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1. Förord och inledning: 

När en inredningstextil1 eller tapet skall få ett mönster sker det i samarbete mellan en designer 

och en producent – textil- eller tapetproducent, alternativt en detaljhandelskedja som IKEA 

eller Åhléns. Detta kan ske i form av designinköpsmöte2 eller som ett resultat av ett projekt. 

Företagen ersätter designern för mönsterskapandet med antingen ett engångsbelopp, 

procentuella royaltyutbetalningar3 efter försäljning eller en kombination med ett lägre 

engångsbelopp och royaltyersättning. Företagen kan även ha anställda designers som 

kompenseras med lön. Producenter köper rätten att använda designen till överenskommet 

antal produkter för ett överenskommet geografiskt område. 

I samband med ett traditionellt mönsterdesignmöte4 mellan Ljungbergs textil och Virtuelli 

Design väcktes gemensamt frågan att framställa fyrfärgstryck på tyg. Unikt i sammanhanget 

var att man kunde hos Ljungbergs Textiltryck trycka avancerat fyrfärgstryck med fotografiskt 

kvalitet.   

Idén var att ta fram ett par fotografiska mönsteroriginal5 och trycka dessa med 

fyrfärgsmetoden. Detta i första hand för att visa att det var möjligt att trycka så bra kvalité, till 

rimlig pris. I andra hand etablera samarbete mellan fotografen, designbyrån och tryckeriet. 

Det tredje var att sälja slutprodukten. Virtuelli Design Studio skapade flera olika alternativa 

designförslag, samtliga baserades på fotografier på blommor och var rapporterade6 

(uppbyggda) med variation. Ett av mönstren/designen valdes till ändamålet, trycktes och 

marknadsfördes. Ett antal misstag gjordes, rättades till och vissa kvarstod. Mera om detta 

senare. 

Textilindustrin i stort, har under de senaste årtiondena, genom att flytta produktionen till 

låglöneländer, tappat kompetens och specifik yrkeskunskap. De få företag som finns kvar i 

Sverige och behållit kompetensen, b.la Ljungbergs, har fått en exklusiv möjlighet att välja 

sina samarbetspartners och därmed även kunderna, konsumenterna. 

Syftet med denna projektbeskrivning är att visa hur lyckad slutprodukten blev, trots den 

                                                           
1
 Inredningstextil d.v.s. tyg som används för att inreda hemma- eller offentlig miljö/rum. 

2
 Ett möte där designer träffar kunden för att sälja sin design 

3
 En ersättning som betalas ut till designer, överenskommet antal gånger per år och består av en överenskommen 

procent av försäljningen av produkter som baseras på designen. 
4
 Ett möte där designer träffar kunden för att sälja sin design 

5
 Ursprungsdesignen från designer i form av pappersprint med varierande storlek eller digitalfil tex tif 

6
 Rapport: (efter engelskans repeat) mönstrets layout som gör att det repeteras anpassat till tryckvalsens omkrets 

eller tryckramens disponibla yta. Rapporten ska dessutom innehålla en jämn och harmonisk yta utan synliga 

skarvar, Ulla Gustavsson, 2011 
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bristfälliga kommunikationen och engagemanget inom det beskrivna projektet och att allmänt 

beskriva produktions- och samarbetssätt inom branschen och i synnerhet detta projekt.  

Syftet är även att klargöra de svårigheter som kan förekomma i sammanhanget med hjälp av 

exemplen så som att hur fel det kan bli med presentation på skärm7 och hur detta påverkar 

projektet i stort. Lika väl som det finns olika ”kvalité” på designer, finns det olika förmåga att 

se och föreställa sig hos mottagaren/köparen.  

 

 

 

 

2. Företags presentation: 

Ljungbergs Textiltryck 

Ljungbergs är ett välkänt varumärke känt för att leverera till Svenskt Tenn (Josef Frank), 

NK:s Textilkammare (Signerad Textil) på 50-talet, nytryckt 2004, samt de populära Stig 

Linbergtygerna som nytrycks för Design House Stockholm. Ljungbergs trycker även på 

uppdrag åt ett stort antal företag i Sverige och utomlands.  

 

Ljungbergs som är kända för sin mångåriga existens i den konjunkturkänsliga textilindustrin 

samt sina kvalitétstryck och design, beskriver sig själva på sin webbsida: 

”Ljungbergs är ett utpräglat textiltryckeri. Det grundades 1949 av Erik Ljungberg. Vi färgar 

och väver inte, men är stolta över att vara ett litet flexibelt tryckeri för alla Sveriges 

textildesigners. Bredvid att erbjuda en bred kollektion mönstrade tyger ställer vi mer än gärna 

upp om Du har ett eget projekt som behöver tryckas. Kanske en gammal ridå som skulle 

behöva en rekonstruktion? Ett kontor som vill ha specialritade gardiner? En slottsmiljö som 

vill återskapa ett gammalt kattunstryck? 8   

Vi gör detta möjligt eftersom du inte behöver lägga order på hundratals meter för att det skall 

bli genomförbart. Vi kan trycka förhållandevis små serier såväl som stora kvantiteter till 

konkurrenskraftiga priser. Vår plantrycksteknik vid sidan om modern rotationstryckteknik gör 

                                                           
7
 Datorskärm är inte lämpad för att bedöma originalens skala, det går inte heller att garantera att samtliga 

skärmar är kalibrerade. Datorvanan är inte homogen. 
8
 Kattun= cotton=bomull.  
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att vi kan trycka stora rapportmått, likväl som små. Det beror helt och hållet på vad Du som 

kund önskar. 

2004 ägnade vi åt 50-årsjubileet av Signerad Textil i samband med NK och Sveriges 

Tapetserares Centralförbund. 2005 inleddes med vår största kollektionsförnyelse någonsin. 

Drygt 70 nya artiklar har lagts till vårt redan välsorterade sortiment. 

Vi samarbetar endast med svenska formgivare. Och precis som Erik Ljungberg på sin tid satte 

en ära i att förverkliga formgivarens exakta uttryck i mönstret försöker vi göra så än i dag.” 9 

Den unika produktionen och de inom branschen kända varumärken10 gör Ljungbergs till 

exklusiva producenter och att samarbeta med dem är ytterst meriterande för en designer.  

Virtuelli Design Studio: 

Virtuelli grundades 1997 av designer Ulla Gustavsson. Företaget utökades senare med Ilkka 

Timonen, som i början framställde fotografibaserade mönster och sedermera även traditionell, 

tecknad design. 

Företagets huvudsakliga syfte och verksamhet består av textilmönsterdesign för textilindustri. 

Textilmönsterdesign i sammanhanget betyder digital framställning av designade mönster för 

textilföretag. Designoriginalet visas för kunden i form av A1 print på papper och det sålda 

mönstret levereras i form av digitalfil i valfri lagringsmedia, CD och DVD vanligast. Virtuelli 

äger rättigheterna till designen och företaget rätten att producera överenskommen typ av 

produkt och försäljning till bestämt geografiskt område, marknad.  

Textilföretag i sammanhanget innefattar företag som jobbat med traditionellt textiltryck, 

vävning mm och även tapetföretag. I sammanhanget förekommer även företag som är 

verksamma inom laminatframställning för inredningsändamål, bilindustri, present- 

förpackningsföretag – i stort sett alla som köper mönsterdesign för överenskommet syfte. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Anledningen att använda citat från Ljungbergs är att det beskriver deras verksamhet och anda, vad de är stolta 

över som traditionsbärare.  
10

 Varumärken och kända namn: Signerad Textil och namnen Stig Lindberg, Sven Markelius, Viola Gråsten 

m.fl..  
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3. Projektpresentation och projektets gång 

Vanligaste tryckmetoden vid textiltryck är s.k. rotationstryck ett slags silkscreentryck med en 

roterande screen i vilken färgen pressas genom ett finmaskigt nät med hjälp av en 

gummirakel, en schablon för varje färg. En äldre metod som fortfarande används är plantryck, 

också ett slags silkscreentryck med schablon i en ram, en ram för varje färg, men max åtta 

färger. En annan lite ovanligare metod i textiltryckssammanhang är fyrfärgstryck på samma 

sätt som offset, där man trycker med färgerna cyan, magenta, gul och svart och uppnår ett 

oändligt antal färgnyanser med hjälp av raster. Den typen av fyrfärgsschabloner har inte 

Ljungbergs möjlighet att framställa själva utan anlitar en valstillverkare i Tyskland.  

Det är möjligt att få fram motsvarande resultat som vid fyrfärgstryck med hjälp av 

digitaltryck, men den tekniken används oftast endast som provtryck på grund av det höga 

priset och något sämre kvalité. 

Former för kommunikation: hur brukar det vara 

Det är praxis att designern får veta vilka teman som är aktuella och får då skriva på ett 

tysthetslöfte (gäller större designuppdrag) får önskemål om vilka produkter som ska 

appliceras med designen. Det finns även tydliga riktlinjer. Ett annat alternativ är att företaget 

litar på att designern kommer med något passande och nyskapande, idéer bollas fram och 

tillbaka. 

 

Under våren 2009 kom företagen Ljungbergs textiltryck och Virtuelli Design Studio vid ett 

designmöte överens om ett samarbetsprojekt. Projektet gick ut på att ta fram ett eller flera 

blommönster med fotografisk kvalité för textiltryck, provtrycka och producera det. Virtuelli 

Design skulle ansvara för designidén, fotograferingen och designen. Ljungbergs 

ansvarsområde var välja ut mönstren i fråga tillsammans med Virtuelli Design, beställa 

tryckvalsarna, trycka och efterbehandla samt sälja slutprodukten. 

På våren åkte Virtuelli till Bergianska trädgården i Stockholm för att välja ut blommar för 

fotografering samt för att provfotografera. Efter urvalet köptes blommorna och dessa 

fotograferades i Virtuellis studio. När behovet för ytterligare material uppstod gjordes även ett 

besök i Rosendals trädgårdar. Även dessa blommor fotograferades och bearbetades. Ett antal 

designförslag skickades efter överenskommelse till Ljungbergs. De svarade efter en tid att 

mönstren var för glesa – detta har vi sett tidigare. Tanken var att skapa något nytt, helst en 
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modern klassiker. Ljungbergs ville ha en massiv yta helt täck av stora blommor (rosor), vilket 

inte tilltalade Virtuelli, men de skulle göra bästa av önskan. 

Virtuelli köpte olika typer av blommor, mest rosor i rött och vitt, samt orkidéer. Dessa 

arrangerades inför fotografering och fotograferades digitalt. Fotografierna efterbehandlades i 

dator, bakgrunder beskärdes bort, resultaten monterades till en 150 x 64 cm stort 

digitaloriginalfil. Designen framställdes på detta och rapporterades, för att få en tät yta med en 

luftigare känsla i kompositionen lät Ulla Gustavsson mönstret slingra på ytan och lämnade 

luft (tom yta) vid kanterna. Två varianter gjordes, en i stor skala, en i mindre, med mera 

yttäckande effekt. Designförslagen mailades över till Ljungbergs.  

Kontaktpersonen hos Ljungbergs vid projektet var Designkoordinator Bibbi Nilsson och från 

Virtuelli Ulla Gustavsson.  

Vid telefonkontakt mellan parterna konstaterade Ljungbergs, att designförslagen de hade fått, 

motsvarade förväntningar: ”Ni är på god väg, detta börjar likna något”  

Vid senare kontakt som Virtuelli tog med Ljungbergs kom de överens om ett datum för en 

träff hos Ljungbergs. Ett möte var viktigt, enligt Gustavsson, för att visa den här typen av 

mönsterdesign: det är svårt att uppfatta skalan och storleken på blommorna via en datorskärm 

i jämförelse med en pappersprint som visar den exakta storleken och mest liknar 

slutprodukten. Efter några månader lyckades parterna komma överens om en träff den 4 maj. 

Virtuelli åkte från Stockholm till Rydboholm utanför Borås. Mönstren som visades var 

utskrivna på papper i A1-storlek för att visa originalstorleken. Bemötandet från Ljungbergs 

var överraskat och positivt. Vid mötet beslutades att Virtuelli, efter att de hade kommit till 

Stockholm, på samma kväll, skulle lägga designfilerna för nedladdning på internet. Detta för 

att tryckvalstillverkaren i Tyskland snabbast möjligt kunde får tillgång till filerna. Detta 

gjordes och den 27 maj provtrycktes tyget hos Ljungbergs vid närvaron av Virtuelli. 

Tryckningen dokumenterades med fotografi och videofilm av Virtuelli11.  

Tryckresultatet var bra: kvalitén utmärkt, den röda färgen var dock en aning för gul. Detta 

försökte tryckarna kompensera utan att lyckas, då den typen av färgkorrigering är svår att 

genomföra vid fyrfärgstryck och färgblandningarna regleras med olika rastertäthet i 

tryckvalsarna.  

Som marknadsföring kom parterna överens om att Ljungbergs skulle ta hand om 

presskontakten, båda skulle ta kontakt med bloggare för att även använda dem i 
                                                           
11

 https://www.facebook.com/group.php?gid=131082486902650&v=wall 
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marknadsföringssyfte. Ljungbergs hade anmält tyget och dess försäljning till 

Kronprinsessparets bröllopsfond12, där en del av intäkterna från tygförsäljningen skulle 

tillfalla fondens välgärningsändamål. Virtuelli informerades av Ljungbergs att tyget skulle 

säljas via Ljungbergs fabriksbutik och webbutik. Virtuelli ifrågasatte detta: varför inte 

använda hela marknadsföringsapparaten som Ljungbergs hade – försäljare, återförsäljande 

butik mm. 

Marknadsföringen startades. Respons från ett fåtal bloggare noterades. Virtuelli startade en 

Fanclub för tyget i Facebook med filmen från tryckning och även de tog kontakt med pressen. 

 

4. Analys av resultatet 

Projekt Rosentyg kan klassificeras enligt Sven Eklunds kategorisering som ett 

utvecklingsprojekt13. Processen har framskridit logiskt som helhet, men i de små 

delprocesserna (planering, förarbetet, genomförandet och uppföljning) har det funnits brister. 

– Att jobba med designprojekt: 

När man arbetar med mönsterdesign finns det i huvudsak två sätt: att arbeta på spekulation 

och arbeta på uppdrag. Spekulationsarbete innebär att man tar fram mönsteridéer för att 

använda i olika projekt eller att sälja till kunden – man producerar det som skall säljas innan 

efterfrågan och sen skapar man efterfrågan.  

Vid designuppdrag har designern fått en förfråga om att arbeta fram en av kunden önskad 

design. Får designern ett uppdrag att arbeta fram idéer till dessa teman gäller det att 

uppdragsgivaren är tydlig med sina önskemål och en god kommunikation är viktig. Den här 

formen av samarbete baseras på att designern redan har etablerat kontakt med beställaren eller 

att man är känd på marknaden.  

Vid projektmöten kommer man överens om beställarens önskemål och hur designern kommer 

att jobba med den: skissarvode14, garanterat antal av mönsterköp, priset i helhet och 

tidschema.  

                                                           
12

 http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/kronprinsessparetsbrollops 

stiftelse.4.62402a8b12475b47cdb80005131.html – 2011-11-30  

 
13

 Sven Eklund, Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren, 2011, s. 20 

 
14

 Ett överenskommet pris för skissarbetet i en process som beställaren betalar till designer. 



 

9 
 

Betalningsförfarandet har i princip två alternativa sätt: att beställaren betalar en 

engångssumma per mönster, eventuell skissarvode eller designern får en royaltyersättning15. 

I projektet Rosentyg kom parterna överens vid planering om vilken teknik och vilka metoder 

skulle användas för att komma fram till det önskade resultatet. Däremot fanns det ingen 

överenskommen tydlig resultatbeskrivning – det fanns endast olika önskningar och tekniska 

lösningar. Möjlig anledning till detta var den långa geografiska distansen mellan företagen 

som i sin tur ledde till användandet av internetgallerier och mailkontakt, som med sina 

tekniska begränsningar16 inte är lämpade för ändamålet. 

- Förarbetet: 

Projektet blev lidande pga. sin experimentella natur och det snabba beslutet att starta 

produktionen omedelbart. I brådskan hann man inte skicka med originalutskriften till 

valstillverkaren i Tyskland, som annars skulle ha upptäckt och korrigerat den alltför gulröda 

färgen. Olika företagskulturer inom företagen i fråga resulterade i att projektet löpte över en 

orimligt lång tid – innan den förvånande snabba produktionsstarten.  

Ljungbergs såsom produktions bolag fokuserar på just produktion och hade inget behov att 

skynda på projektets gång. Den snabba produktionsstarten berodde på att Ljungbergs ville ha 

tyget med i Kronprinsessparets bröllopsfond.  

Virtuelli Design är ekonomiskt beroende av att kunna skapa design och sälja den snabbt och 

de kunde inte heller sälja de aktuella mönstren till andra producenter.  

Detta var ett experimentellt projekt som inte innehöll något skissarvode eller annan 

ekonomisk kompensation än royaltyersättningen efter den eventuella försäljningen. 

- Genomförandet och uppföljning: 

Tryckningen av tyget gick bra, den felaktiga röda färgen gjorde dock att alla parterna kände 

besvikelse och den entusiasmen som alla kände avtog något. Avtalet om royaltyersättningen 

undertecknades. Virtuelli påpekade efteråt att det i avtalet stod att ersättning inte skulle 

betalas för försäljningen i fabriksbutiken. Detta var oacceptabelt eftersom tyget endast skulle 

säljas via Ljungbergs webbshop och fabriksbutik. Ljungbergs gav ett muntligt löfte att 

reservationen om fabriksförsäljningen skulle gälla detta fall och Virtuelli skulle få betalt även 

då.  

                                                           
15

 En ersättning som betalas ut till designer, överenskommet antal gånger per år och består av en överenskommen 

procent av försäljningen av produkter som baseras på designen. 
16

 Datorskärm är inte lämpad för att bedöma originalens skala, det går inte heller att garantera att samtliga 

skärmar är kalibrerade. Datorvanan är inte homogen. 
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Virtuelli påpekade även att man skulle förlora försäljning, när man sålde endast via webben 

och fabriksbutiken. De påpekade också att datorskärmen inte gjorde mönstret rättvisa, som 

båda parterna hade erfarit. Att inte utnyttja Ljungbergs försäljningsorganisation var 

anmärkningsvärt enligt Virtuelli. Ljungbergs var övertygade att så inte var fallet. 

Virtuelli skapade en Facebooksida17 med bilder och film från tryckningen av tyget för att göra 

tyget känt. De bjöd in sina kolleger till sidan som nu har ca 90 medlemmar. 

Projektet avslutades och tyget börjades sälja. Marknadsföringen skedde via pressmeddelandet 

till tidningar och till bloggare. Övertron på bloggarna som reklamkanal gjorde att man fick 

inte så mycket uppmärksamhet i tidningar: det skrevs inte om tyget så som förväntades. 

Ljungbergs rapportering om försäljningen var och blev bristfällig: rapporterna uteblev. 

Virtuelli påpekade detta. 

5. Efterord och det konstnärliga bokslutet18 

Det som har kommit fram efteråt av projektet är både positivt och negativt. Ljungberg har 

varit tyst om försäljningen, men uppskattar samarbetet med Virtuelli Design och kvalitén på 

resultatet. Virtuelli var också nöjd med kvalitén på tyget och tryckresultatet. Däremot var de 

mer kritiska på projektets gång och påpekade flera gången om den bristfälliga 

marknadsföringen. De la fram olika alternativa försäljningsställen. 

Det konstnärliga bokslutet 

Det måttligt lyckade projektet Rosentyg väcker det oundvikliga frågan: var gick det fel? Ett 

sätt att analysera detta är att försöka bedöma kvalitén i projektet. Kvalitén på deltagarnas 

yrkeskunskaper i de rollerna de hade i projektet och den konstnärliga kvalitén på själva 

mönstret bakom tyget. De personliga egenskaperna och kompetensen att medverka i projektet 

påverkade det hela på ett sätt som är nämnd under rubriken 4. Analys av resultatet.  

När det gäller bedömningen av den konstnärliga kvalitén blir analysen, om inte omöjlig, så i 

alla fall godtycklig och den mera filosofiska granskningen av det ligger utanför 

sammanhanget i denna text.  

Den tekniska kvalitén i själva tyget (fabrikatet) däremot var utmärkt. 

                                                           
17

 https://www.facebook.com/group.php?gid=131082486902650&v=wall 
18

 Sven Nilsson, Kulturens nya vägar, Polyvalent, 2003, s. 475 
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De kreativas möte 

I allmänhet med hänvisning till Richard Floridas bok ”Den kreativa klassens framväxt” 19  kan 

man konstatera att inom textildesign och -industrin har dessa företag och designers bildat en 

geografiskt sammansatt kreativmiljö i Västergötland, i trakterna runt Borås. Där känner de 

olika aktörerna varandra, köper och säljer till och från varandra. Detta baseras på långvarig 

historisk entreprenörskap, som är unik för trakten.  

Trots traktens mångåriga handelsutbyte har Virtuelli och många andra aktörer som inte 

kommer från eller som inte har sin verksamhet permanent i trakten ett litet motstånd i 

kommunikationen vid försäljningstillfällena och det är nästan omöjligt att ha spontana 

designträffar med företagen emellan med anledning av den långa geografiska distansen 

mellan varandra. 

När det gäller Floridas teori om den nya kreativa samhällsklassen, så kan man konstatera att 

den exklusiva skaran av företag och andra aktörerna är lokaliserade annanstans än 

Västergötland. Vid namnen som Kinnasand (numera tyskt), Manuel Canovas, JAB, Zimmer 

& Rohde, Sanderson och Marimekko finns den exklusiviteten som Florida nämner. Möjligen 

även vid Ljungbergs via deras varumärken Signerad Textil och namnen Stig Lindberg, Sven 

Markelius, Viola Gråsten och tygen för Svensk Tenn och NK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Daidalos, 2006 


