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SAMMANFATTNING

Naturen inspirerar mig, i detta projekt jobbar jag med strukturen hos trädstammar och bark, och översät-
ter det jag ser till vävda textiler. När jag befinner mig i naturen känner jag mig ofta lugn och kan koppla bort 
allt annat i min omgivning. Det lugnet vill jag återskapa och föra in i en rumslighet. I barkens olika strukturer 
såg jag intressanta varierande ytor som jag ville jobba med i textil. I mitt examensarbete har jag designat 
textilier med uppmätt akustiska egenskaper för offentlig miljö. Genom att testa materialen på SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, har jag undersökt hur akustiskt dämpande de är. Resultatet har blivit en kollek-
tion med tre vävda textilier med olika utseende och ljudpåverkande funktioner.

Nature inspires me, in this project I am working with the structure of tree trunks and bark, and the transla-
tion of things I see into woven fabrics. When I am in the nature I often feel calm and relaxed. I can ignore 
everything else in my environment. I would like to re-create this calm feeling and bring it into a room. In 
the different bark structures can I see an interesting variety in the shapes witch I would like to work with 
in textile. In my bachelor degree work I have designed textiles with measured acoustical effects for public 
spaces. By making samples and test them at SP Technical Research Institute of Sweden, I have examined the 
acoustic damping of the materials. The result is a collection of three woven fabrics with different appearan-
ces and sound affecting functions.
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INLEDNING

Detta examensarbete handlar om design och utvecklingen av textilier med akustisk påverkan för offentlig 
miljö, där textilernas funktion och estetik ska komplettera varandra. En stor del av arbetets fokus har legat 
på estetiken och materialutveckling. När jag känner mig stressad eller bara behöver koppla av tar jag gärna 
en skogspromenad. Det får mig att bli lugn och ger mig ny energi.  I det här projektet vill jag återskapa det 
lugn som jag känner i naturen genom design av vävda textila strukturer och färger. Textilierna är vävda på 
Textilhögskolan och testade på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

BAKGRUND

I ett tidigare vävprojekt under hösten 2011, jobbade jag med design av vävda textilier med tredimensionella 
strukturer inspirerade av formspråket från Hälsinglands kulturarv. Jag hade inte direkt något tillämpningsom-
råde för dessa textilier. Under min redovisning av projektet diskuterade vi detta och återkom till att texti-
liernas tjocklek och tredimensionalitet skulle kunna göra dem lämpliga som ljudabsorbenter. Jag arbetade 
med ett veckat tyg som jag fann väldigt intressant, dels för att provet förändrades vid tvätt i förhållande till 
hur det vävdes, dels på grund utav dess tydliga tredimensionalitet vilket resulterade i att skuggorna ändras 
beroende på hur ljuset faller på tyget. Provet och tekniken blev därför också en utgångspunkt för mitt exa-
mensprojekt. I provet såg jag en association till bark och trädstammar vilket jag valt som inspirationskälla.

Kombinationen av det estetiska och funktionella tilltalar mig. Jag ville göra textiler som är estetiskt tillta-
lande men med en funktion. Textila material kan designas på ett sådant sätt att de fungerar som ljudabsor-
benter, men det finns inte speciellt många absorbenter som består av enbart hängande textilier till exempel 
draperier med uppmätt ljudabsorption. Detta kändes som ett bra sätt att utveckla tidigare nämnda vävda 
textiler på. 

Provet från det
tidigare vävprojeket.
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SYFTE OCH MÅL

Syftet med examensprojektet är att designa en kollektion vävda textila material med varierande strukturer, 
den ska kännas lugn, rofylld och organisk. Kollektionen ska kunna användas i offentlig miljö. Arbetets fokus 
har legat på utvecklingen av uttrycket hos textilierna och att få fördjupade kunskaper inom vävning. 

Målet med examensarbetet är att designa material som går att producera industriellt, och visa dessa som 
prototyper i skala 1:1. Alla textilier ska ha tydliga strukturer och ska främst ses som hängande dekorativa 
inredningstextilier, men med ljudpåverkande egenskaper som påverkar talfrekvenserna. Kollektionen ska 
spegla min tolkning av trädstammars strukturer översatta till vävda textilier.

FRÅGESTÄLLNING

Hur kan jag överföra den lugna och rofyllda känslan från skogen till ett textilt material och dessutom ge det 
en akustisk egenskap? 
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AVGRÄNSNING

Detta är inte ett arbete med fokus på akustik utan på design, min research inom akustik är inte djupgående 
utan bara ett sätt för mig att få grundläggande kunskap inom området.

Valet av textil tillverkningsteknik begränsas till vävning då detta är en teknik som jag vill fördjupa mig inom.

Jag har även valt att avgränsa mitt materialval till Trevira CS polyester i så stor utsträckning som möjligt då 
detta är ett brandsäkert material som är godkänt för att användas i textiler som ska hänga i offentliga 
miljöer. Att använda Trevira CS har också gjort projektet lite mer verklighetsförankrat ur produktionssyfte.
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METOD

Arbetsmetoden jag använder består av research, skiss, tester och produktion. Mycket fokus ligger på att 
skissa och testa, dels skissa tvådimensionellt med papper och penna, men också skissa tredimensionellt i 
vävmaskinerna. Jag börjar jobba med materialens olika strukturer och olika skalor, och sedan arbeta kring 
färgsättning och konstruktion.

Eftersom jag inte kan så mycket om akustik sätter jag mig in i detta ämne under researchperioden. Jag tittar 
också på vilka ljudabsorbenter som finns på marknaden idag och hur andra designers har jobbat med textila 
ljudabsorbenter, samt se hur ljudmiljön kan vara i ett offentligt rum. Ett konferensrum på Jordbruksverket i 
Alnarp finns tillgängligt för mig under projektet för praktiska studier. Personalen på Jordbruksverket används 
som en referensgrupp i arbetet.

För att komma igång med skissperioden använder jag kameran för att fotografera trädstammar, detta för 
att hitta den känsla och det uttryck som jag vill utveckla. Dessa fotografier är med under hela processen, då 
jag vill att inspirationen från trädstammar och bark ska synas i mina textilier. Fotografierna tillsammans med 
beskrivande ord styr mina val under designprocessen. Några huvudord formuleras som för mig beskriver 
känslan av hela kollektionen; lugn, rofullhet, organiskt och levande.

Jag låter också människor i min omgivning associera fritt kring bilderna av trädstammar för att få fram ord 
som jag använder för att beskriva de olika strukturerna. Valet av att lämna bort bilderna till olika personer, 
grundar sig i att jag ville få en uppfattning om hur människor kan associera och då få en bild av hur män-
niskor skulle kunna se på mina textiler. Orden från de tillfrågade som använts för att beskriva trädstammars 
strukturer är: täthet, bergskedjor, platt, randigt, mjuka former, hårt.

Skissandet sker i papper, genom att vika och måla, väva i handväven och sedan övergå till maskinväv. I slutet 
av skissprocessen testas de maskinvävda proverna både akustiskt och estetisk. Det akustiska testet görs på 
SP och det estetiska uttrycket testas genom att prover skickas till personalen i Alnarp där de ger fri respons 
på hur de uppfattar provernas strukturer.

För att jobba med rumslighet byggs en modell, där olika varianter på placering och upphängning testas. Till 
en början fanns tanken om att det bara skulle vara två textilier, men detta utvecklades under examensarbe-
tes gång eftersom jag vill att det ska finnas flera textilier med mer tredimensionella strukturer och en textil 
med en slät ytstruktur. Tanken är att kollektionens olika textilier påverkar ljud på olika sätt. I kollektionen 
finns både absorberade och reflekterande tyger, då blandningen ger en behagligare ljudmiljö. Färgmässigt 
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Några av fotografierna på trädstammar.
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finns mörka och ljusa textilier som kompletterar varandra. Textiliernas strukturer skiljer sig även åt i skala 
för att skapa en mer levande och varierande kollektion. Kollektionen speglar min tolkning av den variation 
som finns bland trädstammar i naturen.

Efter att ett slutgiltligt urval har gjorts utifrån kollektionens helhet vävs textilerna upp i maskinvävstolen 
och efterbehandlas.

DESIGNPROCESS

RESEARCH
 
Under starten av arbetet gjordes en del research om akustik och hur marknaden för ljudabsorbenter ser ut. 
Eftersom jag inte jobbat med akustik tidigare behövde jag få kunskap inom detta område för att kunna 
anpassa textilernas egenskaper för ljudabsorption. Jag studerade boken Akustik och Buller (Andersson, 
1998), för att förstå hur ljud uppstår och hur det på olika sätt transporteras till människan. 

Ljud transporteras till människan som ljudvågor vilket är vibrationer i ett medium, till exempel luft. Ljudvå-
gorna kan nå fram till oss på tre olika sätt; som reflekterande ljud, som direktljud eller som stomburet ljud. 
Ljudvågor mäts i Hertz, en svängning på en sekund är lika med en Hz. Talfrekvensen, som jag vill att mina 
absorbenter ska påverka, ligger kring 500 - 4000 Hz. Det finns olika sätt att påverka akustiken i ett rum; dels 
kan man jobba med absorption, vilket innebär att största delen av ljudets energi tas upp av ett material och 
omvandlas till värme och bara en liten del reflekteras tillbaka ut i rummet. Dels kan man jobba med reflek-
tion, vilket innebär att ljudet reflekteras mot en hård yta och sedan studsar tillbaka. Dessutom finns 
diffusion som innebär att ljudet studsar mot en hård tredimensionell yta och sedan sprids på olika håll, 
vilket upplevs som en reduktion av ljudnivån. Standardiseringen för ljudabsorbenter beskrivs med bokstäver 
A - E, där A är de material som absorberar bäst.

Det jag tar med mig från researchen är också att man behöver jobba med tätheten i materialet då man 
designar en bra textil ljudabsorbent. Är materialet för glest släpper det bara igenom ljudet, är materialet 
däremot väldigt tätt så reflekterar det ljudet. Det kan även vara bra att blanda olika typer av ljudpåverkande 
ytor, för att få en så behaglig ljudmiljö som möjligt.
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REFERENSER 

Även utbudet av ljudabsorbenter på marknaden studerades, för att få en bild över vad som finns idag. Under 
möbelmässan i Stockholm, 2012, samlade jag ihop fakta från olika företag och tittade på deras produkter. 
Detta gav mig insikten att det är mycket formpressade akustikplattor och absorberande material klädda i 
textil på marknaden. Företaget OFFECCT är ett företag som jobbar med just formpressade produkter (Of-
fect.se, 2012). Ljudabsorbenter av typen hängande textilier är något som inte är så stort på marknaden, jag 
hittade textildesignern Ulrika Mårtensson och designern Åsa Lom som arbetar med en tuftad typ av textila 
absorbenter.

Ulrika Mårtensson är en designer som har inspirerat mig väldigt mycket i detta arbete eftersom jag tycker 
att hon jobbar på ett intressant sätt. Det är hennes sätt att kombinera olika material och hur hon låter tex-
tilierna ta plats i rummet som tilltalar mig. Hon har också jobbat en del med ljudabsorbenter så därför kon-
taktade jag henne i början av projektet. Under samtalet med henne diskuterade vi lite kring hur man kan ge 
textil en större plats inom arkitektur och inredning och att ett sätt att göra detta på kan vara att ge textilen 
en funktion förutom att den bara är estetisk(telefonsamtal, 2012). Dock kan det vara viktigt att funktionen 
inte tar överhand utan att det är estetiken och uttrycket som får styra utseendet.

Inredningsföretaget OKKO ser på det här med estetik och funktion på ett liknande sätt, de arbetar efter 
mottot att estetiken och funktionen ska vara lika viktig (OKKO.se, 2012). OKKO fokuserar mycket på ljud 
när de designar sina inredningar. Akustiken i ett rum ska vara minst lika betydelsefull som vilket skrivbord 
man har. För det är lika mycket ljudet som påverkar hur arbetsmiljön är att vara i som allt annat. Är ljudab-
sorbenterna dessutom estetiskt tilltalande och dekorativa så tror jag det ger ett mervärde till hela lokalen, 
då behövs det kanske ingen annan utsmyckning.

Jag läste även en rapport från Naturvårdsverket om hur och varför naturen påverkar hälsan hos oss män-
niskor (Naturvårdsverket.se, 2012). Rapporten beskrev hur vi behöver grönska omkring oss för att må bra 
och att även bilder av naturen kan göra oss lugna. Naturvårdsverkets rapport beskriver bland annat att 
personal som har tillgång till grönska blir mindre stressade, nöjdare med sina jobb och mer kreativa. Det jag 
tillför arbetsmiljön är inte levande växter, men något som påminner om levande växter och som förhopp-
ningsvis ger en liknande upplevelse.
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RUMSLIGHET

Då offentliga miljöer kan se väldigt olika ut har jag valt att utgå från en befintlig miljö, ett konferensrum i 
Jordbruksverkets lokaler i Alnarp, Skåne. 

För att på ett enkelt sätt kunna arbeta med rumsligheten i rummet valde jag tidigt att bygga en 3D modell 
av konferensrummet. När modellen var klar fortsatte jag med att göra snabba skisser på olika idéer kring 
hur textilierna skulle kunna hänga. Genom att skanna in tygerna i datorn kunde jag infoga bilderna i skisser-
na och på så sätt renodla mina idéer. Till 3D modellen gjordes sedan olika kulisser som visade varianter på 
upphängningar. Kulisserna flyttades runt i modellen för att se var jag bäst skulle kunna placera textilerna, till 
min hjälp hade jag även fotografier av rummet som togs under mitt första besök. Det jag kom fram till var 
att i detta konferensrum känns det troligtvis behagligast att placera tygerna längs med väggarna då det inte 
är så stort, vilket påverkade att tygerna i slutet fick en tydlig fram- och baksida. Modellen gav även upphov 
till att jag började experimentera med att hänga tygerna i runda former, vilket gav mer liv till strukturen och 
gjorde att upphängningen även skulle kunna varieras på plats i form av olika skenor.  

För att få en bild av hur miljön och ljudet i konferensrummet upplevs av personalen åkte jag tidigt i arbetet 
till Alnarp för att intervjua dem. Besöket gav också en uppfattning om hur ett konferensrum kan se ut och 
hur det används. Personalen berättade att ljudet var hårt i konferensrummet, samt att rummet kändes 
väldigt kalt och inte så inspirerande att vistas i. Man upplevde även ett stort problem med att fikarummet 
låg vägg i vägg med konferensrummet och att rummen bara skiljs åt med en tunn vikvägg, vilket gör att 
överhörning uppstår när folk sitter och pratar i fikarummet samtidigt som konferensrummet används.

”Alla är eniga om att det behövs något för att dämpa ljudet och ljudets transport mellan fikarum och konferensdel” 
            Röst ur personalen

Jag fick också möjlighet att intervjua personalen på Jordbruksverket om hur de ser på mina textiler. I mitten 
av examensarbetet skickade jag ner tygprover som personalen fick lämna feedback på. Ett materialprov av 
varje textil i storleken 20x30 cm vävdes upp. Detta var ett estetiskt test för att få reda på om mina textiler 
uppfattades som lugna och rofyllda.  Testet gav en positiv respons och gav mig en ny syn på mina textiler 
och hur andra uppfattar dem, läs mer under TESTER sid. 24.

Att få tillgång till ett rum underlättade arbetet med hur textilierna skulle kunna hängas i en rumslighet. 
Genom att bygga en 3D modell och rita 2D skisser av konferensrummet på Alnarp har det använts till att se 
hur textilerna kan placeras i en rumslighet och hur olika upphängningsalternativ fungerar estetiskt. Eftersom 
jag hade byggt en liten modell blev det lättare att skapa den slutgiltiga prototypen i skala 1:1. Tillgången till 
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Konferensrummet i Alnarp

ett rum gjorde att jag under arbetets gång kunde föreställa mig textilierna i en lokal och se dem i ett sam-
manhang. Jag vill dock inte att textilerna ska vara platsspecifika utan de ska kunna placeras i andra typer av 
offentlig miljö, denna lokal är bara ett exempel.
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SKISSARBETE

Skissperioden började med att jag tog fotografier på trädstammar under olika promenader, ett stort antal 
stammar fotograferades. För att beskriva känslan som jag ville åt ännu tydligare satte jag ord på den, orden 
blev lugnt, rofyllt, organiskt och levande. Dessa ord och naturbilder har sedan följt med under hela 
projektet.

Till en början skissade jag för hand. Med hjälp av olika papper och tekniker försökte jag få fram den känsla 
och de strukturer som jag ville åt. Det jag ville få fram i dessa skisser var barkens olika typer av veck och 
hur vecken skulle böja sig på ett oregelbundet sätt för att få fram organiska former. Pappersskisserna blev 
dock mycket hårdare och kantigare i sitt uttryck, än de mjuka organiska rörelser som jag eftersträvade.

Ett bra sätt för mig att göra skisser till vävda textiler är i en handvävstol. För att jag lätt skulle kunna ändra 
bindningar och testa en massa idéer skissade jag i en datorstyrd handvävstol. Denna teknik användes mycket 
för att få fram slätare strukturer, som i stort sett bara ligger på tygets yta. Här fann jag det intressant att 
jobba med olika bindningar och att kunna få fram texturer och djup i proverna även om mönstret bara låg 
på ytan.

Tidigt började jag också skissa i vävmaskinen för att hitta tillbaka till det organiska uttrycket i mitt 
ursprungliga vävprov (här började jag dela upp arbetet och jobba med ett material i taget). Den vävmaskin 
jag jobbade med var en jacquard vävmaskin för att lätt kunna ändra detaljer i mönster och bindningar. I 
väveriet på THS fick jag snabbt många prover, för att få en bredd bland skisserna valde jag att väva upp 
många olika varianter av varje struktur. Till exempel testades olika tätheter, material och bindningar för att 
ha en stor samling med varierande prover att utgå ifrån i mitt fortsatta designarbete.

Färgerna ville jag hålla lugna och vilsamma samt att de skulle förstärka känslan av bark. För att hitta min 
färgskala målades färgprover med utgångspunkt i fotografiernas färgskalor. Då det inte gick att hitta garner 
som hade rätt färg i garnlagret på THS resulterade detta i att jag började blanda garner med olika färg 
genom att tvinna ihop dem. På så sätt fick jag fram nya melerade färger. När jag sedan vävde med det 
melerade garnet upplevde jag att textilerna fick mer liv och ett djup. För att få fram meleringar i olika 
nyanser lindade jag många garnprover, det gav en bild av hur garnet skulle se ut när det var tvinnat.

Sammanfattningsvis gav skissperioden två olika textila uttryck. Ett med mycket struktur och veck, samt ett 
slätt med en ytstruktur. Detta kändes som bra kontraster att jobba vidare med och speglade mina fotogra-
fier, som både innehöll bark med stuktur och bark med slätare yta. Jag tog också ett beslut om att jag ville 
jobba vidare med de melerade garnerna då det gav en extra dimension till textilierna.
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Handvävt hålkrus. Handvävd tuskaft med flottering.

Målad pappersskiss med färgskillnader.Papper och garn för ytstruktur.

Målat tunt papper som limmats ovanpå ett grovt papper. Vikt pappersskiss.
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MATERIAL ETT

Det första materialets design utgick från vävprovet som gjordes i tidigare nämnda designprojekt och mina 
pappersskisser. Jag försökte få fram en tydlig veckad struktur på ena sidan av tyget, medan den andra sidan 
skulle vara helt slät.  Till en början testades hur stora eller små vecken kunde göras. Det svåra, men samti-
digt fascinerande med det här materialet var att tyget vävdes platt och först efter tvätt syntes vecken, så det 
är alltså först efter tvätt som man vet hur tyget verkligen blir. Vävs en bit med ränder som är 4 cm breda får 
man ett veck som är 2 cm djupt och cirka 1 cm brett. Detta på grund av att baksidan på materialet består 
av ett garn som krymper. Två typer av material testades till baksidan, dels Pemotex, som är ett krympgarn, 
dels ull/elastan som även det krymper. Elastanen ger även materialet en viss elasticitet. Den största skillna-
den var att Pemotexen krympte mer än ull/elastanen, vilket gav ett tätare material och då djupare veck.

I vävprovet från det förgående projektet hade jag bara jobbat med raka linjer, därför ville jag nu se hur det 
fungerade om linjerna var krokiga. Linjer som ritades krokigt gav mer rörelse och liv åt materialet, det blev 
mer organiskt. Olika varianter och bredder på mönster gjordes. Jag ville se hur stor skillnad det blev om jag 
hade en krokig rand som var jämnt bred men inte helt rak till skillnad från en rand som var helt oregelbun-
den. Den helt oregelbundna blev mer levande i sitt utseende. Något som var intressant med detta var att 
samma mönsterbild kunde bete sig olika efter att den blivit tvättad, beroende på vilka material och bind-
ningar som använts. På framsidan testades att ha bindningarna tuskaft och kypert för att få olika utseende. 
Tuskaften blev ljusare i färgen, eftersom varpen syntes mer, men här blev meleringen tydligare än i kyperten. 
Kyperten däremot fick en mörkare färg, men man fick gå mycket närmare för att kunna se meleringen i 
garnet. En annan skillnad mellan bindningarna var att tuskaften blev stabilare.

Efter att ha vävt upp olika prover var det dags att göra ett urval. Genom att jag kategoriserade dem i sex 
olika grupper utifrån de sex ord som kommit fram när personer fick associera till fotografierna. Ur varje 
grupp valdes sedan en favorit som stämde med sitt eget ord, till exempel täthet, samt hur de stämde med 
uttrycken i fotografierna och huvudorden. I gruppen täthet hade proverna veck som låg väldigt tätt. Jag hade 
då ett tiotal prover kvar som jag senare testade tillsammans med de andra textilierna för att hitta en bra 
balans i kollektionen.
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Tyget i maskinen. Prover före tvätt.

Tvättade prover med samma mönsterbild och bindning, men olika täthet.

Prover.Ett första urval.
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MATERIAL TVÅ

Material två ville jag ha slätare än material ett, men det skulle fortfarande ha en ytstruktur. Därför tittade 
jag mycket på de skisser som gjorts i handväven. Där hade jag bland annat jobbat med en tuskaftsbindning 
med flotteringar och hålkrus. Tuskaftsbindning kändes intressant att jobba vidare med på grund av den var 
slät, men hade ändå ett djup i sig med hjälp av trådarna. Trådarna i flotteringarna kunde även röra sig lite, 
vilket förändrar mönsterbilden när man tar på tyget. Ungefär samma sak hade hålkruset, där fanns ett djup i 
tyget, men mönsterbilden blev mer statiskt då alla trådar bands fast. I båda bindningarna används grova och 
tunna garner, de tunna garnerna bildar ett bottentyg och de grova garnerna lägger sig ovanpå och bildar 
strukturen på ytan. Båda bindningarna togs med ner i väveriet och jag började testa hur de betedde sig när 
de vävdes i maskin. Det som hände var att bindningarna blev mer strukturerade, vilket kan förklaras med 
att garnerna läggs in med samma hastighet och slås till lika hårt hela tiden. I de två bindningarna ändrades 
bredden och höjden på mönstret, och olika grova garner testades. I hålkrusmönstret blev det bara skillnad i 
mönsterbilden, hålen fick olika form beroende på hur brett det var mellan partierna. När jag ändrade bred-
den i tuskaftsbindningen så ändrades mönsterbilden, men även hur rörligt garnet blev. En längre flottering 
gav ett garn som rörde sig mer. Baksidorna på tygerna blev också väldigt olika. Tuskaftsbindningen gav en slät 
baksida eftersom alla flotteringar skedde på framsidan av tyget. Hålkruset däremot fick flotteringar på baksi-
dan. Genom att variera olika grova garner fick jag en bild av hur de betedde sig och hur mönstret ändrades. 
Bäst fungerade ett slätt bomullsgarn, det var lite lösare spunnet och rörde sig på bottentyget.

Tuskaftsbindningen byggs oftast upp av ränder där alla flotteringar upprepas på samma ställe och varje rad 
ser likadan ut. Jag började fundera kring om man kunde bygga upp en egen rapportering, där långa och 
korta flotteringar blandas i samma mönster. Jag gjorde ett försök där längden mellan de flotterande inslagen 
varierade och bredden mellan de flotterande trådarna i varpled var olika. Mönsterbilden fick ett organiskt 
uttryck, med en variation mellan breda och smala ränder i både varp- och väftled.

Ett smältgarn vävdes in i tyget, eftersom jag ville se hur stelt det kunde bli. Genom att sedan pressa pro-
verna i Transferpressen, i 60 sekunder i 120, 180 och 200 grader Celsius, smälte smältgarnet och proverna 
blev lite styvare. Jag provade även att belägga tyget med ett akrylat, Performax, som ger en hård beläggning 
på tyget när det torkar. Performaxen gav det bästa resultatet, det stelnade mest och färgen behövde inte 
anpassas efter smältgarnet.

Ett första urval gjordes, där varje provbit ställdes mot uttrycket i fotografierna och huvudorden för att jag 
skulle hitta fram till rätt struktur. Här stämde tuskaftsbidningen bäst, då den blev mer levande och organisk 
i sitt uttryck, samt hade en jämn och slät baksida. Den kändes också intressant att arbeta med då jag kunde 
designa egna varianter på bindningen.
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Blandade prover.Blandade prover. Egen bindning fram- och baksida.

Hålkrusbindning fram- och baksida.Hålkrusbindning fram- och baksida.

Tuskaftbindning fram- och baksida.Tuskaftbindning fram- och baksida.
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MATERIAL TRE

Efter en seminariediskussion började jag fundera över om det var möjligt att göra det första materialet 
dubbelsidigt, utan fram- och baksida. Detta skulle göra det möjligt att placera detta tyg mitt i ett rum. Efter 
att ha visat förslag för vävteknikerna, gjordes tester i maskinen. Det färgade garnet väver från framsidan 
över till baksidan, då hamnar krympgarnet inuti tyget. Precis som material ett vävs detta tyg platt och 
krymper vid tvätt. Denna textil blev kompaktare och lite fjädrande då den bestod av tre lager, samt fick ett 
mjukare uttryck utseendemässigt. Även här testade jag hur djupa vecken kunde vara, genom att ändra bred-
den på ränderna, och vad det blev för skillnad med olika material i mitten. Det som hände när jag gjorde 
ränderna bredare och vecken djupare, var att de blev hängiga och materialet förlorade sin kompakthet 
eftersom vecken gärna ville lägga sig platt. När ränderna gjordes smalare så att vecken blev mindre såg tyget 
nästan platt ut på håll, men när man kom närmre uppdagades djupen i dem. Något som jag till en början inte 
alls gillade, då det kändes som att mönsterbilden försvann. Som innermaterial testades åter igen Pemotex 
och ull/elastan. Ull/elastan gav ett mycket mjukare och sladdrigare tyg, medan Pemotexen krympte mer och 
gjorde tyget kompaktare och stabilare, vilket var ungefär samma resultat som jag fick när jag jobbade med 
material ett.

För att se om jag skulle ta med materialet in i den slutgiltiga kollektionen jämförde jag proverna med mina 
fotografier och tidigare material. Jag försökte hitta en kombination där detta material kunde komplettera 
de andra tygerna på ett bra sätt. Då de andra textilierna inte gjorde sig så bra i mindre skala, vilket detta 
material faktiskt gjorde, blev det ett bra komplement. Det var också intressant att se hur tyget upplevdes på 
olika avstånd. På nära håll är det väldigt veckat och det finns ett djup i det, men när man ser det på avstånd 
upplevs det nästan platt.
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Varianter på material tre

Variant på material tre.
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FÄRG

När jag började arbeta med färgsättningen målade jag ett stort antal färgprover med utgångspunkt från 
inspirationsfotografierna av trädstammar. Färgerna skulle kännas lugna och jag ville behålla den naturliga 
känslan och förstärka uttrycket av bark. Färgproverna satte jag upp på en vägg tillsammans med tygproverna 
och flyttade sedan runt dem i olika kombinationer. De melerade garner som jag använt mig av gjorde att 
när man betraktar tygerna på håll upplevs de som enfärgade, men när man tittar närmare framträder en 
bredare färgskala.

Till material ETT hade jag använt en grå färg när proverna togs fram. Garnet bestod av tre olika gråtoner 
för att få ett liv i det. Detta var en av de första färger jag fick fram men den stämde bra tillsammans med 
mitt uttryck så den fick hänga med hela vägen. Längst in i vecken fanns till en början en vit rand, för att få 
ett djup och en överraskningseffekt i textilen testade jag att göra om randen till orange vilket fick ett lyckat 
resultat. Beroende på hur vecken lägger sig syns den orange randen bara då och då. 

Det kändes naturligt att ha med en grön nyans i kollektionen, med material TVÅ testade jag olika gröna 
garner. Jag gjorde många varianter för att hitta fram till en grön färg som skulle fungera med de andra. 
Färgen skulle gärna sticka ut lite och bidra med kulör till kollektionen. Till slut hittade jag den genom att 
blanda två gröna garner och ett grått garn. Bomullsgarnet som jag använde mig av fanns bara i vitt. Då det 
inte fanns tid för att färga garnet, använde jag det som det var.

Material TRE vävdes först upp i samma gråton som material ett, för jag ville börja med att få rätt på struk-
turen. När det var klart gick jag vidare till materialets färgställning. Denna textil skulle ha en färg som låg 
mellan den grå och den gröna. Den skulle kännas lugn och fungera ihop med de andra textiliernas färger. Jag 
kom till slut fram till att material tre skulle få var ljusast, vilket resulterade i en ljusbeige färgnyans.

Färgprover 
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Kombinationer av textilier och färger testas.

Olika garner testade i maskin för att se hur de ändras.Garn- och färgprover jämförs.
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TESTER

AKUSTISKT TEST

I mitten av examensarbetet åkte jag till SP för att göra akustiska tester. Det jag ville få svar på med hjälp av 
testerna var om materialen skulle absorbera ljud inom talfrekvensen, 500 - 4000 Hz. Tygproverna testades 
med rörmetoden (Jonasson, 2009). Varje materialtyp testades i tre olika varianter, totalt nio prover, för att 
ha ett stort antal prover att välja bland när urvalet till kollektionens tre textiler skulle göras. Testerna visade 
att både material ett och tre hade bra absorptionsförmåga, de absorberar frekvenser från 300 Hz (se bilaga 
1 och 3). Att de fick liknande resultat kan bero på att de är uppbyggda på samma sätt, samt är väldigt täta 
och tjocka. Av material ett låg alla proverna på en jämn nivå, medans ett prov av material tre (SP 3.2) hade 
annorlunda absorptionskurva. Det var det materialet som var tätast och hade kortast veck.

Eftersom material två är helt annorlunda uppbyggt fick det också annorlunda resultat. Absorptionsförmågan 
var inte fullt så bra (se bilaga 2), men detta material är tunnare och designade för att reflektera ljudvågor. 
Av dessa prov var det som var belagt med akrylat på baksidan bäst (SP 2.1), då det reflekterade mest. Här 
påverkade inte mönsterbilden ljudabsorptionen speciellt mycket.

Om tygerna skulle tas i produktion skulle fler tester behöva göras.

ESTETISKT TEST

Av de nio proverna vävdes sedan ett prov av varje material upp i större storlek, dock inte fullskala. Valet 
baserades på det estetiska utseendet; hur de fungerade tillsammans och de akustiska testresultaten. Detta 
blev dock inte det slutgiltiga resultatet. Proverna skickades ner till Alnarp för att sättas upp i konferensrum-
met, där personalen fick agera referensgrupp och fritt ge respons på textiliernas utseende. Detta skedde 
genom att de skrev ner sina kommentarer och skickade dem till mig.  

”Fin färgskala och vilsamma färger”

”Kunde vara snyggt uppspänt på ram också, inte bara som en våd, alternativt kombinera”

”Trevliga strukturer”

En tyckte det var tråkiga färger, han/hon ville ha klarare färger.
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Ljudvågorna skickas in i impedansröret,  textilien placeras i ena änden av röret med ett tomrum på 5 cm bakom.

Material 1; SP 1.1      SP 1.2     SP 1.3

Material 2; SP 2.1     SP 2.2     SP 2.3

Material 3; SP 3.1      SP 3.2     SP 3.3
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SLUTGILTLIGT URVAL

Efter de estiska och akustiska testerna valdes den slutgiltiga designen, urvalet baserades med både esteti-
ken och funktionen i åtanke. Proverna jämfördes med varandra så att kollektionen skulle få ett så varierat, 
spännande och levande uttryck som möjligt. Jag försökte hitta en bra balans i skala och färger, jag valde att 
bortse från fotografierna lite för att helheten skulle bli så bra som möjligt. Slutligen valdes tre textilier ut 
där utseendet kändes varierande och harmoniskt. Textilierna vävdes sedan upp på den elektroniska jacuard 
maskinen.

Tekniska detaljer
Maskin: Vamatex/Grosse Electronic, Jacquard 
Varptäthet: 33 tr/cm, vit bomullsvarp
Max rapportbred: 40 cm

För att återknyta till inspirationen valde jag nu att namnge textilierna efter träd. Så hädanefter kommer 
materialen att nämnas vid dessa namn.
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MATERIAL ETT - EK; fotografi, skiss och resultat

MATERIAL TVÅ - AL; fotografi, skiss och resultat

MATERIAL TRE - LÖNN; fotografi, skiss och resultat
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MODELL OCH UPPHÄNGNING

MODELL

För att kunna jobba med textilierna i en rumslighet valde jag att bygga en modell av det verkliga rummet i 
Alnarp i skala 1:7. På detta sätt kunde jag visualisera olika idéer som till exempel förslag på upphängning, 
samt få en känsla av hur färgerna skulle kunna fungera tillsammans. Jag gjorde även skisser i datorn på olika 
varianter av upphängning. Textilierna är dock inte platsspecifika, utan rummet är bara ett exempel på var 
och hur dessa textilier kan placeras.

Rumsligmodell av konferensrummet.
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Skisser på upphägningsvarianter.
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UPPHÄNGNING

Upphängningen är viktig eftersom den måste kunna anpassas då akustiken är olika i alla rum. Tanken var 
inledningsvis att tygerna skulle hänga slätt mot en vägg i en skena med möjlighet att flyttas i sidled. Under 
arbetets gång började jag jobba med att forma tyget och så småningom utvecklades en formad skena. Hela 
tiden har tanken varit att varje textil ska ha ett separat spår att röra sig i, så att tygerna hänger lite framför 
och bakom varandra. Det finns skenor med flera spår men dessa går inte att böja, vilket gör att varje textil 
måste ha en separat skena. 

Jag har jobbat mycket med ett exempel på hur textilerna kan hängas där skenan ska förstärka uttrycket 
av trädstammar. Därför har en del av skenan fått en cirkelform. Denna cirkelform löses sedan upp till en 
böljande del för att sedan övergå till att bli helt rak. Detta ger en variation i upphängningen och textilerna 
kan anpassas efter hur många man är i rummet och vilken aktivitet som ska äga rum. Beroende på antalet 
textilier som placeras i ett rum kan man skapa allt från en glänta till en tätare skog. Personalen kan själva 
också bestämma hur de vill att tygerna ska hänga för stunden.

Textilerna hängdes upp och flyttades fram och tillbaka, för att uppleva hur de fungerade innan de mon-
terades på skenan. Blandad bredd på våderna gav ett liv till upphängningen och kändes mer som en vari-
erande skog.

För att visa på hur tygerna kan konfektioneras så har jag även jobbat med sömnad och avslut. På grund utav 
tygernas tjocklek blir det klumpigt att sy när de viks dubbelt, därför var de svåra att bara fålla. Jag testade 
därför att kanta på olika sätt, bland annat med band i ett annat material och med tyg i samma material. Det 
som fungerade bäst var att kanta med ett annat material. Till slut valde jag att kanta med ett brunt skinn-
band för att ge textilierna en lyxig känsla och en tyngd i nederkanten, färgen påminner även om mörk mylla. 
Även om tygerna är tunga i sig så syddes ett blyband in i kantningen för att skapa fint fall och ett bra avslut.
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FRAMSIDA SKENA

300 cm 

30 cm  

Ritning
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RESULTAT

Resultatet har blivit tre textilier med tydliga strukturer, inspirerade av bark och trädstammar. Textilierna har 
dokumenterat akustiska egenskaper. De har även ett lugnt och organiskt uttryck. Genom att ha en skena 
där textilierna kan formas till cirklar förstärks känslan av trädstammar och på detta sätt lyfts naturen in i 
den offentliga miljön. Två av de tre textilierna dämpar ljudfrekvenser och den tredje är tänkt att reflektera 
olika ljudfrekvenser. Alla tygerna är kantade med ett läderband för att få ett gemensamt avslut.

Ek, Lönn och Al.
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MATERIALPROVER

EK AL

LÖNN
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EK

Ek är en textil med en grov struktur och djupa veck. Ytan är gråmelerad, men längst in i vecken döljer sig en 
orange rand som dyker upp beroende på hur tyget hänger och vecken lägger sig. 

Material: Trevira CS polyester Nm 90/3, Trevira CS Pemotex Nm 25/1 (krympgarn)
Bindning: Dubbelbindning med tuskaft i de grå partierna, väftrips i de svarta partierna
Täthet: 40 skott/cm
Efterbehandling: Tvätt i 60 grader C 
Krympning efter tvätt: Bredd 70 %, längd 20 %

Orginalskiss och mönsterbildBindningar



37

Skala 3:2 Skala 1:4
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AL

Al har en slät ytstruktur, med ett bottentyg och ett garn som ligger på ytan. Eftersom garnet på ytan bara 
sitter fast med flotteringar lägger sig alla lite olika och får ett eget uttryck. Botten går i grönt och garnet 
som flotterar är ett vitt bomullsgarn. 

Material: Trevira CS polyester Nm 90/3, grovt bomullsgarn Nm 6/2
Bidning: Tuskaft med flotteringar, egen
Täthet: 15 skott/cm
Efterbehandling: Belagt med akrylat, Performax 191 62 D

Bindning
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Skala 3:2 Skala 1:4
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LÖNN

Lönn är ett småveckat tyg i en ljusbeige färgnyans. Tyget är liksidigt och har därför ingen direkt fram- och 
baksida. På håll upplevs textilen som slät, men när man kommer närmare ser man att vecken och strukturen 
blir tydligare. 

Material: Trevira CS polyester Nm 90/3, Trevira CS Pemotex Nm 25/1 (krympgarn)
Bindning: Dubbelbindning med tuskaft, varprips i de svarta partierna
Täthet: 28 skott/cm
Efterbehandling: Tvätt i 60 grader C
Krympning efter tvätt: Bredd 70 %, längd 20 %

Bindningar Mönsterbild
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Skala 3:2 Skala 1:4
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DISKUSSION 

I detta examensarbete har jag arbetat med hur jag kan överföra den lugna och rofyllda känslan från skogen 
och naturen till ett textilt material och dessutom ge det en akustisk egenskap. Jag vill att betraktaren ska 
associera till trädets bark och natur, men jag har inte velat efterlikna träd till punkt och pricka. Detta för att 
jag skulle kunna skapa mitt eget uttryck och för att betraktaren ska ha möjlighet att tolka själv. Jag tycker 
att jag har lyckats bra med att få fram känslan av trädstammar och skog under den tidsperiod som jag har 
jobbat med projektet. Utifrån de tester jag gjorde på Alnarp framgick det att textilerna upplevdes som lugna, 
vilsamma och att de kändes som trädstammar, även om det inte var fullskaliga prover som sattes upp.

För mig har det varit viktigt att få ihop estetik och funktion, att ha textilier som är estetiskt tilltalande men 
som ändå har en fungerande funktion. Först studerades funktionen; ljudabsorption och ljudreflektion och 
med den kunskapen i bakhuvudet började jag sedan jobba med det estetiska. Med estetiken var jag hela 
tiden trogen min inspiration av trädstammar och bark, vilket gjorde det lättare för mig att kunna återkoppla 
till den känsla och det uttryck jag ville åt. I slutet knöt jag sedan ihop dessa två aspekter genom mina akus-
tiska test på SP och estetiska test med personalen på Alnarp, och fick ett resultat där estetik och funktion 
kompletterar varandra. De tester som gjordes på SP gav en bild av absorptionsförmågan hos textilierna och 
att de absorberade talets högre frekvenser bra, men testerna gjordes i liten skala med rörmetoden vilket 
inte ger en full bild av huruvida textilierna fungerar i en fullskalig miljö och hur mycket material man skulle 
behöva till ett rum för att uppnå en viss ljudmiljö. För att ta arbetet vidare behöver man göra tester i en 
rumslighet där större bitar av materialen kunde användas. Utifrån de tester jag gjort kan man anta att Ek 
och Lönn skulle kunna klassas som B - C absorbenter.

Jag hade en vision om att Al skulle reflektera ljud, men jag vet inte säkert om det gör det. Att bestryka tyget 
med Performax var ett försök till täppa igen alla hål och få ett tyg som inte släpper igenom något ljud. För 
att veta att det verkligen fungerar måste fler tester göras, men de tester som gjorts pekar i den riktningen.

Jag ville också få fördjupad kunskap inom vävning vilket jag också har fått. Jag har fått en större förståelse 
om hur en skiss kan översättas från papper till väv och hur mycket en färg förändras när den blandas med 
varpen. Visst har jag reflekterat över hur garner blandas i väven tidigare, men under det här projektet blev 
det extra tydligt. Alla tygerna kan vävas på samma varp och de består till största del av polyester med un-
dantag för varpen och bomullsgarnet i Al, men det skulle inte vara något problem att byta ut dessa mot ett 
likvärdigt polyestergarn. Det har också blivit väldigt tydligt hur mycket ett tyg kan krympa. Nu har jag dessu-
tom använt mig av ett krympgarn i Ek och Lönn, de har en krympning med 70 % på bredden. Fullbredden 
för vävd vara innan tvätt är cirka 150 cm och efter tvätt ligger den på 45 cm. Materialåtgången blir väldigt 
stor, men det är krympningen som gör att de absorberar ljud så bra.
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Mitt val av material, Trevira CS, grundar sig i att jag ville jobba mot offentlig miljö och så realistiskt som 
möjligt ur produktions synpunkt. Trevira CS, som är en flamskyddsbehandlad polyester, och filtad ull är de 
enda materialen som är helt godkända för att användas i offentliga miljöer. Bomullsgarnet som användes i Al 
är möjlig att byta ut mot en likvärdig Trevira CS garn.

I dagsläget finns varje textil bara i en färgställning, att detta inte utökades beror på att tiden inte räckte 
till men jag ser detta som en utvecklingsmöjlighet i projektet. Fler färgställningar skulle ge kollektionen en 
bredare marknad, då de kan passa in i fler miljöer. Att jobba med färgen sist tyckte jag gjorde det lättare 
för mig att fokusera. I mina färgval höll jag mig väldigt hårt till min inspiration, vilket för mig höll ihop mitt 
examensarbete bra. I slutet av arbetet vävde jag upp helt vita prover och det var först då som jag kände att 
jag kunde börja släppa trädstammarna.

Jag har kunnat ta hjälp av personalen på Alnarp och haft dem som referensgrupp under flera tillfällen i 
projektet, vilket har varit givande. Referensgruppen gav mig en bild av hur textilierna upplevs, de har kunnat 
styrka att textilierna uttrycker det som jag eftersträvat.
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BILAGA 1

MATERIAL 1

100mm tube
samples' absorption coefficients

Freq. (Hz) SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3
100 0,19 0,26 0,26
125 0,18 0,24 0,24
160 0,16 0,21 0,21
200 0,17 0,19 0,20
250 0,20 0,18 0,20
315 0,28 0,20 0,23
400 0,40 0,25 0,32
500 0,58 0,36 0,48
630 0,78 0,51 0,68
800 0,93 0,70 0,88
1000 0,99 0,87 0,98
1250 0,98 0,97 1,00
1600 0,93 0,99 0,95
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MATERIAL 2

100mm tube
samples' absorption coefficients

Freq. (Hz) SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3
100 0,45 0,34 0,16
125 0,38 0,31 0,15
160 0,33 0,27 0,14
200 0,28 0,24 0,12
250 0,22 0,21 0,12
315 0,20 0,19 0,12
400 0,19 0,19 0,13
500 0,22 0,22 0,18
630 0,37 0,27 0,26
800 0,65 0,36 0,37
1000 0,91 0,47 0,49
1250 0,85 0,58 0,62
1600 0,64 0,65 0,69
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BILAGA 2
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BILAGA 3 

MATERIAL 3

100mm tube
samples' absorption coefficients

Freq. (Hz) SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3
100 0,29 0,20 0,30
125 0,26 0,19 0,28
160 0,22 0,18 0,25
200 0,20 0,17 0,24
250 0,19 0,18 0,21
315 0,20 0,21 0,22
400 0,23 0,27 0,26
500 0,31 0,37 0,33
630 0,42 0,51 0,44
800 0,58 0,68 0,59
1000 0,74 0,84 0,75
1250 0,87 0,94 0,86
1600 0,92 0,97 0,90

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
10

0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

Frekvens (Hz)

Absorptionsfaktor

SP 3.1
SP 3.2
SP 3.3



49

BILD 1
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BILD 2



51

BILD 3
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BILD 4 och 5

Skala 3:2 Skala 1:4



53

BILD 6 och 7

Skala 3:2 Skala 1:4
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Skala 3:2 Skala 1:4

BILD 8 och 9
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