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Sammanfattning

Människan har i alla tider avbildat naturen,  något som även gäller inom 

mönsterformgivning. I detta arbete kommer jag att jobba inom denna tradition 

och samtidigt undersöka hur man kan skildra naturen med ett mer kritiskt 

perspektiv. Ser naturen verkligen ut så som den skildras i mönster idag?

Jag har formgivit kritiska mönster för tapeter som kommenterar 

människans inverkan på naturen. Syftet är att via mönster uppmärksamma 

och skapa eftertanke kring hur vi påverkar naturen och även ifrågasätta den 

idealiserade skildringen av naturen som är rådande inom mönsterformgivning. 

Critical design, dvs. en design som ifrågasätter snarare än löser praktiska/

tekniska problem används som en teoretisk utgångspunkt. Samtida kritiska 

mönster analyseras med en semiotisk bildanalys med fokus på denotation och 

konnotation.

De mönster som jag formgivit gestaltar nedskräpning av haven som är 

ett påtagligt problem. Slutresultatet är en mönsterkollektion med tre mönster 

där både samtida kritiska mönster och mer traditionella mönster samt 

perseptionspsykologi legat till grund.

nyckelord 

critical design, mönsterformgivning, tapeter, tapetproduktion
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1. inledning

1.2 Problemområde

När jag blickar ut över världen av mönster som skapats genom historien går det att 

urskilja en gemensam nämnare som framträder extra starkt – skildringar av naturen. 

Enligt Marianne Fogg i Print for Fashion har människan alltid haft ett behov av att 

replikera, avbilda den naturliga världen, från blommor och djur till landskap1. I Reading 

patterns2  kan man läsa att skildringar av naturen i mönster inte bara är företeelser 

som förekommer genom historien, utan även över kulturella gränser3. Även om det 

inom dessa naturskildringar finns en stor mångfald och variation, från mer naturtrogna 

avbildningar i form och färg till mer fantasifulla och abstrakta tolkningar. Variationerna 

kan bero på flera aspekter, som rådande samhällsklimatet, tekniska förutsättningar, 

formgivarens estetiska och tekniska kunskaper samt dennes förhållningssätt till naturen, 

men även om skildringarna har sett olika ut är det något som alltid förekommit. Ser 

man till dagens mönsterutbud är detta inget undantag, naturen skildras flitigt även 

av samtida mönsterformgivare som Hanna Werning, Chatarina Edlund och Maria 

Åström, samtidigt som äldre naturmönster tolkas eller tas i reproduktion, exempelvis 

mönstren i boråstapeters kollektion Karlsund och mönster av Josef Frank. Fogg menar 

också att naturens former kommer att fortsätta inspirera designers och att det inte är 

någon övergående trend.4 

1.3 Problemformulering

Människan har alltid haft en relation till naturen, vare sig vi har sett oss som en del av 

den, försökt tygla den, eller helt enkelt bara ställt oss över eller försummat den. Idag har 

människans framfart bidragit till att naturen inte längre är sig lik. Skövling av skog och 

utfiskning av haven, utsläpp och nedskräpning är bara några aktiviteter som påverkar 

naturens tillstånd och därigenom även oss människor. 

”This great delight and urgency in consolidating our desire for a connection with our 
rural roots is also connected to a contemporary awareness of environmental issues and 
anxieties about the world´s diminishing natural resources, all of which increase the 
appeal of recreating fast-vanishing flora and fauna.” 5 

Så skriver Fogg i Print in fashion (2006). Den naturinfluerade mönsterkonstruktion 

verkar idag på något vis ha en grund i vår medvetenhet om naturens förfall, men ändå är 

1	 Fogg,	Marnie,	Print in fashion: design and development in textile fashion,	Batsford,	London,	2006.	Sid	24

2	 Edwards,	Clive,	How	to	Read	Pattern,	Herbert	Press	Ltd,	London,	2009

3	 Ibid:8

4	 Fogg,	Marnie,	Print in fashion: design and development in textile fashion,	Batsford,	London,	2006.	Sid	31

5	 Ibid:	31
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detta tema något som är frånvarande i samtida mönsterformgivning. Vi tycks söka tröst i 

vår oro för miljöproblemen genom att omge oss med en idealiserad bild av naturen. Men 

blundar vi då inte också för problemen? Låter vi naturen agera som sin egen snuttefilt? 

Borde man inte även formge mönster som skildrar naturen som den faktiskt ser ut idag 

och som belyser de problem som vi står inför?

Det finns enligt Anne Thorpe i Design för hållbar utveckling studier som hävdar 

att denna förstörelse av naturens resurser är en källa till psykisk ohälsa hos de flesta 

människor som ofta tenderar att förneka och förtränga denna smärta då de känner sig 

överväldigade av problemen.6 

Thorpe menar att vi måste se på naturen som en del av kulturen, som något som 

formar oss som människor. Thorpe skriver även att ”ekologisk medvetenhet och respekt 

är [...] inte bara trevliga idéer, de är en väsentlig del av människans utveckling.” 7 Det 

vill säga, naturen är och skall vara en del av vår kultur och är fundamentalt för mänsklig 

aktivitet. Denna psykiska ohälsa i relation till naturförstörelsen innebär också att vi, 

enligt Thorpe, 

”först [måste] övervinna våra undertryckta känslor kring naturförstörelsen innan vi 
kan fortsätta framåt för att skapa positiva förändringar”8 och ”genom att erkänna ett 
ekologiskt jag som sörjer livets förstörelse på jorden som den ser ut idag kan vi börja 
röra oss framåt, medvetna om att vi kan spela en roll i livets nätverk som vi är en del 
av.”9

Vi måste alltså möta och se på naturen som den är för att överkomma vår latenta ohälsa 

kring naturförstörelsen för att kunna bedriva en progressiv naturdiskussion.

 Jag tänker alltså arbeta med ett kritiskt förhållningssätt som dels ifrågasätter 

människans förhållande till naturen samt den brist på opinionsbildande, kritiska och 

diskuterande naturskildringar i mönster både historiskt och i samtiden. Idag kan man 

se mönster som inte drar sig för att vara diskuterande och kritiska kring sin samtid (se 

1.6 Tidigare forskning). Bör inte detta förhållningssätt även tillämpas i mönster med 

naturskildringar?

 
 
 
 
 

6	 Thorpe,	Ann,	Design	för	hållbar	utveckling:	ekologi,	ekonomi,	kultur,	Raster,	Stockholm,	2008.	sid.198

7	 Ibid:200

8	 Ibid:200

9	 Ibid:201
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1.4 Mål och syfte

Målet med projektet är att undersöka hur man via mönster kan kommentera och skapa 

diskussion kring sin samtid. Utifrån detta ämnar jag sedan att formge egna kritiska 

mönster som kommenterar människans inverkan på naturen. Syftet är att via mönster 

uppmärksamma och skapa eftertanke kring hur vi påverkar naturen och även ifrågasätta 

den idealiserade skildringen av naturen som är rådande inom mönsterformgivning. 

För att svara upp mot mitt mål och syfte kommer jag använda mig av följande 

frågeställningar:

 

• Hur har andra mönsterformgivare använt mönster för att skapa samtida    
 samhällskommentarer? 

•  Vilka miljöproblem bör gestaltas via mönster? 
 
•  Hur formger jag mönster för tapeter som kommenterar människans inverkan på  
 naturen?

1.6 Tidigare forskning

Det finns en rad andra designers som har arbetat med att skildra och kommentera sin 

samtid via mönster. Många av dessa använder de så kallade Toile de Jouy mönstren som 

utgångspunkt. Toile de Jouy har sitt ursprung i 1700-talets Paris och skildrar vanligtvis 

landskap och människor från tiden i olika vardagsaktiviteter.10 Några exempel på designers 

som har använt sig av estetiken från denna klassiska mönstergenre, men istället målar 

upp scenarior som man kan se i dagens samhälle är Timorous Beasties med mönster 

som London Toile, där bland annat en person som blir rånad avildas.11 Jessica Smiths 

Trash Day som skildrar sophämtning i den Amerikanska förorten12 och Birgitte Zieger 

mönster Shooting Wallpaper13 och Exploading Walpaper14 med krypskyttar och explosioner.

Det finns även exempel på andra typer av mönster där formgivarna arbetat 

med samtida budskap och kommentarer. Några exempel är Philip Sainezs tapet för 

Eco Wallpaper som kommenterar vapenindustrin,15  designduon Saldo med mönster 

som State of the World som bygger på statistik över bland annat antal flyktingar och 

demokratier i världen16 och Franseco Simetti som formgett mönstret Watching the War 

10	 Encyclopædia	Britannica	Online.	Toile	de	Jouy,		U.å.	

11	 Timorous	Beasties,	London Toile,	U.å.	

12	 Studio	Printworks,	Trash Day,	U.å.	

13	 Brigitte	Zeiger,		Shooting Wallpaper, U.å.	

14	 Brigitte	Zeiger,		Exploading	Wallpaper,	U.å.	

15	 Röstlund,	Lisa:	”Automatvapen	på	tapeten	–	i		kommunhuset”	Aftonbladet,	2011-11-04	

16	 Ljungbergs	textiltryck,	Produktblad, Saldo.	U.å.
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konstruerat av foton på bombattentat i Afghanistan17 och mönstret Plastic Eden som 

skildrar en konstgjord natur.18 Det finns även fler formgivare förutom Simetti som inom 

designområdet arbetat med problematiken kring vår destruktiva verkan på naturen. 

Hussein Chalayan19 och Maria Westerberg20 har båda arbetat med mönster uppbyggda 

av bilder på utrotningshotade djur och i Sara Gullmans Global Diversity skildras 

kärnkraftsbyggnader, fiskstim, fiskebåtar och urglesade skogar.21  (För vidare analys av 

mönstren se 3.1 Analys.)

1.7 Avgränsningar

Det finns framförallt två intressanta områden där mönster får och har fått sin 

största genomslagskraft, textil och tapet. Inom båda områdena är naturskildringar 

vanligt förekommande, men att göra både en tapet och en textilkollektion är dock 

alltför omfattande för tidsramen för projektet. Här behövs alltså en avvägning av 

avgränsning kring detta där jag valt att fokusera på tapeter. Tapeter känns spännande 

att arbeta med då mönstret får ta för sig mer och uppta en större yta i ett rum än 

vid tillämpning på textil. Genom att använda tapet, som till skillnad från textil ligger 

an platt mot ytan kan även budskapet komma fram och synas på ett tydligare sätt.  

Tapeter har i historien använts förutom som dekoration också för att efterlikna exklusiva 

material att klä väggar och tak med, som träådring och intarsia såväl som mönstrade 

sammetstyger.22  Tapeter har även använts för att skildra olika händelser eller berättelser 

i form av exempelvis s.k. panoramatapeter som var populära under 1800-talet.23 Idag 

används dock tapeter i princip endast i dekorativt syfte. 

Genom att välja tapeter för ett rum man vill bo i gör man även, enligt Timothy 

Brittain-Catlin i Cutting Edge of Wallpaper (2006), samtidigt ett statement för hur man 

vill se sig själv och hur man vill se världen.24 

I arbetet med tapeterna kommer jag rikta mig till en ung publik i 20 – 30 års ålder, 

dels för att de ingår i gruppen som både är den åldersgrupp som är mest bidragande 

till de miljöproblem som jag kommer att arbeta med (för en vidare diskussion kring detta se 3.2.2 

människans inverkan på naturen) och  som även tar lättast på dessa problem. Därutöver kan 

det tänkas vara den åldersgrupp som är mest mottaglig för konceptuell design. Ett 

problem med att rikta sig till endast denna målgrupp är att man bara når den del av 

målgruppen som redan är medveten om problemet och vill göra ett statement kring sin 

egen medvetenhet. Detta är dock inte något negativt då endast medvetenhet inte är en 

17	 Francesco	Simeti,	Watching the War,	U.å.	

18	 Fransesco	Simetti,	Plastic Eden, U.å.	

19	 Fogg,	Marnie,	Print in fashion: design and development in textile fashion,	Batsford,	London,	2006.	sid	33

20	 Maria	Westerberg,	What	If?	U.å.	

21					 Ljungbergs	textiltryck,	Produktblad Sara Gullman,	U.å.

22		 Broström,	Ingela	&	Stavenow-Hidemark,	Elisabet,	Tapetboken: papperstapeten i Sverige,	Byggförlaget,	Stockholm,	2004,	sid.	13

23	 Ibid:	77

24	 Brittain-Catlin,	Timothy,	The cutting edge of wallpaper,	Black	Dog	Publishing,	London,	2006,	sid.	7
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garant för att man agerar på ett miljömedvetet sätt, något som exempelvis en tapet med 

kritiskt miljömönster skulle kunna påverka då det skapar en daglig konfrontation och 

påminnelse. Kunskap, medvetenhet och attityd är inte alltid samma sak som handling. 

Dessutom tänker jag även konstruera mina mönster så att de kan fungera i en offentlig 

miljö, som exempelvis caféer och miljöer där framförallt unga människor rör sig. Detta 

för att även nå en mindre medveten subgrupp inom målgrupppen, men även att nå en 

bredare grupp och få dem att ifrågasätta sina handlingsmönster och skapa eftertanke 

och medvetenhet kring hur naturen faktiskt ser ut idag.

2. teori och metod

2.1 Teori

Undersökningen och projektets utgångspunkt är att göra en kritisk och diskuterande 

samtidsskildring vilket gör att en critical design-teori lämpar sig väl. Begreppet critical 

design myntades av designprofessorerna Anthony Dunne och Fiona Raby på 90-talet. 

Dunne och Raby menar att critical design, som de förklarar som ”design that asks 

carefully crafted questions and makes us think”25 och att detta är lika komplicerat och 

viktigt att arbeta med som design som löser problem eller ger svar. 26 

Design behöver alltså enligt teorin inte ge mottagaren färdiga lösningar. Det handlar 

istället om att genom design ställa frågor som får mottagaren att själv reflektera och ta 

ställning. Att ifrågasätta, att vara utmanande och provokativ menar Dunne och Raby 

har varit och är en uppenbar roll för konsten men att konsten är allt för frånkopplad 

från masskonsumtion och dess produkter för att vara effektiv i sammanhanget. Ett mer 

poetiskt och ifrågasättande anslag bör även vävas in i vardagen istället för att separeras 

från den.27 Design kan ta lärdom av konstens kritiska strategier att skapa debatt på 

engagerande sätt och ifrågasätta sin samtid genom objekt.28 

Författarna poängterar även att critical design skiljer sig från den experimentella 

designen som vill utmana själva mediet och mana på dess utveckling och estetik. Critical 

design fokuserar istället på sociala, psykologiska, kulturella, tekniska och ekonomiska 

värden för att utmana gränsen för upplevelsen och erfarenheten snarare än mediet.29 

Trots att critical design ofta kopplas ihop med haute couture, dyra enstaka exemplar, 

konceptbilar och designpropaganda är dess syfte inte att attrahera nya marknader eller 

visa på nya trender. Syftet är att stimulera diskussion och debatt bland designers, industrin 

25	 Dunne, Antony, Raby, Fiona: ”Designer as Author”. Ericsson Magnus, Mazé, Ramina (red.): Design Act: socially and politically engaged design today 

- critical roles and emerging tactics, Stockholm :b Iaspis ;a Berlin ;a New York :b Sternberg Pressc cop. 2011 sid.	28

26	 Ibid:	28

27	 Ibid:	29

28	 Ibid:	31

29	 Ibid:	28
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och offentligheten (här syftar författaren främst på en debatt kring estetisk kvalité av 

vår elektroniskt medierade existens, men jag kommer i detta arbete använda teorin i 

en vidare bemärkelse). Critical design ställer sig utanför design som enbart anpassar 

sig efter marknadens förväntningar och ifrågasätter om detta är den enda vägen att gå. 

Istället vill man tillföra en kritik och ett alternativ till den rådande situationen genom 

design som skapar alternativa sociala, kulturella, tekniska och ekonomiska värden.30 

Inom denna designteori är alltså inte målet att tillfredsställa marknaden och skapa en 

populär storsäljare för att generera vinst. Istället är det idén och tanken bakom som är det 

centrala, där det handlar om att genom design ifrågasätta och granska sin omgivning, att 

skapa debatt i samhället och att arbeta med hur vardagsobjekt kan påverka och förändra 

vår livsstil.

I arbetet kommer  jag använda mig av en semiotisk bildanalys för att analysera 

hur formgivare tidigt arbetat kritiskt inom deignfältet. Analysmetoden är hämtad 

från Det kreativa ögat – om perception, semiotik och bildspråk (2009) och nedkokad till 

dess kärna för att kunna användas i detta sammanhang som rör sig i en definierande 

kontext. Semiotik är läsandet av bilder som tecken, där en analys innefattar denotation 

och konnotation av analysobjektet.31 32 Om ambitionen med analysen är att åstadkomma 

en studie snarare än ett helt fritt betraktande, bör konotationsflödet enligt författarna 

begränsas. Begränsningen görs bäst genom s.k. förmodade intentioner, dvs. de potentiella 

avsikter, omedvetna eller medvetna, som ligger bakom analysobjektet. 33 I en semiotisk 

analys är kontexterna viktiga för hur objektet tolkas, där författaren lägger vikt på fyra 

olika kontexter: sändarkontext, inre kontext, yttre kontext och mottagarkontext som alla 

samspelar med varandra.34

Jag kommer även använda mig av perceptionspsykologi där man arbetar med hur 

människans perceptiva förmåga fungerar för att förstå hur vi varseblir vår omgivning. 

Magdalen D. Vernon skriver i Perceptionspsykologi (1971) om objektperception hos vuxna 

där hon hänvisar till en rad experiment som undersökt detta. Vernon menar att dessa 

pekar på att det första som sker hos personer då de exponeras för ett föremål eller en 

bild av ett föremål är att de identifierar att det finns ”någonting där” som skiljer sig från 

synfältets allmänna bakgrund. Detta ”någonting” tar i nästa steg form där konturen är det 

första som framträder, följt av de viktigaste inre dragen, färg och ljushet. Detta går sedan 

över i en klassifikations- och identifikationsfas, där personen kan beskriva vad föremålet 

tycks vara eller se ut som, för att sedan antingen bekräfta denna uppfattning eller inse 

att det var någonting helt annat. Om personen utsätts för ett obekant, komplext eller 

30	 Ibid:	28

31	 Denotationen	förklarar	och	beskriver	vad	man	ser,	det	bokstavliga,	medan	konnotationen	beskriver	hur	objektet	tolkas,	de	kulturella	associationerna.	

Inom	konnotationen	ingår	även	de	privata	associationer,	associationsfält	som	baseras	på	individuella	erfarenheter	och	iakttagelser.

32	 Lindgren,	Bengt	&	Nordström,	Gert	Z.,	Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk,	1.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2009.	Sid	72

33	 Lindgren,	Bengt	&	Nordström,	Gert	Z.,	Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk,	1.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2009.	Sid	72

34	 Ibid:	74
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ovanligt föremål sker ofta en gissning på vad detta föremål kan vara där personen sedan 

behöver fokusera på föremålet i ca 2-3 sekunder innan ett beslut kan tas. I stort sett vill 

personen alltid fortsätta betrakta föremålet eller bilden tills denna är helt säker på vad 

det är som betraktas och vad detta betyder för vederbörande.35 Vernon menar också vi 

vanligen skapar oss en s.k. mental föreställningsbild av sådant som vi upplever ofta och 

därför är bekanta med. Av sådant vi upplever visuellt skapas en kopia av bilden i hjärnan. 

Direkt efter den ursprungliga perceptionen är bilden mycket tydlig och detaljrik, för 

att gradvis tappa detaljer. Föreställningsbilden av sådant vi upplever ofta finns dock 

ofta kvar under en lång tid. När vi sedan möter något nytt eller obekant föremål kan 

vi utifrån hur dessa ser ut jämföra det med föreställningar av objekt vi mött tidigare. 36 

Även språket kan hjälpa och påverka perceptionen, där en benämning av föremålet har 

stort inflytande på vad det är som upplevs. Genom att exempelvis ge en abstrakt form en 

benämning styrs personen att tolka formen efter benämningen.37 

2.2 Metod

Genom en semiotisk bildanalys kommer undersökningen analysera hur andra formgivare 

arbetat med samtidskritik via mönsterformgivning. För att utifrån detta inspireras till 

hur mönsterformgivning som verksamhet kan användas för att kommentera och skapa 

debatt kring sin egen samtid. Utifrån denna analys samt presenterade teorier ämnar 

jag sedan arbeta vidare med det praktiska genomförande av projektet, där jag genom 

olika skissfaser kommer undersöka hur jag via formgivning av mönstrade tapeter kritiskt 

kan skildra och ifrågasätta människans förhållningssätt till naturen. Research kring 

miljöproblem som orsakas av människan samt villkor för tapeter och tapetproduktion 

kommer även ligga till underlag för det praktiska genomförandet.

Undersökningen och projektets material kommer att bestå av samtida mönster 

med samhällskommentarer ur både ett nationellt och internationellt perspektiv, där jag i 

analysen gå djupare in i ett urval av mönster som berörs under avsnittet tidigare forskning. 

I nästa avsnitt kommer jag presentera en kortare sammanfattning av mönstren och 

analyserna samt slutsatser kring detta. För en mer djupgående analys av varje mönster, 

se bilaga 1. 

3. reSUltat

3.1 Analys av mönster med samtida kommentarer 

Här kommer jag att presentera en sammanfattning av undersökning av de mönster 

som nämns i metodavsnittet utifrån den semiotiska bildanalysmetod som presenterats i 

35	 	Vernon,	Magdalen	Dorothea,	Perceptionspsykologi,	Natur	o.	kultur,	Stockholm,	1971.	Sid	23-24

36	 	Ibid:25

37	 	Ibid:27
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teoriavsnittet. En mer djupgående analys på varje mönster finns bifogat i bilagan.

3.1.8 Sammanfattning samt slutsater av mönsteranalys

Skottska designduon Timorous Beasties har i sina mönster London Toile, och Glasgow 

Toile, använt sig av estetiken från s.k. Toile de Joy mönster med ursprung i 1700-talets Paris 

men som förekommer även idag, både i inom textilier och tapeter.  Men istället för att 

skildra scener med landskap, djur och människor från tiden för mönstren som vanligen 

framställs, utspelas scener ur dagens samhälle som man inte förväntar sig att se, där bland 

annat en person som blir rånad och en sprutnarkoman avbildas.38 Svenske formgivaren 

Philippe Sainez vill med sin tapet för Eco Wallpaper kommenterar vapenindustrin, 

där man i mönstret denoterar flamingofåglar och 

blommor men som visar sig vara uppbyggd av siluetten 

av automatvapen. 39 Ett annat mönster med ett dolt 

budskap är designduon Saldos State of the World, där 

mönstret är uppbyggt av rektanglar i olika kulörer 

som symboliserar statistik för antalet demokratier och 

flyktingar i världen.40 (bilaga 2, bild 1–2)

Bland de formgivare som arbetat med kritik i 

kombination med naturen, hittar man bland annat 

Francesco Simetti och tapetmönstret Plastic Eden, 

där naturtrogna blommor och bladverk skildras 

tillsammans med olika fågelarter som vid närmare titt 

är gjorda i plast.41 (bilaga 2, bild 3–4) Andra formgivare är 

Hussein Chalayan42 och Maria Westerberg43 

som båda arbetat med mönster uppbyggda av 

bilder på utrotningshotade däggdjur (bilaga 2, 

bild 4–7) och Sara Gullmans som inspirerats av 

Naturskyddsföreningens arbete och skildrar 

kärnkraftsbyggnader, fiskstim, fiskebåtar 

och urglesade skogar i sitt mönster Global 

Diversity.44  (bilaga 2, bild 8–9.)   Mönstren 

har en bred spännvidd där avsändar- och 

mottagarkontexter befinner sig såväl inom konst-  

och utställningssammanhang som offentlig 

38	 Timorous	Beasties,	London Toile,	U.å	

39	 Röstlund,	Lisa:	”Automatvapen	på	tapeten	–	i		kommunhuset”	Aftonbladet,	2011-11-04

40	 Ljungbergs	textiltryck,	Produktblad Saldo,	U.å.	

41	 Fransesco	Simeti,	Plastic Eden, U.å.

42	 Fogg,	Marnie,	Print in fashion: design and development in textile fashion,	Batsford,	London,	2006.	sid	33

43	 Maria	Westerberg,	What If? U.å.	

44	 Ljungbergs	textiltryck, Produktblad Sara Gullman, U.å.	

Timorous Beasties mönster ”London Toile”
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miljö, hemmiljö och mode. Mönstrens uttryck och sätt att föra fram budskapet varierar 

också, även om de flesta arbetat med effekten där vad man först tror att man ser visar 

sig vara något helt annat.  

Det finns även en variation i hur tydligt det dolda budskapet är, vilket även påverkar 

hur mönstret och budskapet upplevs. Man kan säga att ju mer subtilt budskapet 

implementeras i mönstret desto mer kommersiellt gångbart och desto bredare målgrupp 

kan nås. Om man exempelvis jämför Timorous Beasties toile mönster med Saldos Sate 

of the World, så tilltalar antagligen toile-mönstren en ganska smal målgrupp som inte 

är särskilt konservativ då budskapet är betydligt mer påtagligt än i State of the World. 

Timorous Beasties mönstren kan både upplevas provocerande och humoristiska 

beroende på mottagaren, även om man oavsett reaktion påverkas av dem så är antagligen 

de som provoceras inte särskilt köpstarka, men kan ändå påverkas av budskapet då de 

utsätts för mönstret. Sate of the World däremot kan lika väl tilltala den som är medveten 

om budskapet som någon som bara tycker det är ett vackert mönster. Men detta innebär 

också att tanken bakom går många av mottagarna förbi.  

Mönstren kan både upplevas provocerande och som tankeväckande beroende 

på mottagare och avsändare. Exempelvis skapar Shainz mönster mer provokation än 

Chalayans mönster med utrotningshotade djur, som snarare skapar eftertanke. Detta 

beror delvis på hur pass dolt eller tydligt budskapet implementerats i mönstret, där 

ett allt för dolt budskap provocerar mer än ett som är tydligt och rakt på sak. Varken 

Chalayans eller Gullmans mönster försöker efterlikna något annat eller dölja budskapet, 

även om det inte är helt uppenbart vid första anblick är det ändå relativt tydligt i sin 

kommunikation. Shainz kommentar till vapenindustrin däremot kamouflerar sig väl 

bakom något som egentligen inte har någon relation till budskapet. Samtidigt verkar det 

dock som att detta sätt skapar 

mer debatt än ett budskap som 

gestaltas mer rakt på sak. Är 

budskapet allt för uppenbart 

Philippe Sainez tapet  på avstånd och i närbild
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kan man välja att titta bort om man inte är intresserad. Är budskapet däremot dolt 

kan betraktaren istället tilltalas av mönstret i tron om att det skildrar något annat än 

det faktiskt gör, för att sedan upptäcka budskapet och därigenom inte kunna undgå 

att beröras. Vad det är som skildras och kommenteras påverkar också hur pass stark 

reaktionen blir, där ett automatvapen antagligen rör upp mer känslor än exempelvis 

bilder på olika djur som i Chalayans och Westmans mönster.

De flesta av formgivarna har bara arbetat med ett mönster som berör budskapet och 

inte som en del i en kollektion, de har generellt inte heller arbetat i flera färgställningar 

som brukar göras traditionellt inom mönsterformgivning. Detta kan ha att göra med 

att de inte tagits fram ur ett kommersiellt syfte i första hand, utan att budskapet istället 

är det centrala. Chalayan och Gullman har även tagit fram mönstren till förmån för 

organisationer som arbetar med de berörda frågorna, vilket även det tyder på mönstrens 

syfte är att skapa förändring.

Många av formgivarna har även satt en titel på mönstren vilket gör att budskap kan 

förstärkas och blir tydligare genom att det diskuterar mönstrets innehåll, som Simettis 

Plastic Eden, Saldos State of the World, Westmans What If`? och Chalayans Endangered 

Animal Print. Genom att namnge en bild kan man även enligt Vernon styra betraktarens 

förnimmelse.45 Titeln kan användas som redskap för att styra hur pass tydligt budskapet 

ska vara i samspel med hur budskapet framförs visuellt i mönstret, där vissa av formgivarna 

har valt att vara mer tydliga än andra. Med titeln kan man ge mottagaren en aning och 

styra in tankarna på rätt spår utan att vara för övertydlig. 

Även om mönstren rör sig i olika mottagarkontexter menar Jessica Smith i artikeln 

Are wall coverings becoming the new soapbox?46 att avant-gardet inom mönsterformgivning 

verkar tendera att flytta sig utanför utställningshallarna. Smith menar att det finns en 

vilja att göra kritiken mer subtilt och nedtonad för att nå en bredare marknad och 

målgrupp än liknande mönster historiskt sett har kunnat nå. Detta görs möjligt bland 

annat då ny teknik gör att mindre upplagor kan vara prismässigt konkurrenskraftiga.

 
3.2 Människan, naturen och tapeter

I denna del kommer jag redovisa det researcharbete som gjorts kring olika naturproblem 

orsakade av människan samt efterforskning kring produktion av tapeter. Detta för att få 

reda på eventuella begränsningar vid gestaltningsarbetet. Detta ligger sedan tillsammans 

med de analyser samt teorier som tidigare presenteras till grund för det praktiska 

genomförandet av min mönsterformgivning. 

45	 	Vernon,	Magdalen	Dorothea,	Perceptionspsykologi,	Natur	o.	kultur,	Stockholm,	1971.	Sid	2

46	 	Kahn,	Eve	M:	”Are	wall	Coverings	becoming	the	new	soapbox?”		I.D.	November	2004.
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3.2.2 Människans inverkan på naturen

Människans inverkan på naturen ter sig på många olika sätt och berör så väl land, hav, 

skog och luft samt djuren som vistas i miljöerna. Några aspekter har tidigare berörts av 

formgivare inom designområdet, främst genom att belysa våra utrotningshotade djurarter. 

Under min research kring olika miljöproblem funderade jag kring vilka aspekter jag ville 

framhäva i mina mönster. Jag märkte då att jag drogs till problemen som berör haven. 

Havet är dels något som jag personligen fascineras av, men det är även ett område som 

är underrepresenterat i mönstervärlden både generellt i naturskildringar i mönster men 

även inom den kritiska mönsterformgivningen. Jag valde därför att fokusera researchen 

på människans inverkan på haven för att närmare undersöka vilka problem som finns för 

att sedan använda dessa som utgångspunkt i mina mönster.

Mer än 70 % av jordens yta är täckta av oceaner och hav som trotts sin storlek är 

känsliga ekosystem.47  Även människans inverkan på haven är stor, inget av världens 

hav är längre opåverkade av vår aktivitet som bland annat bidrar till övergödning och 

utfiskning.48 På världsnaturfondens hemsida kan man om problemen i havet läsa att 

”om det som just nu händer i havet istället hände på land skulle det toppa tidningarnas 
löpsedlar, TV-nyheternas sändningar och beslutsfattarnas agendor. Men så länge det 
ser bra ut på den glittrande vattenytan är det få som inser hur allvarlig situationen 
egentligen är.” 49 

 Något som jag fastnade extra starkt för var de stora mängder skräp som finns i 

haven. Skräp i naturen är även väldigt visuellt och lätt att relatera till. Samtidigt som 

det är ett globalt problem är det något som man som individ i viss grad kan påverka 

och inte känna sig helt maktlös inför. I haven finns idag flera stora ansamlingar av skräp 

världen över. Första upptäckten gjordes av kapten Charles Moore i slutet på 90-talet på 

en seglats mellan Hawaii och Kalifornien 

genom Stilla Havets s.k. subtropiska 

virvel. Virveln visade sig innehålla 

stora mängder skräp likt en enorm 

soptipp som idag benämns som ”Östra 

skräpsamlingen”, eller Great Pacific 

Ocean Garbage Patch.50  

Problemet har sedan dess 

uppmärksammats till och från i media och 

nya skräpsamlingar har upptäckts världen 

47	 Havet.nu,	Världens Hav,	U.å.

48	 	Havet.nu.	Världshavens miljö, U.å.	

49	 	Världsnaturfonden,	WWF,	Havet går att rädda,	U.å.	

50	 Orre,	Annika,	”Plast	i	djur,	plast	i	hav”	Nya	Åland,	2008-11-12.

Världens största soptippar finns idag i våra hav
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över.51 En sammanställning 

kring problemen med skräp 

i haven är gjord av Daniel 

Hansson, doktor i oceanografi 

och forskare vid Göteborgs 

Universitet, i tidningen 

Framtider utgiven av Insitutet 

för framtidsstider (2011). 

Enligt Hansson gör vindar 

och strömmar i havet att 

skräpet samlas i stora virvlar 

mitt ute på öppet vatten. 

Värst är det fortfarande i virveln i Stilla havet, men ansamlingarna finns överallt även i 

Nordatlanten. Enligt Hansson kan skräpet färdas långa vägar och kommer från världens 

alla hörn. 80 % av skräpet i haven består av plast.  Varje år tillverkas ca 300 miljoner ton 

plast på jorden varav hälften används till engångsprodukter som till exempel plastpåsar. 

Bara i Europa använder vi mer än 200 miljoner plastpåsar varje år och i västvärlden 

förbrukar vi i genomsnitt 100 kg plast per person och år. Mycket av plasten skulle kunna 

återvinnas, men istället hamnar ungefär 10 – 12 % av plasten i haven där största delarna 

via vindar och regn förs dit från land. 

Till skillnad från mycket annat skräp tar det extremt lång tid för plast att brytas ned 

och all plast som någon gång hamnat i haven är fortfarande kvar. Många djur dör p.g.a. 

plastskräp i haven, där större djur som fåglar, valar och sälar trasslar in sig i eller äter upp 

till exempel plastpåsar, flaskor och korkar i tron om att det är mat. Stora mängder av 

plast i haven består av även mycket små partiklar som tas upp av fiskar och organismer i 

havet och gör plasten till en del i näringskedjan och hamnar till slut även i oss människor. 

Samtidigt menar Hansson att det inte är plasten i sig som är problemet, då materialet 

har många fördelar. Det är snarare attityden kring plasten som ett förbrukningsmaterail 

som behöver förändras.52 Att mycket av skräpet är så pass smått gör det även i princip 

omöjligt att få bort det ur haven. Förutom att det skulle vara kostsamt och göra åt stora 

mängder energi skulle det även göra skada i havet då mycket av havets naturliga partiklar 

skulle kunna försvinna i processen. Det vi måste fokusera på är att förhindra mer skräp 

från att hamna i haven.53

Förutom plast är cigarettfimpar ett stort problem då det kommer till nedskräpning. 

Enligt stiftelsen Håll Sverige rent finns det siffror som pekar på att världens rökare 

51	 För	vidare	läsning	se:	Moore,	Charles,	Plastic	Ocean:	How	a	Sea	Captain’s	Chance	Discovery	Launched	a	Determined	Quest	to	Save	the	Oceans,	Avery	

Publishing	Group,	USA,	2011.	Imares,	IMARES	Dossier:	Plastic	waste	in	the	se,	U.å	http://www.imares.wur.nl/UK/research/dossiers/plastic/

52	 		Hansson,	Daniel,	”Världens	största	soptipp	–	plastsoppan	i	havet”	Framtider	nr.	3	2011

53	 	White,	Angelicque,	Oceanic	”garbage	patch”	not	nearly	as	big	as	portrayed	in	media,	2011-04-01

Många fåglar och andra djur i den marina miljön dör p.g.a att de ätit skräp i tron om att det är mat.
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konsumerar 6000 miljoner cigaretter per år och att 4500 miljarder fimpar hamnar på 

marken.54 Enligt en SIFO undersökning som presenteras i en rapport kring nedskräpning 

av Stiftelsen Håll Sverige Rent (2010) hamnar det i Sverige runt 1 miljon fimpar på 

marken per år. 55

Forskaren Kathleen M. Register skriver i en artikel i tidningen Underwater 

Naturalist (2000) att många av fimparna som hamnar på marken via vind och regn till 

slut hamnar i hav och vattendrag. De kemiska substanser som finns i fimpen är skadlig 

för vattenkvalitén och påverkar havets känsliga ekosystem då många av havets livsformer, 

som fiskar, musslor och alger tar skada av substanserna. Fåglar, fiskar och andra djur kan 

också dö p.g.a. att fimparna blockerar deras matsmältningssystem. Hon menar även att 

en fimp som på land tar tiotals år att bryta ned i havet istället kan ta hundratals år.56

Enligt SIFO undersökningar som gjorts tillsammans med Håll Sverige rent är det 

ungdomar mellan 15 – 29 år som är de som skräpar ner mest,  där 56 % svarar att de 

brukar slänga skräp på marken, följt av män och kvinnor mellan 30 – 49 år. Det är även 

de tillfrågade i de yngre åldersgrupperna som generellt tenderar att inte reflektera över 

skräp i sin närmiljö.57

3.2.3 Tapeter och tapetproduktion

För att få en insikt i hur produktionen och arbetet med tapeter ser ut och också för att 

komma fram till vilken produktionsmetod som lämpar sig för detta projekt hörde jag 

av mig till Boråstapeter. Där kom jag i kontakt med Hanna Wendelbo Hansson som 

arbetar som designer på företaget. 

Vi pratade bland annat om hur man tänker kring tapetens inverkan i rummet. Wendelbo 

Hansson menar att det finns vissa ”regler” man brukar prata om, som att man i ett litet 

rum bör använda småmönstrade tapeter och tvärtom i ett stort, att rummet upplevs 

längre med horisontell rapportering och högre med vertikal, att ett rum upplevs mindre 

med mörka och större med ljusa väggar. Men detta är inget som hon ansåg vara någon 

absolut sanning, upplevelsen i rummet beror även på många andra aspekter och det var 

inget hon direkt följde när hon arbetar. Om rummet har mycket ljus i sin inredning 

eller har mycket fönster kan en mörk tapet snarare skapa mer rymd och djup än en ljus. 

Wendelbo Hansson menade även att kunder tenderar att använda mer extrema tapeter 

i hallen för att direkt visa vem man är för sina besökare. Det är inte heller ett utrymme 

där man vistas någon längre tid.  I sovrummet och vardagsrum är det däremot vanligt att 

mer extrema tapeter används som en fondvägg istället för i hela rummet. 

När det kommer till produktionsmetoder använder sig Boråstapeter främst av tre 
54	 	Stiftelsen	Håll	Sverige	Rent,	Fimpfakta,	U.å.	

55	 	Stiftelsen	Håll	Sverige	Rent,	Skräprapporten	2010,	Stiftelsen	Håll	Sverige	Rent	2010,	sid.	6	

56	 	M.	Register,	Kathleen	”Cigarett	Butts	as	Litter	–	Toxic	as	Well	as	Ugly”	Underwater	Naturalist,	vol.	25	nr.	2	2000	

57	 	Ibid:	12
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olika tryckmetoder, djuptryck, screentryck och limtryck som har olika egenskaper och 

ger olika uttryck. Gemensamt för alla tre är att det både vid uppstart och också avslut av 

produktionen genereras spill av material. För att det ska bli lönsamt krävs en produktion 

på minst 300 rullar per färgställning. Då mitt projekt, som inte görs i kommersiellt 

syfte och därför inte kommer produceras i större upplagor rekommenderade Wendelbo 

Hansson istället digitaltryck. 58 Jag blev därför rekomenderad att ta kontakt med Linda 

Pålemo som arbetar på MrPerswall, Boråstapeters avdelning för digitaltryck. Via 

Pålemo fick jag reda på att digitaltryck förutom att vara lämplig rent ekonomiskt i små 

volymer även har många fördelar ur ett ekologiskt hållbart perspektiv. Vid digitaltryck 

tillkommer ingen uppstartskostnad och inga speciella verktyg behöver tas fram till varje 

mönster som vid övriga metoder, det blir heller inget spill och går inte åt något vatten 

vid tryckprocessen. Digitaltryckta tapeter är även möjliga att beställa per m2, vilket gör 

att beställningen kan anpassas efter storleken på väggen som i sin tur minskar spill 

vid konsumtionen. Däremot blir kostnaden per tryckt exemplar högre än vid de andra 

metoderna. 

Vid digitaltryck finns inga begränsningar då det gäller färger eller effekter, däremot 

bör man undvika för stora enfärgade fält för att minska risk för färgskiftningar i trycket. 

Bredden på våderna är 45 cm istället för traditionella 53 cm. Ska mönsterrapporten 

rapporteras på bredden bör den därför vara 90 cm, eller delbart med 90 cm. Vid 

digitaltryck trycks tapeterna på s.k. non-woven material, något man börjat gå över mer 

till generellt inom tapetindustrin.59

För att få reda mer på materialets egenskaper samt dess miljöpåverkan kontaktade 

jag Fredrik Larsson, produktionsansvarig på Boråstapeter. Fördelarna med materialet 

jämfört med en vanlig papperstapet är enligt Larsson att framförallt dess hållbarhet då 

det är mer slitstarkt, är mindre känsligt för fläckar och även går att rengöra samtidigt 

som det är beständigt mot UV-ljus. Materialet är även brandskyddsklassat. Det är 

även lätt att montera och skarvarna blir i princip osynliga, vid övertapetsering behövs 

därför verken slipas eller spacklas. Det kräver heller inga verktyg eller kemikaler vid 

nedmontering. Tillverkningen görs på ett bruk i Tyskland och materialet innehåller 

till skillnad från papperstapeter polyesterfiber och latexbindmedel vilket ger det dess 

egenskaper. Processen skiljer sig inte nämnvärt mot ett pappersbaserat material, däremot 

förbrukas mindre skogsråvara samt energi vid produktionen. Spillet tas även om hand 

och återvinns enligt Larsson.60

Att materialet inte är rent och innehåller tillsatser som inte kommer ur förnyelsebar 

råvara är dock en nackdel, som jag menar uppvägs av dess fördelar till ett projekt likt 

detta. 
58	 Wendelbo	Hansson,	Hanna,	muntlig	källa,	2012-03-30

59	 Pålemo,	Linda,		muntlig	källa,	2012-03-31

60	 	Larsson,	Fredrik,	muntlig	källa,	2012-04-03
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När det gäller trycket används en Xeikon 8000 dry tone press torra pigmentpulver 

som attraheras på ytan med ström.61 Xeikon har en tydlig miljöprofil och arbetar för 

att minska energiåtgång och material och för att skapa en hållbar livscykel hos sina 

produkter.62 Tonern är miljöklassad enligt EU-standard och papper som tryckts med 

tonern går att återvinna. 63

3.6 Skiss och gestaltningsprocess

Efter analyserna av andra formgivares kritiska mönster kom jag fram till att effekten 

där mönstren lurar ögat att först förnimma något som sedan visar sig vara något annat 

kändes spännande att arbeta med. Analyserna visade även att denna metod tycktes vara 

det mest effektiva sättet för att skapa reaktioner och eftertanke hos mottagaren och 

passar därför även väl med critical design-teorin. Även graden av tydlighet som visade 

sig påverka mottagarens reaktion var något jag tog med mig in i min gestaltningsprocess 

där det bakomliggande budskapet i verken inte får bli övertydligt eller otydligt för att 

skapa reaktioner hos betraktaren.  Parallellt med researchfasen kring miljöproblem som 

rör havet inledde jag sedan en skissfas där jag provade olika idéer via olika idéskisser 

både analogt och digitalt och där både text och bild kring problemen fungerade som 

inspirationskälla. 

Vissa av dessa arbetade jag sedan vidare med och fortsatte att skissa på digitalt för att 

snabbt kunna undersöka och prova många olika idéerna och få en bild av hur de kunde 

te sig upprapporterade.  Jag försökte även ha teorierna kring perceptionspsykologin 

i åtanke, som bland annat menar att konturen av föremål är de första som skapar 

igenkänning hos människor och där föremål som vi ser ofta är något vi har en tydligare 

bild av och lätt känner igen.

Första idén jag valde att arbetade vidare med var konturen av en flaska som jag 

duplicerade och provade skapa olika former med. När jag visade skisserna för andra 

bland annat under handledning med Salinas var första spontana reaktionen av den mer 

abstrakta formen att den uppfattades som en manet. 

Detta gav idén till att med tecken för föremål som orsakar problem i form av 

nedskräpning bygga upp och gestalta sådant som kan associeras med havet där de 

första denotationerna och konnotationerna samspelar med det som mönstrets budskap. 

Detta till skillnad från exempelvis Sainez tapet där det dolda budskapet inte samspelar 

med den första denotationen och konotationen. Jag ville dock samtidigt arbeta med en 

dubbel, förklädd, gestaltning likt Sainez flamingomönster. Genom detta ville jag dels 

försöka skapa effekten av att lura ögat och samtidigt skildra skräpet som havet till stor 

61	 	Ibid.
62	 	Xeikon.	Environmen.	U.å.	
63	 	Xeikon.	QA-I Toner (Industrial Printing).	U.å.	
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del består av idag. Skräp som blivit en del av 

havslandskapet och bildar en ny natur. En ny 

natur som man får syn på om man tittar lite 

närmre. En ny natur som döljer sig under ytan. 

Utifrån detta skissade jag vidare på 

idéer med andra former av föremål, förutom 

plastflaskor, som är vanligt förekommande 

och problematiska i form av skräp i havet – 

plastkorkar, plastpåsar och fimpar. Föremål som 

kan kännas igen av många oavsett kulturella 

preferenser och som även förekommer ofta i 

vardagen och därför också enligt Vernon finns 

kvar tydligt i vår mentala föreställningsbild av föremålen.64 

Först försökte jag hitta tecknen för de olika föremålen för att sedan 

skissa på olika mönsterrapporter.  Jag sökte inspiration i bilder av bland 

annat koraller och maneter för att med de olika föremålen försöka skapa 

rapporter som gav associationer till havet. Samtidigt ville jag även att 

mönstren skulle vara estetiskt tilltalande och upplevas och fungera som 

tapeter både i hem- och offentlig miljö. Därför tittade jag på vad som 

kännetecknar tapetmönster, främst med naturskildringar, där jag såg att 

äldre eller mer traditionellt mönster ofta har nedtonade kulörer som går 

ton i ton med varandra och få formelement som är relativt realistiskt 

avbildade och upprepas i harmoniska, ofta glesa, mönster. Samtida 

mönster med naturskildringar däremot upplever jag som mer grafiska 

med förenklade formelement med mer mättade och extrema färger.  Jag 

ville försöka skapa igenkänning från de klassiska tapeterna för att anspela 

på effekten att lura ögat, men samtidigt ville jag skapa ett uttryck som 

passar in i en samtida kontext och tilltala målgruppen.

Genom att lägga till tunna, vågiga linjer i olika tjocklek till korkarna 

samt gruppera ihop dem och ge dem en riktning diagonalt upp åt vänster 

eftersträvade jag att gestalta simmande maneter. För att få en starkare 

känsla av vatten lade jag även till cirklar i olika storlekar som symbol för 

luftbubblor under vattnet. Med dessa element prövade jag sedan bygga 

en mönsterrapport där jag försökte skapa igenkänning till traditionella 

tapetmönster i färgval och rapport (bilaga 3, bild 1). 

64	 	Vernon,	Magdalen	Dorothea,	Perceptionspsykologi,	Natur	o.	kultur,	Stockholm,	1971.	Sid	25
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Ytterligare en idé jag undersökte var mönster med avbildningar av fimpar. Genom 

att inspireras av bilder på koraller satte jag samman fimparna i olika konstellationer. 

Till en början med en färgställning med orange, som gav en tydlig konnotation till 

fimpar, vitt samt en dovt turkos nyans. Men detta gav ett ganska naivt uttryck som jag 

inte var ute efter och gick istället över till genomgående dovt turkosa nyanser, vilket 

även gav mer känsla av tapet i mönstret.(bilaga 3, bild 2) Jag arbetade även vidare med idén 

med flaskorna, som fick en tydligare form av PET-flaskor. Med färgskalan ville jag ge 

tydligare havsassociationer och provade olika färgställningar. (se bilaga 3. bild 3) Jag arbetade 

även med mönsterrapporter där jag prövade hur man kunde använda de avbildade 

plastpåsarna. (bilaga 3. bild 4)

Efter delgenomgång av projekten samt handledning med Carleklev framkom 

att effekten av att mönstren först konnoterade till andra saker än vad de faktiskt 

föreställde, men att jag kunde jobba mer med att skapa mer spänning i mönstren genom 

dynamiken och djupverkan. Även de olika formerna av skräp kunde göras tydligare 

och associationerna till havet kunde förstärkas. Något som jag själv också upplevde och 

därför anammade i mitt fortsatta arbete. 

För att komma vidare och skapa en tydligare bild av vad som kännetecknar havet där 

jag fokuserade på känslan som finns under havsytan, tog jag fram ett inspirationskollage 

att arbeta efter (se bilga 3, bild 5). Utifrån detta kom jag fram till tre ord att arbeta efter; 

rörelse, rytm och harmoni. En strävan uppåt var också något jag tog med mig, samt 

färger i form av olika mättade blå nyanser, med dragning främst mot grönt, där variation 

i ljus och mörker skapar djupverkan i bilderna. Även orange som förekommer bland 

maneter och koraller tog jag med mig som en komplementfärg. Efter delgenomgången 

kände jag även att mönstren spretade ganska mycket i uttryck och ville därför arbeta mer 

med att få dem att höra ihop. 

Utifrån detta fortsatte jag utveckla de olika mönsteridéerna. Jag tittade även närmare 

på mönster från andra formgivare, främst Josef Frank och William Morris för att få 

uppslag till olika sätt att arbeta med mönsterrapporter. Jag tittade bland annat på hur 

man kan arbeta med att skapa mönster där rapporteringen är svår att urskilja för att få 

ett mindre statiskt uttryck och skapa mer dynamik och rörelse. Ett bra sätt att göra detta 

visade sig vara att arbeta med utfallande rapporter och även halvförskjutning. I arbetet 

med rapporterna har jag genom att skriva ut och projicera formelementen och mönstren 

i fullskala för att få en uppfattning och justera proportionerna. För att få en uppfattning 

av mönsterrapporterna i ett rum har jag även, efter tips av Silfverhielm, byggt upp ett 

rum i skala där de olika tapetmönstren har kunnat testas i olika färgställningar och 

rapportstorlekar. (bilaga 3, bild 6)
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Jag försökte göra korkarna mindre platta i sitt utförande och skapa mer havskänsla 

genom att lägga två korkar med opacitet på varandra i olika storlek för att tydligare 

efterlikna en manet. För att få fram ett mindre statiskt mönster försökte jag arbeta bort 

de tydliga diagonala ränderna, men resultatet blev istället allt för tätt och rörigt (bilaga 3, 

bild 7) och jag arbetade därför vidare med det ytterligare där jag ville glesa upp mönstret 

men samtidigt behålla rörelsen och skapa rytm. 

I mönstret med cigarettfimparna valde jag att gå ifrån idén att efterlikna koraller 

för att kunna arbeta med en mönsterrapport som skilde sig mer från korkarna, där jag 

hittade inspiration i Morris mönster Windrusch och Cray (bilaga3, bild 8–9). Morris har i 

mönstren arbetat med bildelement i form av blommor som upprepas och spegelvänds 

samt linjer som slingrar sig över mönstret och ger det en känsla av rytm och rörelse. 

Cigaretterna blev istället ståndare i blomliknande former i olika storlekar inspirerade 

av näckrosor för att ge associationer till vatten, fästa på stjälkar som växer vertikalt i 

mönstret. 

Även i idén med påsarna fortsatte jag arbeta vidare med idén men kom inte fram 

till något som jag kände stämde in på det jag ville uppnå. Därför gick istället vidare med 

idén med flaskorna och en tidigare rapport som jag tilltalats av, men arbetade vidare 

med uttrycket där jag ville få fram flaskorna tydligare samt arbetade vidare med färgen 

och rapportteringen.  Mönstrets uttryck skiljer sig en del från de övriga två, men bidrar 

samtidigt till en större bredd bland mönstren. 

I mönstren har jag genomgående använt formelement av prickarna i olika storlekar 

som dels ger mer spänning till bakgrunden och dels bidrar till att skapa djup samt 

koppling till hav och vatten samtidigt som de binder samman mönstren. Jag har valt att 

arbeta med endast en färgställning till varje mönster med fokus på att förstärka känslan 

av havet där en mättad grönaktigt blå kulör med mycket svärta ligger som bakgrund 

i samtliga mönster för att ge en upplevelse av att befinna sig under ytan när ett rum 

tapetserats med mönstren och genom det även anspela till arbetets titel. 

På följande sidor presenteras de tre olika mönstren som projektet resulterat i följt av 

diskussion och analys av arbetet.
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Under ytan #1
Rapportstorlek: 45 x 54,5 cm

Med inspireration från William Morris mönstervärld slingrar blommorna 

i detta mönster sig uppåt längs väggarna och ger ett harmoniskt och 

lugnt uttryck.  Men vid en närmare titt kan man se att det är något som 

inte stämmer,  blommornas ståndare har bytts ut mot cigarettfimpar. 

Mönstrets skala och uttryck gör att det lämpar sig såväl i ett helt rum 

som på en fondvägg, både i hem- och offentlig miljö.
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Under ytan #2
Rapportstorlek: 22,5 x 22,5 cm

En smömönstad tapet, lågmäld i sitt uttryck som på avstånd  kan 

upplevas som en klassisk småblommig tapet. Men blommorna 

visar sig vid en närmare granskning vara maneter uppbyggda av 

plastkorkar som rör sig under vattenytan.  

I och med den lilla skalan kan mönstret med fördel användas 

i ett helt rum i hemmiljö och även i rum med mindre väggytor 

som i en hall. 
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Under ytan #3
Rapportstorlek: 90 x 90 cm

Former inspirerade av maneter som byggts upp av PET-flaskor 

bildar detta mönster som i sin relativt stora skala och kontrast mellan 

formelement och bakgrund tar för sig i rummet.  Formerna som är 

ganska abstrakta till sin karaktär öppnar för många olika konnotationer. 

Med sitt starka uttryck används tapten med fördel i en offentlig miljö 

eller som fondvägg.  
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4. analyS och diSkUSSion 

Nedskräpning kan möjligen ses som ett litet problem i dagens miljösituation, men har 

samtidigt större konsekvenser än vad man kan ana, speciellt i den marina miljön. Det är 

även lättare att få distans till vad som sker i haven än på land då det inte är något som vi 

ser eller kommer i kontakt med dagligen och därför lättare förbiser. Just för att skräpet 

ses på som ett obetydligt problem, särskilt hos målgruppen, är det också ett viktigt ämne 

att behandla. Samtidigt är det ett problem som vi alla mer eller mindre kan vara med och 

påverka i våra dagliga liv. 

Genom att titta på hur formgivare tidigare har använt sig av mönster för att ifrågasätta 

sin omgivning och föra fram budskap visste jag ganska snabbt på vilket sätt jag kunde 

arbeta med mina mönster för att väcka en reaktion hos mottagaren, där något som döljs 

bakom en till synes oskyldig fasad visar sig innehålla någonting annat. Ett tillvägagångssätt 

som även passar väl ihop med den problematik som jag ville arbeta med, där vi trots vår 

negativa inverkan på naturens välmående omger oss av vackra naturskildringar för att på ett 

sätt fly från och blunda för problemen. Genom att arbeta med mönster där formelement 

skapar konotationer till naturen, men som är uppbyggda av element som egentligen inte 

hör dit, vill jag på ett subtilt sätt kommentera människans förhållande till den marina 

miljön. Genom detta tillvägagångssätt vill jag kommentera nedskräpningen och dess 

konsekvenser i sig, men också vår generella påverkan på naturen för att möjligen kunna 

påverka betraktarens förhållande till naturen. Därmed skapas ytterligare en dimension där 

betraktaren kan reflektera inte bara över sin attityd till att slänga skräp på marken, utan även 

kring sitt förhållningssätt kring sådant som idag används som engångsprodukter samt även 

över hur vi generellt påverkar och förvanskar det naturliga landskapet. 

Att jag i mönstren valt att fokusera på nedskräpningen av haven av den anledningen 

att detta är ett område som försummas inom designfältet har i gestaltningsprocessen varit 

problematiskt men samtidigt utmanande. I och med att jag samtidigt strävade efter att 

skapa mönster som både skulle förmedla ett budskap och fungera och appliceras på tapeter 

skapades en krock med strävan att förmedla en känsla av havet. Eftersom havet är ett tema 

som traditionellt inte skildras inom tapetmönster var det en balansgång att få alla parametrar 

att samspela med varandra. Ibland hamnade för mycket fokus på havet, som i exemplet med 

påsarna, ibland på budskapet och ibland på att skapa en tilltalande mönsterrapportering. 

Att hitta en form som samtidigt gestaltar ett problem under ytan, som inte får bli för 

uppenbart, inte får bli för dolt och kryptiskt har även det varit en balansgång, där de olika 

mönstren fungerar på lite olika sätt. Mönstret med cigaretterna är exempelvis uppbyggt av 

former som ganska tydligt avläses som blommor, medan de andra två har en mer abstrakt 

framtoning och är mer öppna för fria konnotationer. Risken med en för tydlig avbildning 
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av något som betraktaren kan känna igen, är att betraktaren just nöjer sig med den första 

iakttagelsen och accepterar att det inte är mer än blommor som avbildas i mönstret och 

därför inte tar sig de där extra sekunderna som Vernon menar att vi gör för att fastställa vad 

vi faktiskt ser i situationer då detta inte är helt tydligt.65 

Samtidigt som budskapet kan undgå den oinvigde, kan reaktionen bli desto starkare 

när fimparna väl upptäckts, då betraktaren kan ha gått en längre tid utan att upptäcka 

fimparna. Då fimpar kan väcka starka reaktioner och inte direkt är något som är speciellt 

trevligt att ha omkring sig ville jag även göra dessa mer dolda för att mönstret ska kunna 

fungera i ett vardagligt sammanhang. Föremålen, i form av flaskorna och korkarna som 

gestaltas i de två andra mönstren är mer neutrala i sin uppenbarelse och mönstren blir 

kanske därför inte lika uppseendeväckande som mönstret med fimpar, men skapar ändå 

frågor då det är föremål som man inte förväntat sig att se i sammanhanget och som inte 

heller hör hemma i havet/naturen.

Jag valde att arbeta med flera mönster på samma tema till skillnad från de andra 

formgivarna som tidigare diskuterats för att budskapet ska kunna framföras och användas 

i olika miljöer och sammanhang, vilket jag eftersträvat i projektet. Mönstret med korkarna 

är relativt småmönstrat och på avstånd lågmält sitt uttryck vilket gör att det kan lämpa sig 

i ett helt rum i hemmiljö, till skillnad från mönstret med flaskorna som har ett mer extremt 

uttryck kan lämpa sig i en offentlig miljö eller som fondvägg, Mönstret med cigaretterna är 

i sitt uttryck mer allsidigt och kan användas både i ett helt rum eller som fondvägg.  

Färgskalan i mönstren är ganska okonventionell i tapetsammanhang, där blåa kulörer 

som använts inte har en lika stark dragning åt det gröna utan mer åt indigohållet. Detta 

var en av avvägningarna jag gjorde mellan traditionell uttryck och förmedling av hav. Jag 

har även valt att avgränsa mig till en färgställning per mönster för att fokusera på temat 

kring havet och en känsla av att befinna sig under ytan. Men fler färgställningar är något 

som man skulle kunna fortsätta att utveckla i projektet. Ytterligare något man skulle kunna 

arbeta vidare med och utforska är att ta fram mönster även för textilier. Jag fick under 

arbetets gång en idé om att använda och arbeta vidare med mönstret med plastpåsar och 

applicera på tygväskor. En annan möjlighet att utveckla projektet i framtiden är att använda 

olika tekniker för mönsterframställningen, till exempel fotografi. Något jag inte gjort då jag 

snarare velat nå ett fördjupat uttryck i en teknik. 

Projektet har utan tvekan varit spännande och jag har varit tvungen att uttrycka 

mig genom mönster, utan ord, där väggarna blir samtidens språkrör och den oro som 

man kan känna inför en allt osäkrare ekologisk framtid. Att förmedla budskap visuellt 

är också spännande eftersom man kan nå en bredare skara människor, oavsett språkliga 

förutsättningar. Bilder är något som känns närmre oss och på så sätt kanske också har större 

chans att påverka och beröra oss.

65	 	Vernon,	Magdalen	Dorothea,	Perceptionspsykologi,	Natur	o.	kultur,	Stockholm,	1971.	Sid	23-24
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Timorous Beasties Toile de Joy 

Som nämns under avsnittet tidigare forskning är mönstergenren Toile de Joy med 

ursprung från 1700-talets Paris, något som flera designers lånat estetiken av för 

att göra samtida kommentarer och skildringar. Toile de joy är ursprungligen avsedda 

för textilier, men produceras idag även som tapet. Det som kännetecknar denna 

mönsterstil är bland annat användning av färg, med en ljus, oftast vit bakgrund, där 

mönstret trycks med nyanser av vanligen rött, blått eller grönt. Mönstren skildrar 

landskap med träd, blommor och byggnader med djur och människor från tiden i olika 

situationer och aktiviteter. Rapporterna är i regel stormönstrade och byggs upp av de 

olika scenarierna.  Motiven är figurativt avbildade med fina linjer som påminner om 

kopparstick. Mönstren som ”aldrig går ur mode” och idag ses som klassiska, är lätta 

att känna igen och för tankarna till en förgången, historisk idyll. (bild, pepis flora, s 39) 

Brittiska designstudion Timorous Beasties, amerikanskan Jessica Smith och tyska 

Birgitte Zeiger är exempel på formgivare som använt sig av Toile de Joy estetiken men 

bytt ut 1700-talets  scenarier mot samtida socialrealism. 

Timorosu Beastis grundades år 1990 av textilformgivarna Alistair McAuley och 

Paul Simmons och är kända för sina surrealistiska och provocerande textilier och tapeter 

som i stor utsträckning trycks för hand i duons studio1. Duon har gett form åt flera 

mönster i Toile de Joy stilen där de skildrar olika brittiska städer som i Edinburgh, 

Glasgow -och London Toile. Mönstren som finns både i textil och tapet, är i färg och 

uttryck väldigt lika de klassiska Toile-mönstren. Vid en första anblick är det svårt att 

ens se någon skillnad. Men istället för landskap och skildringar från 1700-talet utspelas 

i mönstren bland annat ett väpnat rån, som i London Toile och en sprutnarkoman på en 

bänk som i Edinburgh toile. Det första konnotationerna som görs i tron om att det är 

ett klassiskt toile-mönster,  visar sig vid en närmare titt inte stämma överränns med vad 

mönstret faktiskt skildrar. En slags visuell konflikt skapas hos mottagaren. Genom att 

skildra scenarier från städernas och samhällets baksida i en kontext där de inte förväntas, 

uppmärksammar formgivarna  hur samhället faktiskt ser ut om man tittar lite närmre 

och inte blundar för problemen. 

Timorous Beasties mönster finns tillgängliga både i deras butiker i London 

och Glasgow, men även i deras online shop. Mönstren har även nyligen omnämnts 

i inredningstidningar som Elle och Living Etc. Mönstren förekommer alltså i en 

kommersiell kontext och är tillgängliga såväl för offentlig som för hemmiljö.  Då de 
1	 Timorous Beasties, About,U.å http://www.timorousbeasties.com/about hämtad: 2012-03-11
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okonventionella motiven kan uppfattas som provokativa, är det troligen inte en allt för 

konservativ publik som väljer att inreda sina hem med tapeten, utan snarare dem som 

kan uppfatta tapeterna som humoristiska eller vill ha en ”conversation peice” i hemmet.  

Priset, som ligger på 210 pund (ca 2300 sek) för en rulle Edinburgh toile, skvallrar också 

om att mönstren inte är något för gemene man, utan riktar sig till de som vill ha något 

lite extra, som väljer tapeten för innehållet snarare än enbart estetiken.  I en offentlig 

miljö däremot kan tapeten både roa och provocera och därigenom även skapa mer debatt.

Philippe Sainz

DesignernPhilippe Sainz har formgivit en tapet som finns med Eco Wallpaper, en del i 

koncernen Eco Boråstapeters, kollektion Studio. Tapeten finns i fyra olika färgställningar, 

där främst bakgrundsfärgen varierar, från en gulaktigt vit, en ljust blå, en grå samt en 

grönaktigt gul nyans. Alla färger har mycket svart i sig vilket skapar en dov färgskala. 

Rapporten är stormönstrad och rapporteras i en rak halvförskjuten rapport. Mönstret 

har ett grafiskt uttryck med stiliserade motiv som ser ut att ha skapats digitalt utifrån 

fotografier där en raster effekt lagts på. I mönstret upprepas formen av två flamingo 

fåglar i en mörkt grå ton samt en organisk form som överlappar fåglarna och går i ton 

med bakgrundsfärgen. Vid en närmare granskning av mönstret framkommer det dock 

att de organiska formerna som överlappar fåglarna är uppbyggda av siluetten av ett 

automatvapen.

Så som i de tidigare beskrivna toile-mönstren öppnar mönstret upp för två olika 

konnotationer. En första när betraktaren vid första anblick denoterar fåglar av en sort 

som skapar konnotationer till naturen och något exotiska och harmonisk, men som vid 

närmare granskning visar sig ha en sinister underton i form av skjutvapen, vilket i sin 

tur kan föra tankarna tjuvjakt där vapnen gömmer sig i vegetationen för att knäppa 

sitt byte. Mönstrets upphovsman säger i en intervju att ”de subtila budskapen jag 

lagt in i mönstret ska få folk att tänka kritiskt mot vapen. Allt är inte alltid vad det 

ser ut att vara. Mönstret ser vackert ut, men när man granskar det närmare så är det 

uppbyggt av något väldigt våldsamt.”2 Effekten av en slags tvåfaldig konnotation och hos 

betraktaren är alltså något som eftersträvas av formgivaren. Tapetens färgställningar och 

även uttrycket på motiven får en annan betydelse efter upptäckten av mönstrets verkliga 

innehåll. Färgen och uttrycket för tanken till militära kamouflagemönster, särskilt den 

dovt gula varianten, snarare än exotisk idyll som motiven till en början skvallrar om.  

 Även avsändaren är tvåfaldig, dels formgivaren som avsändare, men kanske 

främst företaget som tillverkar och distribuerar mönstret eftersom formgivaren är relativt 

okänd i sammanhanget och inte namnges vid distributionen. Eco Wallpapers tapeter 

2	 Röstlund, Lisa: ”Automatvapen på tapeten – i  kommunhuset” Aftonbladet, 2011-11-04 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13886391.ab hämtad 2012-

02-23



satsar på ett ungt och trendmedvetet uttryck som ska ”attrahera både brett och smalt 

på en internationell marknad” och riktar kollektionen studio till ”urbana och medvetna 

människor.” 3 Ur företagets perspektiv riktar sig alltså tapeten till hemmiljö hos en ung 

och medveten målgrupp och priset ligger på runt 500 kr/rulle. Företaget beskriver inte 

varje tapet närmre och nämner ingenstans det dolda budskapet i Sainz flamingotapet, 

vilket även bidrar till att användaren och mottagaren nödvändigtvis inte behöver vara 

medveten om, eller stå för, formgivarens intentioner. Detta kan skapa en komplexitet i 

mottagarkontexten. När tapeten exempelvis användes av en inredare ovetandes om det 

subtila budskapet i upprustningen av socialtjänstens besöksrum i Kramfors, dit bland 

annat barn och familjer från krigsdrabbade områden kommer, blev det stor uppståndelse 

när upptäckten av de dolda vapnen skedde. Tapeten ansågs högst olämplig. Inredaren 

menar i efterhand att en tapet av detta slag kan bli stötande i fel sammanhang och 

snarare skulle passat på ”ett hippt café”. 4 Formgivaren säger däremot att  ”jag tycker 

tapeten nästan passar där [...]Det känns som att jag lyckats med det jag ville få fram. 

Det är debatten som blossar från detta som ger en djupare mening”5. Det är alltså 

reaktionerna och diskussionen som uppstår i mottagarkontexten som är det intressanta 

för formgivaren. I och med att budskapet är så subtilt implementerat kan tapeten komma 

att användas i många olika sammanhang, vilket skapar en bred bas där debatt kan uppstå 

och blossa upp genom provokation hos mottagarna. 

Maria Westbergs What if?

Tapeten What if ? är formgiven Maria Westberg och presenterades första gången på 

Stockholm furniture fair 2011 och omnämns bland annat i Elle Interiör (nummer, år 

osv) Westberg är utbildad inredningsarkitekt och arbetar främst med möbeldesign 

men har även tidigare formgivit mönster för bland annat tapeter. På håll för mönstret 

tankarna till orientaliska kakel, där  former i olika kontrasterande färger bygger upp 

större geometriska formationer mot en enfärgad bakgrund. Dessa färgade beståndsdelar 

är väldigt små i skala och det är först när man tittar riktigt nära det går att upptäcka 

att mönstret i detta fall är uppbyggt av bilder av olika djur. B.la. kan nosörningar, 

tigrar, pingviner och fjärilar urskiljas. Med mönstret, som är uppbyggt av de 10 mest 

utrogningshotade djuren i världen vill Westberg ”uppmärksamma det faktum att om vi 

inte agerar kommer dessa djur inte vara mer än bara vackra bilder på väggen”6. Något 

som inte framkommer genom att man bara titta på mönstret, utan kräver sin förklaring. 

Titeln What If? hintar om att mönstret vill ifrågasätta något. I samband med att 

djuren i mönstret upptäcks, och om vetskapen om arternas tillstånd finns hos mottagaren 

3	 Eco Wallpaper http://www.eco.se/Kollektioner.aspx?k=BP&l=1  2012-03-12

4	 Röstlund, Lisa: ”Automatvapen på tapeten – i  kommunhuset” Aftonbladet, 2011-11-04 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13886391.ab  hämtad 2012-

02-23

5	 Ibid.

6	 Maria	Westberg	portfolio,	http://www.mariawesterberg.se/?page_id=11	hämtad	2012-03-17



kan denna hjälpa budskapet att nå fram, men kan annars även den vara ganska kryptiskt. 

I och med att bilderna på djuren gjorts i så pass liten skala och är ordnade i ett mönster 

där helt andra konnotationer uppstår, kan de tilltala även mottagare som är ovetandes 

om budskapet kan tapeten tilltala enbart genom sin estetik. Samtidigt som budskapet 

kan skapa ett mervärde för dem som känner till tanken bakom. I och med de kontexter 

där mönstret når ut idag, i form av mässor, inredningsmagasin och på formgivarens egna 

hemsida är det dock ganska troligt att budskapet når de som kommer i kontakt med 

mönstret. De subtila budskapet och att det faktum att mönstret kan fungera som tapet 

utan vetskap om detta, gör att det kan komma att befinna sig i inredningsssammahang 

såväl för offentlig som för hemmiljö. I nuläget mer konceptuellt.

Sara Gullmans Global Diversity

Mönstret Global Diversity är formgivet av frilansdesignern Sara Gullman och produceras 

och säljs som textil metervara på Ljungbergs textil. Mönstret som Gullman formgav 

under sitt examensarbete från magisterutbildning på HDK, är en del i en kollektion 

med tre mönster och säljs till förmån för Naturskyddsföreningen. Från föreningen 

har Gullman även hämtat sin inspirationen till mönstret.7 Global Diversity finns i tre 

färgställningar, svart tryck med vit botten, vitt tryck med svart botten, samt kombinerat 

rött och svart tryck på vit botten. I de två sistnämnda är tecknet för fåglar i form av 

siluetter som rapporteras diagonalt i mönstret mest framträdande. I varianten med svart 

på vitt är siluetten av fågeln däremot mer nedtonad. Mellanrummen mellan fåglarna är 

fyllda av på avstånd kluster av fina linjer som man vid närmare anblick kan läsa som båtar, 

fiskstim, glesa skogspartier och byggnader och fabriker, där formgivarens intention är att  

gestalta kärnkraftsbyggnader. Något som dock kan vara svårt att utläsa för betraktaren. 

 De olika skildringarna i mönstret som, med undantag för fåglarna, gestaltats 

med linjer, ger en känsla av skisser, där fågeln, som är naturskyddsföreningen symbol, 

flyger och vakar över det uppskissade landskapet. Ett landskap och en värld som håller 

på att ritas om av människans vars framfart utarmar skogar och hav. Även om siluetten 

av fåglar är starkt framträdande i mönstren, skapar uttrycket och färgställningarna inga 

direkta konnotationer till naturen som vi är vana att se den, utan inger snarare ett ganska 

hårt och artificiellt uttryck. Kanske som en kommentar till att naturen kommer ändra 

skepnad om de aktiviteter som utspelar sig i mönstret fortsätter. Även titeln Global 

diversity hintar om att naturen och den global, biologiska mångfalden hotas av människan.  

 Till skillnad från de andra mönstren i kollektionen som trycks på trevira CS 

som används inom offentlig miljö, trycks Global Diversity på olika varianter av ekologisk 

bomull, vilket tyder på att mönstret riktar sig till hemmiljö. 
7	 Ljungbergs textiltryck, Produktblad Sara Gullman http://www.ljungbergstextil.se/pdf/sara-gullman_sv.pdf   hämtad 2012-03-02



Saldos State of the world

Svenska textildesign-duon Saldo bildades 1997 består av Stefan och Madlein Fallgren. 

Formgivarna, vars mönster produceras och säljs av Ljungbergstextil, menar att de ”vill ge 

liv till formgivning som kommunicerar med betraktaren samtidigt som den frambringar 

en estetisk upplevelse och uppfyller en praktiskt funktion [..] innehållet är för oss en lika 

självklar del som estetik och kvalité.” 8 Ämnena som duon behandlar hämtas ofta från 

filosofi, humanism och forskning.9 Mönstret State of the World är uppbggt av rektanglar 

i olika storlekar och färger som rapporteras upp i horisontella rader. Mönstret finns i tre 

olika färgställningar, där två är mer nedtonade varav en i huvudsak består av blåa nyanser 

med inslag av en svagt gul och den andra med olika nyanser av grönt samt inslag av ljust 

blått och en mörkt röd. Samt en färgställning med mer mättad kulör i olika variationer 

av rött med gröna inslag. I alla färgställningarna bryts de färgade rektanglar av med 

vita rektanglar vilket skapar en effekt av hålrum i det abstrakta geometriska mönstret.  

De olika raderna av rektanglar i Saldos mönster symboliserar statistik från år 1998 då 

mönstret formgavs. Statistiken behandlar hur världens länder styrs, där antal diktaturer 

och demokratier visas, antal flyktingar i olika världsdelar samt fördelning av undernärda 

människor i världen. Rektanglarnas storlek står för antal procent och färgen anger värdet?.10 

 I mönstrets abstrakta utformning är detta dock inget som syns när mönstret 

betraktas av den oinvigde. Konnotationerna kan snarare bli helt andra, ett flätat rutmönster, 

en hylla med böcker, kanske tolkas inget annat än just rektanglar in. Formgivarnas budskap 

kommer alltså inte fram såvida inte mottagaren, eller någon av mottagarna kan historien 

bakom. Då mönstren är framtagna för offentlig miljö är det dock troligt att mottagaren 

inte är medvetna om mönstrets intentioner, då det inte är mottagaren av mönstret i sin 

kontext som gjort det aktiva valet att använda mönstret. Detta beror klart på graden av 

offentlig miljö, i ett kontorslandskap är det mer troligt att budskapet kan komma fram och 

diskuteras än i exempelvis ett väntrum där mottagarna variera i större grad och befinner 

sig i sammanhanget kortare perioder och antagligen är ovtandes om mönstrets bakgrund. 

Namnet State of the Wold ger en hint till vad som egentligen döljer sig bakom rektanglarna, 

men detta är snarare något som berör den som väljer mönstret till en given miljö, som en 

inredare, snarare än mottagarna i det offentliga rummet. Även i Saldos andra mönster är 

budskapet och tanken bakom inget man kan urskilja så vida man inte är medveten om 

det sedan innan. Trotts att duon ”vill kommunicera med betraktaren” upplevs detta dolda 

budskap som ett medvetet val som gjorts av formgivarna och kan tolkas som att det 

viktigaste i formgivningen ädnå inte är att budskapet når fram till alla mottagare, utan 

kan snarare användas som ett försäljningsargument som skapar mervärde hos de invigda.

8	 Ljungbergs textil, Produktblad Saldo http://www.ljungbergstextil.se/pdf/saldo_sv.pdf  sid. 58

9	 Ibid: 58

10	 Ibid:	60



Francesco Simettis Plastic Eden

Konstnären Francesco Simetti, verksam främst i Italien och USA, har bland annat 

skapat ett tapetmönster som en del i utställningen Plastic Eden som visades på Galleria 

Francesco Pantaleone i Palermo år 2008.11 Den stormönstrade tapeten är uppbyggd 

av i färg och form naturtroget avbildade växter och bladverk mot en vit bakgrund 

tillsammans med olika sorters fåglar. Fåglarna, bland annat en uggla, en and och en örn, 

befinner sig inte i naturligt tillstånd i sammanhang med de avbildade växterna, de är i 

sina proportioner till växterna eller varandra heller inte gestaltade på ett realistiskt sätt, 

vilket skapar en känsla av att någonting inte riktigt stämmer. Vid en närmare titt ser man 

även att fåglarna gestaltas med fotografier, men inte fotografier av riktiga fåglar utav av 

replikor i plast. Detta ihop med utställningens titel Plastic Eden för tankarna till en 

artificiell natur. En natur som inte längre består av levande djur av kött och blod, utan en 

natur där djuren ersatts av konstgjorda kopior. Som Watching the War befinner sig även 

denna tapet inom den vita kuben och når därför endast en invigd publik. 

Hussein Chalayans Endangered Animal Print

Turk-Cypriotiske modedesignern Hussein Chalayan har i kollektioen Chalayan 

inspirerats av djurriket.12 Ett av mönstren i kollektionen är uppbyggt likt ett kollage 

av fotografier av olika djur som överlappar varandra. Djuren föreställer allt från tigrar, 

isbjörnar och sköldpaddor till vargar och getter. Bilderna av djuren förhåller sig inte 

till varandra storleksmässigt på ett realistiskt sätt, exempelvis är en flock med zebror i 

mönstret mindre i storlek än en leopard. Här och var har det lämmnats vita  fält i det 

annars täta mönstret. Fälten går att härleda till siluetter av olika djur, vissa mer tydliga 

än andra. Siluetterna skapar en upplevelse av hålrum, likt pusselbitar som saknas. Att 

mönstret är uppbyggt av olika bilder av djur är lätt att urskilja. Däremot kan djuren 

kännas slumpartat sammansatta då de inte har någon direkt koppling till varandra i 

form av exempelvis den miljö de härstammar från, så vida man inte kopplar dem till och 

har kunskap om deras tillstånd som hotade arter. De ”saknade pusselbitarna” kan dock 

ge en konnotation till utrotade eller hotade arter, där siluetterna kan läsas som tecken för 

djur som inte längre existerar. 

Kollektionen riktar sig till ”a younger, less expensive market”13 och mönstret finns 

på marknaden tryck på s.k. tote bags, enklare väskor i textil, som finns tillgängliga på 

ett flertal webshoppar där de säljs under namnet Endangered animal print, vilket gör 

budskapet väldigt tydligt för mottagarna. En del av vinsten går även till organisationen 

11	 Fransesco	Simetti,	http://www.francescosimeti.com/Plastic-Eden	hämtad	2012-03-14

12	 Fogg,	Marnie,	Print in fashion: design and development in textile fashion,	Batsford,	London,	2006.	Sid	33

13	 Ibid.



Good Planet. Detta gör att mottagaren med största sannolikhet medvetet tar ställning 

och även skapa sig en viss identitet genom att konsumera väskan.  Då mönstret har 

medvetet gjorts relativt lättillgängligt i och med sitt utförande når budskapet även 

ut till en bred målgrupp. Med en avsändarkontext i form av ett erkänt namn inom 

modeindustrin, riktar det sig dock troligen främst till de som är invigda i modevärlden. 
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