Skisser på vyer mot trädtopparna. 

 

Jag skissade både på moln och stjärnhimmel i en öppna ytan på mönstret då det är saker 

som man kan se då man ligger på rygg i skogen. Då jag tyckte att det blev bättre uten än 

med något i den öppna ytan valde jag att lämna området tomt. För att färdigställa 

mönstret har jag bearbetat den digitalt och där kunnat testa mig fram i komposition och 

färgval. Under projektets gång har jag även flera gånger skrivit ut delar av mönstret för 

att se till att det ser bra ut i full skala. I testutskrifterna har jag använt mig av olika 
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bakgrundsfärger för att kunna veta vilken del som ska sitta vart när jag satte ihop dem.      

                  

Bild 14-15. Test av utskrift i full skala. 

 

3.5 Stammar 

Efter handledning och studiebesök fortsatte arbetet med att skapa en kollektion av 

mönster. Jag skapade ett randigt mönster utefter den vy av skogen man får om man tittar 

in mot en tät växande skog. Mönstret är uppbyggt av olika breda ränder som 

symboliserar stammarna och den yta som bildas mellan dem.  

     

   

Bild 16-19. Fotografi på skog som visar tanke bakom mönstret och olika stadier av skisser. 
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För att testa vilken bredd stammarna skulle ha i mönstret klippte jag en bit tyg i måttet 

som jag valt till filten och tejpade med maskeringstejp upp olika breda ränder. Jag ville 

inte att ränderna skulle bli för breda eller för få då jag ville att filten skulle ha en jämn 

fördelning av de två färgerna på ränderna. 

   

Bild 20-21. Test av bredd på ränder och skiss på stammar. 

 

Då förutsättningarna för detta mönster var att det skulle kunna vävas för hand var jag 

tvungen att tänka enkelt. Jag hade även skissat på stammar som inte skulle gå hela 

vägen längs med filten (se bild  ) men då rändernas färger skulle sitta i varpen, alltså fast 

i vävstolen, var det en svårighet. Då jag inte visste om det var en möjlighet att väva på 

detta viset och då jag ännu inte hade fått kontakt med något företag valde jag att låta 

ränderna gå längs hela filten.  

 

3.6 Barr 

Det tredje mönstret i kollektionen är skapat utifrån barr. Under projektet har jag flera 

gånger gått ut i skogen för att skissa och fotografera och har då plockat med mig diverse 

växtdelar hem. Väl hemma har jag har arrangerat dem på olika sätt och sedan skissat 

fram olika mönster. Att arbeta på det viset gjorde att vissa mönster blev skapade nästan 

av en slump då barren lätt flyttade på sig om jag stötte till pappret de låg på.  
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Bild 22-26. Fotografier på några av de arrangemang och skisser jag utfört. 

 

Jag valde tillslut en skiss där barren gick i zigzag-mönster med ett streck som höll dem 

samman där barren möttes. När jag skulle digialisera mönstret testade jag att göra barren 

både spretiga och helt raka. De barren som var spretiga tilltalade mig inte lika mycket 

som de raka. Jag tyckte att de hade något barnsligt över sig och jag valde därför att 

arbeta vidare med de raka barren. I det slutgiltiga mönstret bildar barren en bård längs 

båda kortsidorna medans de längre strecken löper längs hela filtens längd.  

 

        

Bild 27-28. Spretiga och strikta barr och det raka, slutgiltiga mönstret. 

 

3.7 Färgställningar 

När jag står inför valet av färgställningar väljer jag att arbeta med skillnaderna i färger 

under dag respektive natt. Under dagen kan vi se barrskogens gröna nyanser blandat 

med stammarnas gråbruna toner medans de under nattens mörker förändras och blir till 

mörkt blåa nyanser. Under besök i skogen fokuserar jag på färger och nyanser som finns 

där. Jag målar med akvarellfärger upp olika nyanser och har med mig en pärm med 
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NCS-färger. Den använder jag för att jämföra färgerna i naturen med dem i pärmen. Det 

är dock svårt att sätta en bestämd färg på skogen då det finns så många nyanser i varje 

del. Under mina besök i olika skogar under projektet märker jag att färgerna upplevs 

olika beroende på flera faktorer. Bland annat vilken skog man befinner sig i, hur tät den 

är och vilken tid man är där.  

  

Bild 29-30. Test av färger och jämförelse med NCS-karta. 

 

Då skogen inte består av en nyans vill jag få in skiftningarna i mina filtar. I samtal med 

Klippan får jag veta att begränsningen i en jacquardväv är två färger och jag väljer 

därför att garnet i filtarna ska vara melerade, alltså att garnet består av en blandning av 

flera nyanser av samma färg. Jag tar efter mina utforskningar i skogen fram fem färger 

till mina mönster. Två gröna, två blåa och en grå nyans.(se bild 33 s.18)  De gröna 

nyanserna hämtar jag från barrträden och mossan i skogen.  

   

Bild 31-32. Skogen under dag och kvällstid. 

 

De blåa nyanserna hämtas från skogens färger under sen kväll. Då upplever jag att 

skogens färger går över till mer blå. Mycket i skogen blir om kvällen och natten svart 

men jag väljer att inte ha en helt svart färg då jag tycker att det blir för mörkt. 
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Bild 33. Valda färger. 

 

Till stammarna testar jag mig fram till två gråa nyanser genom att ha med grå garner till 

skogen och fästa dem på stammarna. När jag väver den första provbiten blandar jag två 

nyanser av grått och tre nyanser av grönt. I en framtida produktion tänker jag mig att 

garnet är melerat och då behöver man inte använda olika garner. På plats i skogen med 

provbiten kan jag se att de gråa nyanserna passar bra till stammarna medans de gröna 

nyanserna är lite ljusare än den omgivande skogen.   

 

   

Bild 34-36. Test av garner till stammar och jämförelse med första provbit. 

 

Jag tänker under hela processen på att nyanserna inte får ligga för nära varandra då de 

isåfall riskerar att försvinna in i varandra då de blir vävda och sedan ruggas upp. Då jag 

till mönstrena ”Barr” och ”Glänta” skulle behöva använda en jaquardvävmaskin vid 

framtagning är det viktigt att tänka på att den ena sidan av filten får omvända färger 

jämfört med den andra. Mönstret ”Glänta” och ”Stammar” gör jag båda i två gröna, två 

blåa nyanser samt en grön och grå nyans.  

Bild 37. Färgställningar. 
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Jag gör först mönstret ”Barr” i samma färgställiningar som de andra två, med två gröna 

nyanser. Men när jag får provbitar från Klippans Yllefabrik ser jag på ett prov i gul-vitt 

som har tunna linjer i samma bredd som dem i mitt mönster. Där kan man se hur filtens 

yta gör att linjerna blir oskarpa och hade färgerna varit lika varandra i nyans hade de 

förmodligen försvunnit in i varandra. Jag väljer därför att göra mönstret ”Barr” med en 

vit nyans tillsammans med en blå, grön och grå nyans för att få en större kontrast så inte 

linjerna riskerar att försvinna. (För bilder av alla mönster i färgställningar se bilaga D) 

      

Bild 38-40. Provbit från Klippan och mönstret Barr i grönt samt efter valet att tillsätta en ljus grå nyans. 

 

3.8 Studiebesök 

För att få inblick i vävning och kontaktade jag Monica Modig Rauden, konsulent i textil 

slöjd på Hemslöjden i Kronoberg. Tillsammans med Monica besökte jag en vävstuga i 

Växjö där vi träffade tre av de som träffas varje vecka och väver. De visade mig olika 

vävtekniker och vi pratade, utifrån mina skisser, om vilken vävteknik som skulle kunna 

passa för mig. De skisser jag hade med mig var de flesta för avancerade för att väva för 

hand och behöver en jacquardmaskin. 

 

3.9 Prototyp 

Jag har haft kontakt med flera svenska företag som arbetar med design och produktion 

av ullfiltar. De har varit positivt inställda till mitt arbete men tyvärr har inget av 

företagen möjlighet att hjälpa mig innan hösten och desvärre skulle kostnaden för 

framtagningen bli väldigt hög för att bara producera en filt.  
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Då det är en nödvändighet att ta fram en provbit för projektet ber jag Monica på 

hemslöjden om hjälp och hon ger mig kontaktuppgifter till Bodil Hörlén som efter att 

under ett möte ha sett mina skisser säger attt hon kan hjälpa mig att väva en provbit av 

mönstret ”Stammar”. Jag får av Bodil lära mig hela processen i att sätta upp en väv. 

Först  måste man varpa garnet på en varpställning, en konstruktion som man snurrar upp 

garnet på så att man kan samla ihop det i en längd. Man trär sedan med hjälp av en 

skedkrok varpen genom en sked, en del som liknar en kam ungefär. 

          

Bild 41-43. Processen av varpning och förskedning.                 

 

Efter förskedning kan vi  sätta upp väven i vävstolen. Det är viktigt att man mäter så att 

varpen hamnar mitt i vävstolen och sedan rullar man upp varpen upp på varpbommen 

som sitter på baksidan av vävstolen. När man dragit upp varpen trär man trådarna 

genom solven som är de trådar som sedan styrs av tramporna och senare styr hur 

mönstret blir. Sedan träs alla trådar återigen genom skeden på slagbommen och fästs 

sedan på en framknytningskäpp som gör att varpen kan rullas upp efterhand att man 

väver. 

     

Bild 44-46. Pådragning, solvning och efter skedning när vapen knyts fast. 



  
 

21 

 

Efter det knyter man upp tramporna för att kunna styra hur varptrådarna lyfts. Sedan 

kan man börja väva. Först vävs en bit som ska göra att väven hålls bättre på plats i 

vävstolen. Sedan dras väven fram en bit och provbiten vävs. I mellanrummet flätar jag 

en frans som blir änden på min provbit. Jag tar med hjälp av Bodil fram en vävnota för 

min provbit. (se bilaga E) 

     
Bild 47-49. Trampuppknytning, flätning av kanten och slutgiltiga provbiten. 

 

Efter att jag gjort min första provbit får jag kontakt med en kvinna som vill bli av med 

en bordsvävstol. I den vävstolen tar jag fram två nya provbitar av mönstret ”Stammar” i 

två gröna nyanser. En av bitarna ruggar jag och den andra gör jag inget med för att visa 

hur väven ser ut före och efter behandling. 

   

Bild 50-52. Förberedelse oh väv i bordsvävstol. 

 

3.10 Beredning av filt 

Efter att man har vävt en filt brukar man vanligtvis bereda den. Det kan göras på olika 

sätt och kan göras antingen för hand, hemma, eller skickas till ett företag som gör det 
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med hjälp av maskiner. I Sverige hittar jag en handfull företag som arbetar med 

beredning och de har även bra beskrivningar om hur det går till.
28

 Vill man rugga sin 

egen filt kan man använda kardborre eller stålkam och sedan borsta filten i långa, jämna 

drag. Det gäller att inte borsta för hårt då man lätt kan fastna och rycka bort fibrer.
29

 

3.11 Skötselråd 

För att underlätta för ägaren vill jag att det tillsammans med min filt ska finnas något 

slags medskick vid köp. En broschyr som beskriver hur man på bästa sätt kan sköta om 

sin filt och med råd om hur man till exempel kan få bort fläckar. Kanske kan det finnas 

något slags ställe där ägarens kan få hjälp med svårare fläckar eller få den lagad för att 

sedan kunna fortsätta använda den. Man kan ta inspiration av Skansens ull- och 

lindagar, där man bland annat kan se när ull kardas, hur man återvinner gammalt ylle 

och hur ylletyg stampas till vadmal.
30

  

 

Där kan man även få tips på hur man kan laga eller få bort fläckar. Man skulle kunna ha 

liknande event i fler delar av Sverige dit man kan komma för tips och hjälp. Är skadan 

så stor att det inte går att tvätta eller laga skulle inlämnaren kunna få en belöning för att 

lämna in filten istället för att slänga den. Då kan man ta hand om ullfibrerna för att på 

något sätt återanvända dem. Belöningen kan t.ex. vara ett presentkort eller en rabatt för 

att kunna köpa en ny filt. 

3.12 Gestaltningsanalys  

Genom att grundligt undersöka ullens egenskaper och möjligheter samt 

tillverkningsprocesser så har jag tagit fram mina tre mönster till kollektionen. Det 

hållbara genomsyrar hela mitt projekt men just i mitt mönsterarbete har jag inte 

fokuserat på hållbarhet. Att undersöka hur man kan göra ett hållbart mönster är en stor 

fråga som skulle behöva ett helt eget projekt. Men jag hade heller inte med att jag skulle 

ta fram ett hållbart mönster i min frågeställing. Den handlade om filtens hållbarhet och 

det  ligger i att materialet tillåter användning och möjliggör en längre användningstid. 

Men bara för att förutsättningarna finns är det ju inte säkert att de som köper eller får 

den faktiskt kommer att använda den. Jag kan bara hoppas att min avsikt om en filt som 

gå i arv blir verklighet. 

                                                 
28  Svensk ullberedning AB, ”Checklista”, Tillgänglig:http://www.svenskull.se/?page_id=1187,(hämtad 2016-04-17) 
29 Klippans Yllefabrik, ”Tvättråd”, Tillgänglig:http://www.klippanyllefabrik.se/tvattrad/, (hämtad 2016-04-17) 
30 Skansen, ”Lin & ull”, http://www.skansen.se/sv/aktivitet/lin-och-ull, 2015, (hämtad 2016-03-15) 

http://www.skansen.se/sv/aktivitet/lin-och-ull
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4 DISKUSSION 

I mitt projekt ställer jag frågan hur jag kan skapa en filt som brukaren kan behålla 

genom hela livet och låta gå i arv till kommande generationer. Jag utgår från min egna 

erfarenhet av filtar som har funnits i min familj i flera decennier. Att min släkt har 

kunnat använda dem i nära 75 år tycker jag är inspirerande och en stor kontrast till 

dagens slit och släng-kultur inom textil. Genom att använda en produkt under en längre 

tid sparar vi på vår miljös resurser men kan man som designer göra att människor 

använder en artefakt under en längre tid? Jag tar upp och tror starkt på det 

affektionsvärde som ting kan få och som kan göra att vi behåller och använder dem 

längre. Men som jag nämnt tidigare kan ting kopplas till negativa minnen. Att skapa 

något som endast kopplas till positiva minnen skulle jag säga är omöjligt då man som 

designer aldrig kan styra över vad brukaren får för minnen kopplade till tingen man 

skapar.  

 

Vad som gör att någon väljer att spara en filt, eller andra saker, som går i arv från en 

släkting är svårt att veta exakt. Är det ett bruksföremål, som filten, tror jag mycket beror 

på om de fortfarande är i gott skick. Under projektets gång har jag funderat på hur stor 

inverkan mönstret har på om man vill behålla filten eller inte. När jag frågat min 

mamma vad hon tycker om mönstren på filtarna som hon har ärvt säger hon att de inte 

spelar så stor roll. Hon säger att ”Mönstret på filten spelade nog större roll för den som 

köpte den från början. Då gick de säkert efter det mönster och den färg som de tyckte 

om. Jag tänker inte så mycket på mönstret, mer på att filten fortfarande fyller sin 

funktion och att den påminner mig om personer som haft den innan.” Utifrån detta drar 

jag slutsatsen att om man har minnen kopplade till filten så lägger man inte så stor vikt 

vid mönstret. Man kanske inte tycker om mönstret i sig men genom minnena har filten 

fått ett större värde och den bedöms inte utifrån sitt mönster.  

 

I kapitlet arv tar jag upp exemplet med mannen som gifte sig med sin tv. Även om detta 

exempel kanske är extremt tycker jag att det ligger något i det då vi i dagens samhälle 

spenderar mer och mer tid framför tv:n eller andra skärmar. Tanken om en kärlek som 

kan skapas till filten ligger inte långt ifrån denna mans relation med sin tv. Det ställe 

som filtar ofta används på är  i stillasittande läge då det är när vi är stilla som vi oftast 

behöver filtens värmande egenskaper. Om nu en kärlek kan bildas till tv:n för att man 
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spenderar mycket av sin tid med den så skulle kärlek även kunna bildas till filten som är 

den som värmer en. 

 

Det finns en risk att filten blir något som inte används, skänks bort eller slängs. Om den 

blir något som inte används, utan bara blir liggande. Om detta skulle vara fallet finns 

ändå chansen att den används senare när ägaren, eller någon annan, hittar den och börjar 

använda den. Om personen skänker bort filten kommer den förhoppningsvis i någon 

annans ägo genom en secondhand-butik eller någon hjälporganisation i annat land. Det 

finns bland annat organisationer som samlar in filtar till hemlösa eller flyktingläger och 

även om det inte är den ursprungliga tanken med filten är det bra att den används. 

Kanske kommer filten finnas med i hela den personens liv istället. Slängs den utan att 

användas känns det inte som jag alls har lyckats med mitt ändamål för projektet. Min 

slutsats angående detta är ändå att det enda man kan göra är att ge förutsättningarna för 

att en artefakt ska få en lång användningstid. 

 

4.1 Material 

Då ungefär 460 ton av all svensk ull slängs, bränns eller grävs ner varje år tycker jag att 

vi ska använda resurserna istället för att importera ull från andra länder. Genom att välja 

svensk ull kan man ha bättre uppsikt över att fåren behandlas väl och har ett gott liv. 

Skulle jag välja ull från till exempel Australien skulle det såklart gå att undersöka hur 

fåren har det men det skulle vara mer arbete bakom det. Man skulle även behöva 

transportera ullen en mycket längre sträcka än om man använder sig av svensk ull. En 

viktig aspekt ur hållbarhetssynpunkt är behandligen av fåren. Det finns stora problem 

inom fårskötseln som man måste vara medveten om. Jag tar i min rapport upp både 

mulesing och misshandel av får  (se bilaga F), så hur vet man egentligen att ullen man 

arbetar med kommer från får som inte misshandlas eller lider? Uppkomsten till 

misshandeln av fåren är människan och om vi ska gå mot en hållbar framtid måste vi se 

till att rätta till de fel vi har ställt till med. Hade vi inte avlat fram får med mer hud för 

att få fram mer ull hade ingen behövt skära bort delar av fårens hud. Att vi låter djuren 

lida för vår egen vinning är så fel det kan bli men allt går att vända på och förbättra. Om 

fler blir medvetna om hur vissa får behandlas kanske vi kan förändra vårt 

konsumtionssätt och därmed hoppas jag att  fler ska inse vilka fördelar ullen från våra 

svenska får har. 
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4.2 Kollektion 

Mina tre mönster kan i sig tyckas vara olika varandra men de har alla gemensamma 

nämnare. Både ”Barr” och ”Stammar” har det randiga gemensamt och jag har under 

arbetets gång tänkt och skissat på fler randiga mönster. Men då jag vill få med det som 

är det bästa med skogen för mig valde jag att behålla mönstret ”Glänta”, även om den är 

mer uppbyggt som en ram. Jag anser att det kan vara en styrka att en kollektion har 

mönster med olika uppbyggnad. Det kan tilltala fler personer och skulle därmed ur en 

försäljningsynvinkel vara mer attraktivt. Det gäller även färgställningarna, att ”Barr” 

fick en annan färgställning med den vita nyansen tillsammans med en färg gör att 

kollektionen får en vidare bredd och kan tilltala fler. Kollektionen håller ihop genom sin 

koppling till skogen och dess färger. Under projektets gång har jag fått frågan hur andra, 

som inte vet att kollektionen utgår från skogen, ska förstå kopplingen dit. Jag har 

undersökt detta genom att visa personer som inte vet något om mitt projekt mönstren 

och deras namn. De har alla kopplat samman mönstren med skogen endast baserat på 

detta vilket visar att till exempel ”Stammar” inte bara ses som randigt utan kopplas till 

trädens stammar. 

 

När det gäller färg finns det stor utvecklingsmöjlighet. Man kan i framtiden tillföra fler 

färgställningar och även fundera över växtfärgade garner. Jag tror inte att det skulle göra 

någon skillnad i en industrivävmaskin om garnet är artificiellt eller växtfärgat men 

skulle man producera i större skala skulle man behöva stora mängder växter för att färga 

garnet. Skulle man då börja odla växter endast för detta måste man överväga hur stor 

nytta det skulle vara med växtfärgat jämfört med artificiellt färgat.  

 

4.3 Praktiskt utförande 

Under mitt arbete har jag fått lära mig hur en vävstol fungerar och framförallt hur man 

sätter upp en väv. Detta var inget jag hade tänkt att jag praktiskt skulle göra från början 

men det har blivit det bästa jag har fått ut av hela mitt projekt. Jag har genom det fått 

mer förståelse för hantverket och jag kommer efter projektets slut att fortsätta väva. Det 

har varit väldigt svårt att beskriva hur en vävstol eller jacquardmaskin fungerar i text 

utan att samtidigt praktiskt visa vad man menar och man måste ha en viss förståelse för 

vissa grundtermer inom vävning för att förstå men jag har ändå valt att ha med detta i 

min gestaltningsprocess då jag vill att läsaren ska just förstå vilken kunskap det är jag 
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har skapat mig.  

 

Hade jag haft mer tid till mitt projekt skulle jag ha lagt den på att vidare undersöka 

metoderna för färgning då det är området jag saknar mest kunskap inom. Skillnaden på 

hur mycket information det finns om växtfärgning jämfört med färgning som sker 

industriellt är stor. Jag tror att det finns mycket information om växtfärgning just för att 

man kan göra det själv. Färgning inom industrin är inget man ger sig på hemma så den 

informationen är kanske inte lika intressant att skriva om och lära ut.  

 

Det som har varit mest utmanande i gestaltningsarbetet var att överföra skogens färger 

till datorn. De färger jag har valt under mina besök i skogen har i datorn har känts mer 

platta än i naturen. Det är svårt att få fram en illusion av den ruggade yta som en ullfilt i 

slutändan har och att skriva ut mönstren på papper gör inte mönstren riktigt rättvisa. Om 

jag i framtiden producerar mina filtar kanske brister upptäcks i mina mönster som man 

inte kan se förens de är i de rätta materialet.  
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BILAGOR 
Bilaga A, Filtar som finns i mitt barndomshem. 
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Bilaga B, Resultat av enkätfråga ”Vad tänker du på när du tänker på Småland?” 

 

- Naturen, skogen. Gärdesgårdar, boskap, gamla hus 

 

- Skog, växjö, kalmar och Älmhult, Ikea, Astrid Lindgren (värld), Öland, Linné universitetet och smålands posten 

 

- Bästa stället på jorden! 

 

- Ikea, skogen och allt däri, utvandrarna, karl-oskardagarna, möbler, glas. 

 

- Haglandskapet. 

 

- Stenmurar isterband Ikea klurighet skog småbyar Astrid Lindgren lokalt hållbart nytänkande 

 

- Dialekten, jargongen i glasbruken, glasbruken, skog som aldrig tar slut. 

 

- Skog och snåla små-folk. Människor som är lätta o ha o göra med.. 

 

- IKEA, Carolina Klüft, Öster, dialekten, isterband,vacker natur, Gnosjöandan, drivkraft, Hem :) 

 

- St.Sigfrid, Tegner, Linné, Kamprad, bär, skog, Emil i Lönneberga, glasbruk, möbelriket, faktumet att smålänningar inte 

kan säga grejen utan säger "gay'en", "inom", bondgårdar, skogsbruk, grävlingar, vildsvin, dansband, "inte för allt SMÖR 

i småland", snusfabrik, kosta outlet, frikyrkor, E6, byar som nästan heter exakt lika dant men ligger på olika sidor av stan, 

sjöar, familjen Bonde (Teleborgsslott), "Första tossdan i mass", ostkaka, kantareller, kringlor, sockerdricka, kyrkor m.m. 

m.m. m.m. 

 

- Hemma, trygghet, skog, mormor o morfar, mamma o pappa, bondgårdar 

 

- Hem och skog! Och loppisar, söt dialekt, stugor och drivna, envisa människor. 

 

- Lingonris, granskog och älgar (särskilt fula tyskturistriktade dylika. Även havet, utanför Oskarshamn och Kalmar 

särskilt, och fina minnen av blått. Småländska.., en rad rätt bekväma dialekter som puttrar på och inte kräver så mycket 

artikulation. Kamprad/IKEA. 

 

- Glas. röda hus. Sten. Mossa. Mörker. Dialekter. Gammaldags. Flykt. Hagar. 

 

- Snålhet 

 

- Skog, lugn, familj. 

 

- Skog, Astrid Lindgren. Natur. Genomresa. 
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BILAGA C, State of The Art. 

 

För att se hur skogen tidigare har gestaltats i mönster undersöker jag vad det finns för filtar på marknaden 

idag som har mönsterbild av skogen och hittar flera exempel, både från Sverige och andra länder. Det är 

många enkla mönster med trädstammar eller siluetter av träd. Några av filtarna jag hittade tycker jag har mer 

som en berättelse i sig. Exempelvis filten ”House in the forest” från Klippans yllefabrik, filtens motiv 

föreställer skog under en himmel. I skogen ser man en stig som leder till en stuga placerad mitt i skogen och 

i skogen ser man även ett djur, liknande ren eller rådjur. I denna filten ser jag mer liv än i de andra filtarna. 

   

Bild 50. State of The Art. 

 

Även om jag inte finner så många filtar som har skogsmönster finns det många textilier med motiv från 

naturen. I vilken butik man än tittar hittar man nästan garanterat någon produkt med naturmönter. Mönstren 

ser ut på alla möjliga olika sätt och i vissa exempel är det tydligare än i andra att det är naturmotiv. De 

exempel jag hittar är mest på mönster på blommor och blad, en mindre del är just skogsmotiv. 

 



  
 

IV 

 

Den designer jag främst kommer att tänka på när jag tänker på naturmotiv är William Morris. Han var aktiv 

under mitten av 1800-talet men än idag finns hans mönster att köpa som både tapet och textil.
31

 

 I hans mönster ser man tydligt naturen som motiv och i en förläsning från 1874 avslöjade han sin kreativa 

strategi: 'first, diligent study of Nature and secondly, study of the work of the ages of Art'. Studier av naturen 

ansåg han som viktiga och som ett motgift till nedgången i sociala, moraliska och konstnärliga krav som 

uppstod under den industriella revolutionen. Att studera konsthistoria och titta bakåt för att hitta inspiration 

ansåg han var lika viktigt då han tyckte att hans egen tids konst var sämre.
32

 

   

Bild 51-52. William Morris, ”Bamboo” och ”The Brook”. 

 

En annan mönsterdesigner som även flitigt använt naturen som mönster är Josef Frank. Han ville inkludera 

naturens färger och former i inredningen för att man i slutna rum skulle kunna andas och känna frihet.
33

 

Många av de mönster han designade under första hälften av 1900-talet har under 2000-talet tagits i 

nyproduktion och är väldigt populära. Två exempel är pläden ”Aristidia” med orginalmönster från andra 

halvan av 1920-talet och tapeten ”Eldsblomma” från 1940-talet (se bild  ) Då både Morris och Franks 

mönster är något som fått en lång livslängd tycker jag att deras verk är bra exempel på design som fungerar 

genom generationer. Att kunna ta mönster från förr och att de blir populära nu tycker jag visar att dem 

lyckats hitta något i sina mönster som tilltalar många och under en lång tid.  

                                                 
31 Tapetorama, ”William Morris - Tapeter”, Tillgänglig:  http://www.tapetorama.se/william_morris_tapeter.php,(hämtad 2016-04-15) 
32 Artyfactory, “William Morris”, Tillgänglig: http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/william_morris.html, 2016,  

   (hämtad 2016-04-17) 
33 Svenskt Tenn, ”Josef Frank”, Tillgänglig: http://www.svenskttenn.se/sv-se/pages/article/stjosef.aspx,(hämtad 2016-04-17) 

http://www.tapetorama.se/william_morris_tapeter.php,(hämtad
http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/william_morris.html
http://www.svenskttenn.se/sv-se/pages/article/stjosef.aspx,(hämtad


  
 

V 

 

 

Bild 53-54. Josef Franks ”Aristidia” och ”Eldsblomma”. 

 

Ett exempel på en nutida designer som arbetar mycket med naturen som motiv är Hanna Werning som bland 

annat har designat mönster för tapet, textil, porslin och glas. I hennes mönster kan man tydligt se delar av 

naturen och hon har i sina tapeter fångat ett liv och får med rörelse med de djur som ofta figurerar i 

mönstrena.  

     

Bild 55-57. Hanna Wernings ”Rävdunge”, ”Hoppmosse” och ”Kulinara” 
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BILAGA D, Mönster ”Stammar” i de tre färgställningarna. Fram och baksida. 
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Mönster ”Glänta” i de tre färgställningarna. Fram och baksida. 
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Mönster ”Barr” i de tre färgställningarna. Fram och baksida. 
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Bilaga E, Vävnota för provbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

 

BILAGA F,  Fårens välmående. 

 

Det finns flera kurser för den som vill lära sig att klippa får och jag har sett flera videos på nätet där får 

klipps. I vissa av dem ser det ganska brutalt ut när fåret ska läggas i position för klippning. Det är svårt att 

veta om det alltid är en stressfull och hemsk upplevelse för fåret eller om det bara är lite läskigt att bli 

nerlagd. I ett klipp visar Matilda Andersson hur man går tillväga när man klipper ett får.
34

 Först ser det ut att 

vara en ganska stressfull upplevelse för fåret men sedan, under klippningen tycker jag ändå att det ser ut som 

att fåret finner sig i situationen och lugnar sig lite. Kanske kan man inte jämföra situationen i denna videon 

med verkligheten. Det kan nog vara både bättre och mycket sämre förhållanden för fåren under klippning. 

Dels för att det i denna situationen finns en publik och vad som säkert är en konstig miljö för fåret som gör 

det mer stressat men även för att det inte alls är såhär det ser ut när får klipps för industrin. Den mesta 

fårullen kommer idag från Australien
35

 där det finns flertalet avslöjanden om misshandel av får. År 2014 

kom det rapporter från djurrättsorganisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, om hur 

får på gårdar i USA och Australien brutalt misshandlades vid klippningen. Videoklipp visar hur fåren kastas 

runt, sparkas på och klipps så våldsamt att blodet rinner.
36

 

 

Tyvärr har ullindustrin, som så många andra industrier, stora problem som uppstått på grund av både ökad 

efterfrågan och vinstintresset. Den finaste ullen idag kommer från rasen Merino. Eftersom efterfrågan är stor 

har rasen avlats till att ha så mycket hud som möjligt. För ju mer hud djuret har ju mer ull finns det att 

hämta. Tyvärr har aveln lett till att djurens hud hänger i veck och i dessa veck samlas smuts och fukt och blir 

en plats där flugor lägger ägg vars larver äter av fårets hud. För att lösa detta problem används ibland 

mulesing, en metod som går ut på att man skär bort en del av huden på fårets bakdel. Ingreppet sker utan 

bedövning och kvar lämnas ett öppet sår som inte bara är oerhört smärtsamt utan även utgör en risk för 

infektion.
37

 Många företag som handlar med ull har en mulesing-fri policy vilket innebär att de ullprodukter 

man köper av dem garanterat inte är från får utsatta för mulesing.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 ” Så klipper du ett får”,[Video], Tillgänglig: http://atlplay.nu/video/sa-klipper-du-ett-far/, 2015 (hämtad 2016-03-15) 
35

  International Year of natural fibers, “Wool”, Tillgänglig: http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/wool.html, 2009 (hämtad 2016-03-15) 
36

 “Sheep Killed, Left to Die for U.S. Wool“, [Video], Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=G9gKaB3pssY,2014 (hämtad 2016-03-

15) 
37

 Djurskyddet Sverige, ”Så mår djuren som ger oss ull och dun”, Tillgänglig: 

http://www.djurskyddet.se/media/36109/konsumentguide_ull_dun_lagupplost.pdf, 2016 (hämtad 2016-03-14) 

http://atlplay.nu/video/sa-klipper-du-ett-far/
http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/wool.html
https://www.youtube.com/watch?v=G9gKaB3pssY
http://www.djurskyddet.se/media/36109/konsumentguide_ull_dun_lagupplost.pdf
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Bilaga G, Utställning på Vandalorum, Värnamo. 

 

 
 

  


