
B
et

ec
kn

in
g:

   

In
st

it
u

ti
o

n
en

 f
ö

r
m

a
te

m
a

ti
k

, 
n

a
tu

r-
 o

ch
 d

a
ta

v
et

en
sk

a
p

In
tr

yc
k,

 u
tt

ry
ck

, a
vt

ry
ck

K
a
ri

n
a
 A

d
o
lf

ss
o
n
 H

ö
rb

er
g

S
iv

 S
ta

g
m

a
n

M
a
rs

 2
0
0
8

E
xa

m
en

sa
rb

et
e/

10
po

än
g/

B
-n
iv
å

Ä
m
ne

/i
nr
ik
tn
in
g:

 d
es

ig
nm

et
od

ik

T
rä

d
g

å
rd

sm
ä

st
a

rp
ro

g
ra

m
m

et

E
x

a
m

in
a

to
r:

A
n

n
ic

a
 G

u
ll

b
er

g
/H

a
n

d
le

d
a

re
: 

Y
n

g
v

e 
G

u
n

n
a

rs
so

n



Intryck,
uttryck, 
avtryck
En studie av två formgivares designmetodiker, formspråk och inspirationskällor
och sambandet mellan deras trädgårdar och konstnärliga uttryck.

Karina Adolfsson Hörberg och Siv Stagman



Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie av glas- och silverformgivaren 
Gunnar Cyréns och modedesignern Gunilla Ponténs designmetodiker, 
formspråk och inspirationskällor. Det undersöker också om de uttrycker 
sig konstnärligt i sina privata trädgårdar. Kan deras formspråk spåras i 
trädgården och har trädgården inspirerat dem i deras formgivningsarbete? 
Utifrån vad vi har funnit har vi skissat på trädgårdsidéer och 
tematrädgårdar med utgångspunkt i hur vi uppfattat deras formspråk. 
I det arbetet har vi tillämpat de av dem beskrivna designmetodikerna. 

Abstract 

This degree thesis studies the design methodology, artistic expression and 
source of inspiration of two renowned Swedish designers: Gunnar Cyrén, 
glass artist and silversmith, and Gunilla Pontén, fashion designer. It also 
investigates if they express themselves artistically in their private gardens.  
Can their artistic expressions be seen in their gardens?  
Has the garden inspired them in their design work? 
 
Nyckelord: 
trädgård, trädgårdsformgivning, trädgårdsdesign, designmetodik, 
formspråk, inspiration, Gunnar Cyrén, Gunilla Pontén, trädgårdsidéer, 
tematrädgårdar 
 
Key words: 
garden, garden design, design methodology, artistic expression, 
inspiration, Gunnar Cyrén, Gunilla Pontén, garden ideas, theme gardens
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förord

Ämnet för examensarbetet är designmetodik och är utfört inom 
Trädgårdsmästarprogrammet på Institutionen för matematik, natur- och 
datavetenskap vid Högskolan i Gävle. 

Detta examensarbete omfattar 10 poäng och är på B-nivå.

Trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle har huvudinriktning 
hälsa och design.   

Vi har i vårt examensarbete valt att inrikta oss på designmetodik, 
då vi kommer att verka som trädgårdsmästare med inriktning på 
trädgårdsformgivning.  

förhoppningsvis kan denna rapport sprida kunskap om designmetodiker, 
formspråk och inspirationskällor till andra som arbetar med formgivning av 
gröna miljöer. 

Vi vill rikta ett stort tack till de två personer som bidragit till att möjliggöra 
detta examensarbete: designern och klädskaparen Gunilla Pontén och 
glas- och silverformgivaren Gunnar Cyrén.

Vi vill även tacka landskapsarkitekt rolf-Gunnar Andersson och hans 
hustru Marianne för information rörande Gunnar Cyréns trädgård, Ingela 
Edkvist för goda råd inför examensarbetet och vår handledare, konstnären 
och läraren Yngve Gunnarsson.

Vidare vill vi var och en personligen tacka några personer.

Karina: linn och Johan för deras hjälp med att lotsa mig in i InDesign-
världen. Siv, för den roliga tid som varit under arbetets gång.

Siv: min mor, Birgit Stagman, samt Kenneth Andersson för deras 
fantastiska stöd i mitt beslut att läsa till trädgårdsmästare. Karina, tack för 
att du finns! 

Gävle mars 2008

                                                 Med fingrar känsliga för grönt, 
Karina Adolfsson Hörberg                                               Siv Stagman
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Bakgrund

Vi är intresserade av att fördjupa 
oss i designmetodik, för att få 
ytterligare verktyg i vårt arbete som 
trädgårdsmästare med inriktning på 
trädgårdsformgivning. Formgivning 
av gröna miljöer är en kreativ 
process, som bl.a. kräver tillförsel 
av nya intryck och erfarenheter 
från andra. Traditionellt inhämtas 
detta från den egna branschen, i 
vårt fall den gröna sektorn. Vi ville 
emellertid vidga våra perspektiv på 
trädgårdsformgivning och se den ur 
en icke-traditionell synvinkel. Vad 
kan vi som trädgårdsformgivare 
lära av formgivare verksamma inom 
andra områden än landskap, park 
och trädgård? Formgivarna vi har 
valt att studera är designern och 
klädskaparen Gunilla Pontén och 
glas- och silverformgivaren Gunnar 
Cyrén, för att vi känner till deras 
arbeten och de har enligt vår mening 
ett rent och tydligt formspråk. Båda 
visar också en stor mångsidighet 
genom att ha formgivit produkter 
inom andra områden än de de 
normalt förknippas med. Inför 
valet av ämne för examensarbete 
har vi i våra efterforskningar inte 
funnit något skriftligt material som 
specifikt undersökt formgivares 

designmetodik, formspråk och 
inspirationskällor samt om det finns 
ett samband mellan formgivarens 
utformning av den privata trädgården 
och hans eller hennes formspråk i 
det professionella skapande arbetet.

Syfte

Syftet med examensarbetet är att 
undersöka och förmedla kunskap 
om de designmetodiker, som 
modedesignern Gunilla Pontén 
och glas- och silverformgivaren 
Gunnar Cyrén använder sig av, 
deras formspråk och varifrån de 
hämtar sin inspiration. Vi vill vidare 
undersöka om de uttrycker sig 
konstnärligt i sina privata trädgårdar. 
Kan deras formspråk spåras i 
den privata trädgården och har 
trädgården inspirerat dem i deras 
formgivningsarbete? På basis av vad 
vi har funnit har vi i individuella 
processbeskrivningar skissat på 
trädgårdsidéer och tematrädgårdar 
utifrån hur vi uppfattar Gunilla 
Ponténs och Gunnar Cyréns 
formspråk och i det arbetet har 
vi tillämpat de av dem beskrivna 
designmetodikerna.

designmetodiker, öva oss i att läsa 
av någonting formgivet och försöka 
identifiera och gestalta de i ett 
formspråk ingående elementen.   

Metod och avgränsningar

Faktainsamlingen har skett via 
inspelade intervjuer med Gunnar 
Cyrén och Gunilla Pontén i deras 
hem och fotografering av deras 
trädgårdar. Intervjuerna har skrivits 
ut ordagrant, svaren sammanfattats 
med deras egna ord och därefter har 
vi analyserat och tolkat dem. 
Den skriftliga rapporten är utformad 
som en processbeskrivning. Denna 
består av två delar: en gemensam 
processbeskrivning samt varsin 
individuell sådan.
I den gemensamma process-
beskrivningen presenterar vi kort 
formgivarna, redogör för deras svar 
på våra huvudfrågor samt redovisar 
våra analyser och reflektioner 
rörande dessa. I de individuella 
processbeskrivningarna skildrar vi 
vår tillämpning av formgivarnas 
designmetodiker och formspråk 
när vi skissar på trädgårdsidéer och 
tematrädgårdar, de kunskaper vi 
utvecklat genom processen samt 
andra faktorer som påverkat och 
drivit utvecklingen av arbetet.   

5

?
Våra frågeställningar till 

formgivarna

Hur ser din designmetodik ut?
 

Hur beskriver du ditt formspråk?

Varifrån hämtar du din inspiration?

Kan ditt formspråk spåras i din
privata trädgård?    

Har trädgården inspirerat dig i ditt
formgivningsarbete?  

Mål

Målet är att få kunskap om möjliga 
metodiker, som vi kan tillämpa i vårt 
arbete som trädgårdsformgivare, 
om olika formspråk och om möjliga 
inspirationskällor.
Vi vill även få svar på om form-
givarnas karakteristiska formspråk 
avspeglas i deras privata trädgårdar 
och om trädgården har inspirerat 
dem i deras formgivningsarbete. 
Vi vill också skissa på trädgårdsidéer 
och tematrädgårdar utifrån hur 
vi uppfattar Gunilla Ponténs och 
Gunnar Cyréns formspråk och i 
det arbetet tillämpar vi de av dem 
beskrivna designmetodikerna. På 
detta vis får vi möjlighet att prova på 
att arbeta enligt olika 



Formgivarna valdes utifrån att 
de skulle vara enskilda, svenska 
formgivare inom olika discipliner 
(ej formgivare som kategori) med 
kända produktioner (för att vi och 
läsare av detta arbete lättare skulle 
kunna relatera till formgivaren och 
dennes eller dennas produktion) och 
ha ett vad vi anser vara ett rent och 
tydligt formspråk. De ska vidare 
vara trädgårdsägare, ha formgett sin 
egen trädgård eller ha en trädgård 
formgiven av någon annan utifrån 
ägarens önskemål.   

Våra val föll på Gunnar Cyrén och 
Gunilla Pontén. De har båda varit 
aktiva som professionella formgivare 
i femtio år eller mer. Med valet 
av dessa får vi en inblick i hur två 
erfarna formgivare inom olika fack 
arbetar.

Från början tänkte vi välja ut fyra 
formgivare, men under arbetets gång 
begränsade vi oss till två stycken.   
Bearbetningen av de inspelade 
intervjuerna var väldigt tidskrävande 
samt att vi fann att det erhållna 
materialet gav oss ett tillräckligt bra 
och innehållsrikt underlag för vårt 
arbete.   
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formgivning eller design? 

När vi hade bestämt ämne för vårt 
examensarbete, så ställde vi oss 
frågan om det fanns någon skillnad 
mellan orden formgivning och 
design. Hade orden samma betydelse 
eller fanns det en skillnad?

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är 
formgivning synonymt med design.   
Formgivning betyder ”gestaltning 
av hantverkligt eller industriellt 
framställda produkter och miljöer.” 
samt ”…att ge ett föremål eller en 
miljö en väl fungerande form, som 
dels skall underlätta dess användning, 
dels skall verka tilltalande för 

användaren.”  Att formge eller 
designa någonting handlar enligt 
NE:s ytterst summariska artikel i 
ämnet således om yta. Den yttre 
formen ska vara dels funktionell, dels 
estetisk. 

Orden formgivning kommer in i 
det svenska språket 1876 och design 
1948. (1)

Orden design och form är beteck-
ningar som delvis täcker varandra.   
Designbegreppet betecknar såväl
yttre som inre form, estetik som 
teknik samt uppmärksammar 
begreppets koppling till ekonomi, 
etik och ekologi.

”En design kan vara en skiss för en 
byggnad eller maskin liksom 
processen att utveckla det skisserade.  
Den kan också vara den yttre 
gestalten av ett föremål eller ha 
en mer filosofisk innebörd av 
planmässighet; Charles Darwin 
och hans samtida talade om ’the 
argument from design’ när de 
debatterade frågan om naturen var 
så ändamålsenligt inrättad att man 
måste anta existensen av en skapande 
Gud.”
Det engelska ordet design domi-
nerar nuförtiden och har fått en mer 
anspråksfull klang än det svenska 
ordet formgivning. Inom den 
naturvetenskapliga och medicinska 

forskningen talar man om att 
”designa molekyler” och ”designa 
smarta mediciner”. Ordet används 
även i mer bildlig bemärkelse. För 
några år sedan talade man om att 
”designa framtoningen” av den 
dåvarande statsministern, Göran 
Persson. (2)

  
Vi har i vår rapport valt att använda 
oss av det svenska ordet formgivning.
Detta för att det i vårt tycke är ett 
heltäckande begrepp inom vårt 
yrkesområde. 

Gemensam processbeskrivning
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UR VIlDA IDéER OCH DjUPlODANDE 
ANAlyS.  OM DESIGNMETODIKENS 
GRUNDER.UR NE

UR NE

Inspiration är en ”ingivelse eller påverkan som 
förlöser den skapande förmågan”. Ordet kommer av 
latinets inspiro och betyder ”inblåsa” och ”väcka liv i.” (1)

Ett inspirerat tillstånd är ingenting som kan beordras fram 
enligt vår erfarenhet, utan det är någonting som måste 
komma spontant.

formspråk är det karakteristiska, 
konstnärliga uttryckssätt som en 
formgivare eller konstnär använder. (1)

8

Designmetodik är enligt vår mening ett tillvägagångssätt i arbetet med att formge 
någonting.   

Metodik kommer av latinets methodicus och grekiskans methodikos och innebär ett 
planmässigt eller vetenskapligt förfarande, för att vinna kunskap eller lösa problem. (1)
Designmetodik är en metod ”för att på ett systematiskt sätt samordna och sortera de fakta 
och kunskaper resp. den information som är förutsättningen för att vi skall genomföra 
varje designuppdrag vi åtar oss på bästa möjliga och mest oantastbara sätt.” (3)
Det finns inte en metodik, som passar alla, utan denna varierar mellan olika discipliner 
och enskilda formgivare och uppdragets art. Processens kärna är dock gemensam och 
innehåller tre steg:
analys, syntes och utvärdering.
Dessa delar finns i varierande grad med under hela processen i ett samspel. (4)



formgivare Gunnar Cyrén

Gunnar Cyrén är en av våra 
internationellt mest kända formgivare.

Gunnar Cyrén föddes i Gävle 1931.   
Som 15-åring sattes han i lära hos en 
guldsmed i Gävle och fem år senare 
fick han sitt gesällbrev.    
1953-1956 gick han metallinjen på 
Konstfack och sommaren 1954 en 
kurs på Kölner Werkschule. (5)
Han har fått många fina 
utmärkelser under åren, bl.a. 
1964 Kungastipendiet (6), 1966 
lunningpriset och 1988 Prins 
Eugen-medaljen. Han är sedan 1992 
av regeringen utnämnd professor. (5)

Gunnar började som formgivare i 
guld och silver och arbetade därefter 
många år som formgivare 

vid Orrefors glasbruk, där han de 
två sista åren även verkade som 
designchef. Han har i över fem 
decennier arbetat som formgivare 
i guld, silver, glas, rostfritt stål och 
plast. Till Nobelprisens nittionde 
utdelning ville Nobelstiftelsen ta
fram ett nytt koncept för det
dukade bordet: överdådigt festligt.   
Uppdraget att ta fram glas och 
bestick gick till Gunnar Cyrén. 

På Länsmuseet i Gävle finns i 
Cyrénsalen en permanent utställning 
med ett representativt urval av hans 
breda produktion att beskåda.

Musiken är en del av Gunnar Cyréns 
liv och han spelar gärna saxofon.   



Hur ser hans designmetodik ut?   

När Gunnar Cyrén arbetar finns 
det alltid en beställare. Det är en 
mottagares önskan eller behov, som 
han försöker tillfredsställa.

Han går upp kl. 9, sätter sig vid 
arbetsbordet och börjar arbeta. Att 
definiera uppdraget och det som ska 
göras ingår i själva momentet när 
man jobbar med en uppgift. En del 
saker vet han inte hur de ska se ut, 
men har de en funktion brukar det 
ge sig. Han tecknar och rensar upp i 
huvudet genom en massa småskisser.   
Han liknar det vid att städa. En 
teckning har alltid flera linjer, så det 
gäller att ta bort de linjer man inte 
vill ha. I början är det suddgummi, så 
småningom måste linjen preciseras 
och kvar blir någonting som det är 
lite ordning på.   

Den första städningen, t.ex. hundra 
enkla skisser, behöver inte vara 
särskilt bra, men den ska illustrera 
vissa tänkbara linjer. Han förevisar 
kunden skisserna och de för ett 
samtal kring dem, ordnar dem i 
högar och kan på så vis få fram ett 
eller ett par, tre huvudspår. Av dem 
gör han bättre skisser och gör dem 
i skala 1:1 om det är möjligt. Någon 
form av modell gör han även om den 
blir stor. Han säger att man får göra 
på det viset man tycker om och som 
det blir bra på och är mest praktiskt.  

Det är en väldigt trög process 
Gunnar beskriver. Han vill inte städa 
bort någonting han kan ha nytta av, 
så då städar han lite, d.v.s. sparar 
något, som får ligga i en separat hög. 
Känner han tveksamhet är det lika 
bra att slänga allt på en gång, men 
erkänner samtidigt att det är hemskt 
svårt, eftersom det som en gång 
tagits bort är för alltid borta. 
Tidsaspekten är viktig. Han vill gärna 
ha ett år på sig för ett projekt, så att 
han hinner tröttna på sådant som 
ska bort. Det är svårt att döda sina 
älsklingar. Han måste hamna i det 

läget att han inte orkar se skräpet, 
som han uttrycker sig. 

Han städar under hela processen 
ända fram till leverans. Han gör 
ofta teckningar bredvid den stora 
ritningen, eftersom det underlättar 
för kunden att se hur föremålet ska 
se ut. En ritning är full av vinklar, 
mått och annan information, som 
kan vara förbryllande. Det kunden 
ser är endast den platta ritningen, 
men via teckningar kan kunden se att 
föremålet är runt, att det blänker osv. 
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Hur beskriver han sitt formspråk?

Gunnar har svårt att beskriva sitt 
formspråk. Han vill inte vara så 
medveten om det, säger han. Han är 
rädd att hamna i ett läge, som bara 
förstärker det han tror är sitt eget 
formspråk. Som etablerad formgivare 
har man ett visst formspråk genom 
vilket man uttrycker sig. När en kund 
kommer till honom, så gör den det 
för att få det typiska cyrénska.   

Egentligen, säger han, är formspråk 
ett tema. Om man ska göra en 
kollektion på skålar och fat och 
kanske kannor, då ska allting hänga 
ihop. Inte bara färgen, fortsätter han, 
för den är ju självklar, utan det kan 
vara en detalj. Det kan vara kanten 
eller en slags kurva, som man känner 
igen, eller en enkel dekor.

 

När han gör någonting idag, så blir 
det en produkt från början av 2000-
talet. Det blir en produkt av tiden 
(historiskt) och platsen (geografiskt).   
De som en gång i framtiden granskar 
hans föremål kommer att kunna 
säga att det här var en representant 
för början av 2000-talet och norra 
Europa. 

Han tycker det är intressant att 
man kan placera föremål tids- och 
platsmässigt, eftersom föremål 
när de tillverkas inte är avsedda att 
representera någon typisk tid eller 
plats. De som gjorde saker på 50-talet 
gjorde dem inte för att de skulle se 
ut som typiskt 50-tal. Han litar på 
att det han gör blir som han tycker 
att det borde vara och då blir det en 
produkt av hans tid och geografiska 
område.

Varifrån hämtar han sin inspiration?   

Gunnar säger att han inte tror 
på inspiration. Det är inte något 
praktiskt begrepp. Metodiken är 
mycket viktigare än inspirationen, 
menar han. Inspiration kan användas 
som uttryck, men inte som metod.   
Han menar att inspiration innehåller 
en fallgrop om att man kan vänta 
på den, klockan 11 ska jag vara 
inspirerad, eller åka och hämta den, i 
Provence, men så är det inte. Hur det 
ser ut utanför fönstret när han jobbar 
spelar ingen roll. När dagen är slut 
vet han om det har gått bra eller om 
det bara var skit som kom fram. Det 
blir alltså någonting man ser efteråt. 
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kunna se ut i trädgården inifrån 
huset. Han nämner tre gamla 
fruktträd, som ger ett tak över 
trädgården. Han är lite orolig över 
dem. Det är inte lätt att ersätta stora 
träd, säger han. Han berättar om de 
två magnoliorna. Från början fanns 
bara en. Efter den stora snövintern 
i Gävle låg den utmed marken, men 
han lät den stå kvar på sin plats ifall 
den skulle klara sig och planterade 
en ny framför. Den gamla magnolian 
klarade sig, men blev missgynnad 
av det nya trädet. Han flyttade då 
det gamla trädet till en ny plats och 
trodde att det dog, eftersom det såg 
svart och otrevligt ut. När han nu i 
höstas började klippa i den, för att ta 
bort den, så såg han att barken var 
grön och förstod då att den levde. 
Den är enastående i sin blomning, 
säger han. Vita blommor, stora som 
utslagna tulpaner. Det är som duvor 
som sitter här. Helst skulle han vilja 
ha blommor i trädgården året om. 
Han har rosor som blommar om. 
Det tycker han är kanon.

Kan hans formspråk avspeglas i 
trädgården? Har trädgården inspirerat
honom i hans formgivningsarbete?

Gunnar säger att det naturligtvis 
finns ett samband mellan trädgården 
och hans formgivning, men han har 
svårt att peka ut någonting konkret 
som visar på detta. Han tycker om 
sin trädgård. Allt man tycker om 
påverkas man av, menar han. Det kan 
vara en fjällvandring. En sådan är ju 
enastående. Arkitektur och musik 
påverkar honom, så visst tar han 
intryck av saker han gillar, säger han.  

Hur beskriver han sin trädgård?
Trädgården rubricerar han som en 
typisk stadsträdgård. Den formgavs 
av landskapsarkitekten Rolf-Gunnar 
Andersson och hans hustru Marianne 
för 10 år sedan. Husets form går 
igen i trädgården. Det är en liten, väl 
skyddad tomt med plank och hus 
som gränser utåt. En slingrande, 
liten häck löper runt trädgården som 
en orm. Den klipper Gunnar Cyrén 
själv. Trädgården sköter sig självt 
ganska mycket och är inte så krånglig, 
tycker han. Dess storlek och innehåll 
är ungefär vad han orkar med.   

Kontakten mellan inne och ute, 
tycker han är viktig. Det är fint att 

Har det gått bra en dag, så är det 
samma sak som inspiration, menar 
han.   

”Nu kommer min inspiration vandrande.” 
(Vår anm.: hustrun kommer in i 
rummet.)

Arkitektur tycker han är roligt att se 
på. Gamla historiska kulturer och 
historiska föremål blir han starkt 
påverkad av. Han är mer intresserad 
av det arkeologiska än samtiden.   
Han säger att det är svårt att vara 
intresserad av sin samtid. Det är den 
man trampar i.

Vad gör han när inspirationen 
tryter? Vid idétorka pratar han med 
hustrun. Säger hon att så där kan 
det inte se ut, får han gå upp tidigare 
dagen efter. Det blir ju inte bra varje 
gång, menar han. Om man vill, 
säger han, kan man ju säga att det 
mesta inte är riktigt bra, men ibland 
blir det väldigt bra. Det måste vara 
skapligt för jämnan. Vart tredje år 
måste man lyckas bra med någonting 
och vart femte år bör man ha en 
succé. Man ska ju leva på det också 
och kunderna ska ju bli glada för 
resultatet. Man behöver inte lyckas 
varje gång, men då och då.  
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formgivare Gunilla Pontén

Gunilla Pontén är en av våra mest 
kända modedesigners.

Gunilla Pontén föddes i Stockholm 
1929. Gunilla utbildades vid Feminas 
Syskola & Tillskärarakademien 1948 
och vid Anders Beckmans skola, 
Mode 1948-1950.   
Hon har fått många utmärkelser 
under åren. 1953 fick hon Anders 
Beckmans ”Stort A i livet”, 1967 
Feminas Oscarina, 1983 Damernas 
Världs Guldknappen (7) och 2003 
erhöll hon H M Konungens medalj 
av 8:e storleken ”för mångåriga 
förtjänstfulla insatser inom mode- 
och teaterdesign.” (8) 
2004 firade Gunilla 50 år som 
klädskapare och designer. Nordiska 
Museet uppmärksammade händelsen 
med en retrospektiv utställning om 

henne. Egentligen skulle det enligt 
Gunilla ha varit ett 60-årsjubileum, 
då hon redan som tonårsmodell 
skapade egna klädkollektioner. Redan 
som 10-åring bestämde hon sig för 
att bli klädskapare. Tillsammans med 
Kerstin lokrantz var Gunilla 
Sveriges första tonårsmodell. 
Hon var skapare av tonårsmodet 
och visade sina kläder på bilder i 
tidningar. Hon blev så populär att 
hon fick en egen fan-club. Hon 
har även arbetat som modell och 
designer i Italien.   
Gunilla har verkat som designer hos 
flera stora, svenska konfektions-
företag såsom lapidus, Wahls, 
Hettemarks, Stilmönster m.fl. Hon 
har också varit färgkoordinator hos 
H & M. Under 1980-talet hade hon 
femton franchisebutiker världen 
över, bl.a. i New york. Sedan början 
av 1970-talet säljer Gunilla sina 
kollektioner under eget namn.   

Hon älskar allt som har med design 
att göra och har bl.a. formgivit barn- 
och ungdomskläder, herrkläder, 
dockkläder, kläder till film och 
teater, bilklädslar, inredningar, 
mattor, soffor och glas. Hon har 
också ett stort intresse för den egna 
trädgården.

14

Foto: Mats Högberg



Hur ser hennes designmetodik ut?

Det finns i huvudet, säger hon. Det 
börjar med vissa tankar, som hon 
skissar ned på papper. Hon skissar 
jämt. Idéerna kan komma när och var 
som helst. Ibland kopierar hon sig 
själv. Det kan t.ex. handla om en linje 
hon använde på 60- eller 80-talet. Då 
kopierar hon den, men moderniserar 
den. Hon vill dock inte fastna för 
mycket i sina gamla tankar, utan vill 
hela tiden förnya sig.   

Två gånger om året reser Gunilla 
till Italien, för att köpa tyger. 
Då har Gunilla en idé om hur 
plaggen ska se ut, men nya idéer 
kan komma när hon får se ett 
spännande tyg. Vintertyg är för 
henne en sak och vårtyger en annan. 
Hon är vårgalen. När skisserna 
är klara går hon igenom dessa 
med sin mönsterkonstruktris och 
beskriver hur plaggen ska se ut. 
Då mönsterskisserna är klara, så 

kontrolleras de och ev. korrigeringar 
görs. Därefter sys plaggen upp i det 
tänkta tyget eller i ett liknande, för 
att man ska se hur de ser ut. När 
allt är klart sys tio provkollektioner 
upp som visas för agenter för de 
olika marknaderna. För inköparna 
anordnar Gunilla sedan en särskild 
visning, där en levande modell 
visar upp kläderna. Hon menar att 
bedömningen av plaggen blir enormt 
mycket bättre när dessa visas på 
en modell som rör sig i dem. Till 
visningarna trycks en bok upp för 
agenterna och inköparna. I denna 
finns hennes svartvita skisser av 
hela kollektionen, dess tygprover 
och all nödvändg information om 
plaggen, såsom namn, storlekar, 
färger, material, tvättråd m.m. Via en 
modellagentur anordnas en separat 
visning för pressen.

Gunilla Pontén utkommer med två 
kollektioner per år. 

Hur beskriver hon sitt formspråk?

Gunilla har en egen stil som 
är klassiskt modern, men ändå 
lite trendig. Det är spännande 
skärningar, rena linjer med finess 
och någon humoristisk detalj, 

spännande kontraster i material och 
en raffinerad färgskala. Hon arbetar 
gärna med vitt på sommaren. Starka 
färger, såsom lila, cerise och orange, 
tillkommer när de behövs. Har 
man inte en egen stil blir man inte 
långvarig, säger hon.
På hennes hemsida står följande att 
läsa om höstkollektionen 2007:

”Min ambition är att alltid 
genomföra varje kollektion med 
en speciell ny form, skärning och 
färgskala. Kombinerbara plagg 
med rena linjer, men ofta med en 
överraskande föränderlig idé. Slanka 
och vida former för att passa olika 
figurtyper, yngre som äldre. Mitt 
formspråk är nätt upptill och vidare 
nedtill. Kläderna är moderna utan 
att vara trendiga dagsländor. Bra 
sömnad och god kvalitet är ett motto. 

Formen och skärningen är för mig 
något mycket viktigt. Färgmässigt 
återkommer ofta vissa toner, t ex 
mullvad, aubergine, cerise, oliv 
och svart på hösten, men självklart 
varvar jag med helt nya färger. Bleka, 
starka, jordiga eller mystiska. En liten 
del av kollektionen är basbetonad 
för att utgöra grunden till de mer 
specialritade plaggen. Kläderna 

fungerar som byggstenar även till 
nästkommande kollektion.

Roliga tillbehör är mitt signum. 
Hattar, mössor, scarves, 
specialdesignade smycken, väskor 
och t ex halvvantar.” (9)
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Varifrån hämtar hon sin inspiration?  

Inspiration är viktigt för Gunilla.   
Inspiration kan vara vad som helst 
hon tycker om: att få åka ut till 
havet eller till en sommarstuga, 
naturupplevelser, barken på ett 
träd, en spännande bladfärg eller 
mönstret på ett tyg. Hon kan också 
inspirereras av att vara minimalistisk 
och då måste hon ha ett tyg som 
bara säger allt och då kan det tändas 
tusen nya idéer. Gunilla citerar 
Ingmar Bergman, som sagt att en 
dag när han inte är inspirerad, då 
ska han lägga av. Det stämmer, säger 
hon. Den dagen jag känner det, så 
kommer ingenting till mig. Då är det 
kört.

Naturfärger är intressanta och kan 
ge mycken inspiration. Hon har 
färger, som hon brukar kalla hemliga 
färger. Dessa kan vara grålila, oliv, 
gråoliv, aubergine, rost, barkbrunt, 
som är färger från skogen; beigerosa 
pärlemorskimmer, som på en himmel 
när solen går ned; vitt, som snön 
och isen om vintern eller lilacerise, 
som en blommas färg. Färgerna 
väcker tankar om klädkombinationer.   
Svarta kläder med orange och lila 
sidensjalar. Det är så läckert, tycker 

hon. Till det kan man ha en lila ring 
eller någon annan liten detalj i den 
färgen. Det är raffinerat, säger hon. 

Hon känner inte att hon behöver 
resa någonstans, för att inhämta 
inspiration, men hon skulle gärna 
resa till japan om det inte vore för 
den långa resvägen. De japanska 
trädgårdarna, kläderna, konsten 
och arkitekturen är inspirerande för 
henne.  

En tidsperiod som hon älskar är 
1920-talets mode. Kjolarna hade 
rena linjer och intressanta skärningar. 
Det var mycket svart, glitter, sleifar 
och stenkol blandat med chiffong. 
Allting var kolsvart. Underbart! Inom 
konsten fanns Picasso och Dali, på 
möbelsidan Eileen Grey och inom 
arkitekturen Mies van der Rohe och 
le Corbusier.   

Vad gör hon när inspirationen 
tryter? ytterst tillfälligt kan Gunilla 
hamna i ett läge, där hon inte vet 
vad hon ska göra, men det varar 
inte länge. Det kan bl.a. handla om 
begränsningar av olika slag, t.ex. 
ekonomiska, att en kollektion inte får 
kosta hur mycket som helst, att 
fabriken inte har kapacitet att sy rätt 

storlek på knapphålen eller att de 
endast kan sy tre dragkedjor på ett 
plagg. Andra saker som kan påverka 
är konjunkturläget. Vissa säsonger 
går det uppåt och andra är det ganska 
tråkigt, säger hon.

Kan hennes formspråk avspeglas i 
trädgården? Har trädgården inspirerat 
henne i hennes formgivningsarbete?

Gunillas trädgård bär tydliga spår av 
hennes formspråk och hon hämtar 
inspiration till klädkollektionernas 
tyger och linjer från trädgårdens 
färger, former och textur.
Enligt Gunilla finns det absolut 
en påverkan mellan hennes 
modeskapande och trädgården.    
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Hur beskriver hon sin trädgård?
Trädgården är en radhusträdgård 
formgiven av Gunilla under de fem 
år hon bott där. Den är inte är färdig 
än och mycket ska göras om, så att 
den blir som hon vill ha den.  

Hon tycker om sin trädgård och 
växterna i den. Hon berättar om den 
nya ligusterhäcken, murgrönan som 
klär in garaget, jättedaggkåporna 
som är fyllda med vattenpärlor 
på morgonen, hortensiorna, 
alliumbollarna och de läckra blad- 
och färgkombinationerna bland 
växterna. Hon vill ha mer av det 
vintergröna och marktäckare.   

Framsidans sittyta har ett 
skyddande träplank i grått med en 
betonginglasad yta. Mot planket 
avtecknar sig två silverpäron. Hon 
är väldigt förtjust i betong och 
trä. Sittytan har därför ett golv av 
ljusgrå betongplattor. För att få 
golvet charmfullt har hon på några 
ställen låtit lägga in trä och runda 
granitstenar i mörkrosa och grått. 
Träet har en grå patina. Det ska 
blandas, säger hon. Betong och sten. 
Chiffong och ull. Hårt blandas med 
mjukt och blankt med matt.   

Gunilla är svag för raka betong

Gunilla är svag för raka betong-
krukor. På framsidans terrass 
står flera stora sådana fyllda med 
kransveronika och gräs. I låga 
betongkrukor och planteringslådor 
i aluminium finns krypmalört, 
njurvinda, lammöron, rödbladig 
alunrot och palettblad och olika 
sedumsorter. I andra betongkrukor 
på tomten finns bl.a. blåsvingel, 
kopparstarr och purpurfärgad 
höstsilverax. I Gunillas trädgård 
förekommer inga röda eller gula 
blommor. De passar inte in. De 
är bland det fulaste hon vet. Hos 
andra kan de fungera bra, men inte 
hemma hos henne. Hon använder 
olika nyanser av grönt, vitt, silver 
och lila. I trädgården finns runda och 
fyrkantiga betongfat, som fungerar 
som fågelbad och ren ögonfägnad. 
Hon är svag för klot också. Enkla 
vita och vackert silverfärgade klot är 
noga utplacerade i fat och rabatter. 
På baksidan av huset får det vara lite 
vildare. Där växer vildrosor, vallmo 
och lavendel i en ”blandäng”. 

Årstiderna är intressanta för 
henne med naturupplevelser som 
är chockartat underbara. Den 
långa vintern med snö, kyla och 
blåst tycker hon inte om, men 

vintereffekterna tycker hon är vackra.   
Hon beskriver trädgården när den är 
isad med frostkristaller och pudrig 
snö bland gräs och perenner. Det 
är bara så sagolikt vackert, säger 
hon. Då har hon lust att gå ut klädd 
som en snöprinsessa i vitt och bara 
vara frostig själv. När snön smälter 
och blir till rinnande bäckar kan det 
också vara fint, men snöslasket kan 
hon vara utan. Hon beskriver sin 
stora längtan efter våren, som gör 
henne lätt om hjärtat med trädens 
svällande knoppar, doften av vår och 
snödroppar, blåsippor och vitsippor.   
Den svenska sommaren, som har ett 
stilla regn på natten och sol på dagen, 
tycker hon om.   

Det är underbart när trädgårds-
möblerna med de gråvita dynorna 
och de vita parasollerna äntligen 
kan tas ut. Att äta ute en ljummen 
sommarkväll och att sitta där klädd i 
grått med vit chiffong, dricka ett glas 
vin vid ett dukat bord med blommor 
och gröna bladrankor, det är härligt, 
tycker hon.
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Analyser och reflektioner

Under vårt arbete med intervju-
materialet upptäckte vi både likheter 
och olikheter mellan Gunnar Cyrén 
och Gunilla Pontén. Nedan redovisas 
några av de skillnader och likheter vi 
funnit.

Bägge visar prov på stor mångsidig-
het som formgivare. Gunnar har bl.a. 
arbetat som industridesigner och 
skapat stora köksserier i
plast och rostfritt stål för den 
amerikanska marknaden, formgivit 
lampor, stolar, medaljerna till VM i 
friidrott i Göteborg 1995, priset till 
utdelningen av Stockholm Water 
Prize (5) och skapat skulpturer.   
Gunilla har bl.a. formgivit film- och 
teaterkläder, glasögon, mattor, glas, 
porslin, bilklädslar och dockkläder till 
seriefiguren Snobben. (7)

Gunnar tycker det är lättare att 
formge idag än när han var ny inom 
yrket. Gunilla tycker däremot att det 
är mycket svårare idag.

Gunnar arbetar mot en beställare och 
Gunilla är sin egen uppdragsgivare.

Designmetodiken. Det är lätt att 
följa och förstå hur de går till väga 
när det gäller metodiken. De tycks 
arbeta något olika vilket kan bero på 
deras olika sätt att få och skapa sig 
uppdrag liksom deras personligheter. 
I Gunnar Cyréns fall, så får han sina 
uppdrag från en kund som vänder 
sig till honom. Gunilla Pontén är 
förutom formgivare också sin egen 
uppdragsgivare. Vi kommer i de 
flesta fall troligen att få våra uppdrag 
via en beställare.

Gunnar arbetar mycket strukturerat 
och disciplinerat. Han städar.   
Gunilla har det i huvudet. Hon 
arbetar mer spontant, trots att 
hon arbetar hela tiden. Bägge 
två definierar uppdraget som ska 
utföras. Gunilla ska skapa olika 
typer av jackor, kappor, byxor, 
detaljer m.m. som ska ingå i hennes 
kollektioner. Hon har ett helhets- 
och kombinationstänkande, vilket 
bl.a. innebär att plagg från nya 
kollektioner ska kunna kombineras  
med plagg från tidigare. De ska 
också till viss del gå att förändra 
med ett enkelt handgrepp, så att 
man får flera funktioner i ett och 
samma plagg. Gunnar har också 
ett helhetstänkande. När han gör  

en serie av någonting måste de 
ingående delarna fungera i en helhet, 
men även kunna stå för sig själva.  
Det de producerar ska likaså vara 
användarvänligt annars har de ingen 
avsättning.

För att kunna arbeta på ett effektivt 
och bra sätt, så måste även vi 
hitta bra arbetsmetodiker som 
fungerar för oss. Att prova på olika 
tillvägagångssätt ger tips och idéer 
om hur vi kan arbeta. Vi måste likaså 
definiera våra uppdrag, så vi vet vad 
kunderna vill ha och hur det ska 
göras. Det vi ritar och skapar ska 
på samma sätt vara användarvänligt 
och funktionellt. De människor vi 
skapar trädgårdarna åt ska ju kunna 
använda dem på det sätt de önskar.   
Trädgårdarna måste också kunna 
förändras efter ägarnas behov, men 
hålla över tid. Det vi gör ska ingå i en 
helhet i trädgården.    

Vad gäller tillverkningsprocessen, så 
är både Gunnar Cyrén och Gunilla 
Pontén väl insatta i produktionen av 
sina produkter, alltifrån personalens 
kompetens till fabrikernas tekniska 
utrustning. Detta är någonting de 
måste ha kännedom om, annars kan 
de varken leverera produkter med det 

uttryck eller den kvalitet de önskar, 
ej heller leverera i tid. Gunnar 
är med i tillverkningen av t.ex. 
gjutformar och verktyg som krävs i 
produktionsprocessen. Gunilla måste 
veta om sömmerskorna och fabriken 
klarar av att t.ex. sy knapphålen eller 
sömmarna, som hon vill att de ska se 
ut. Det är lätt att förstå och följa hur 
de arbetar.

I arbetet med att ta fram en trädgård 
måste också vi ha kunskaper om 
tillverkningsprocessen, för att skapa 
en bra trädgård. liksom Gunnar och 
Gunilla behöver vi knyta kontakter 
med skickliga entreprenörer och 
känna till deras kompetens och 
tekniska utrustning. Även vi är 
beroende av andra yrkesmänniskor, 
för att få det uttryck och den kvalitet 
vi önskar i slutresultatet. Vi har 
även att ta hänsyn till ståndorter, 
växtzoner, jordmån och många 
andra faktorer som kan påverka en 
trädgårds utformning.
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Formspråket. Gunnar Cyrén 
och Gunilla Pontén införde ett 
nytänkande inom sina respektive 
branscher. Båda fick i början av sina 
karriärer uppleva stort motstånd från 
en del namnkunniga, som varit med 
länge. 

Det de gjorde hade inte skådats 
tidigare. Ett exempel
ur deras tidiga produktioner är 
Gunnar Cyréns ”popglas” och 
Gunilla Ponténs ungdomskläder.   
De gjorde emellertid stor succé hos 
sina målgrupper och popglasen 
och ungdomskläderna räknas nu till 
klassikerna.

Gunnar och Gunilla har enligt vår 
mening ett rent och tydligt form-
språk. De har ett antal byggelement 
som de kombinerar ihop på ett 

Följande ingående moment har 
vi sett i deras designmetodiker, 
som de redovisats för oss:
    

De i processerna här ovan 
redovisade momenten har vi valt att 
presentera i punktform endast för 
överskådlighetens skull. Vi tror inte 
att man kan arbeta sig igenom en 
designprocess via en punktad lista, 
som man bara bockar av vartefter. 
De ingående momenten i en process 
är inte möjliga att separera från 
varandra, eftersom de går in i och 
påverkar varandra under hela arbetet. 
Detta är någonting vi själva har 
erfarit under vårt arbete med detta 
examensarbete. 

Det finns heller inte en metodik, som 
passar alla, utan denna kan variera 
mellan olika discipliner, enskilda 
formgivare och uppdragets art. 
Processens kärna är dock gemensam 
och innehåller tre steg:
analys, syntes och utvärdering.
Dessa delar finns i varierande grad 
med under hela processen i ett 
samspel. (4)

guNNar CyréN

o Beställarens kravspecifikation
o Beställarens marknadsanalys
o Skissarbete med städning
o Presentationsskisser med
    huvudspår, utvärdering av dessa
o Skissarbete med städning
o Modell
o Konstruktionsarbete
o Prototyptillverkning
o Produktion av produkt

guNilla PoNtéN

o Idéer och tankearbete
o Skissarbete för ny kollektion
o Tygval
o Mönsterkonstruktion
o Godkännande av mönster
o Provkollektioner sys upp
o Visning av kollektion
o Ordermottagande
o Produktion av kollektion

genialiskt sätt. Formspråket syns 
mycket tydligt i deras produkter och 
speglar den tid de skapats i och känns 
därför moderna.   

KreatioN Med PoNtyHatteN soM blev 
eN “Farsot” 1953, teCKNiNg av guNilla PoNtéN.

PoPglas guNNar CyréN 1960-tal
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Ibland händer det att de kopierar sig 
själva, men moderniserar det då. I 
Gunnars fall, så kan vi se att han t.ex. 
lånat benet till glasen med guldben, 
som ingår i glasservisen ”Nobel”, 
från några glas han gjorde på 60-talet, 
bl.a. ”Kolonn”. Gunilla säger att hon 
någon gång kan låna en linje från ett 
plagg hon gjort tidigare till någonting 
hon gör idag.   

De kombinerar olika material, för att 
få fram det rätta uttrycket. Gunnar 
Cyrén har t.ex. blandat glas och
silver i vissa föremål. Gunilla Pontén 
blandar gärna blankt tyg med matt 
och tunt tyg med grovt. 

Både Gunnar och Gunilla använder 
djur och natur som element i sina 
formspråk. Detta avspeglas tydligt i 
växt- och djurmotiven hos flera av 
Gunnars produkter och hos Gunilla 
kan man bl.a. se det i hennes tyg- och 
färgval, som är hämtat ur naturen, 
och accessoarer i form av djur. 

Båda visar prov på humor i sina 
alster. Ett exempel på detta är 
Gunnars snapsglas i Nobelserien 

som är i form av en djävul (man tar 
sig en djävel) och Gunillas boa med 
grishuvud. 

När man som framgångsrik 
formgivare varit verksam länge 
och har ett eget formspråk, så är 
det naturligt att man ”lånar” av sig 
själv.  Om man nu kan säga att man 
lånar av eller kopierar sig själv.  Det 
de använder är ju komponenter av 
det formspråk som gjort dem så 
framgångsrika.   

Inom landskap, park och trädgård är 
det samma sak. Vi kan i många fall 
identifiera tiden och den geografiska 
platsen för en grön miljö, liksom 
dess skapare. I arbetet med att 
analysera Gunnars och Gunillas 
formspråk, så har vi fått övning i 
att läsa av någonting formgivet och 
försöka identifiera i formspråket 
ingående element och göra en 
tolkning av det. Förhoppningsvis 
kommer också vi att kunna arbeta 
fram ett starkt formspråk, som är 
kännetecknande för oss som enskilda 
trädgårdsformgivare och den tid och 
plats vi verkar i. Vår strävan är att 
vi efter tid kan tillägna oss ett rent 
och tydligt formspråk med egna 
personliga byggstenar.   
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“djävul Med blå KläNNiNg”, guNNar CyréN 1996

ljusstaKe “roseNdal”, guNNar CyréN 1992 ur vårKolleKtioNeN 2008, guNilla PoNtéN.
Foto: jeNNi PorKKa

ur vårKolleKtioNeN 
2008, guNilla PoNtéN.
Foto: jeNNi PorKKa



Att blanda material är också
någonting vi gör i trädgårdssamman- 
hang, för att få fram vissa uttryck. 
I ett vidare perspektiv är det dock 
inte självklart att en trädgård enbart 
ska innehålla de material vi brukar 
hänföra till en trädgård såsom träd, 
buskar, perenner, sten och vatten osv.   

Inspirationen. För Gunnar Cyrén är 
inspiration mer ett uttryckssätt än en 
arbetsmetodik. För Gunilla Pontén är 
inspiration viktigt och kan vara vad 
som helst hon tycker om och det ger 
henne mängder av nya idéer. Bägge 
två kan hämta intryck ur arkitekturen 
i sitt formgivningsarbete. Gunnar blir 
starkt påverkad av gamla, historiska 
kulturer och Gunilla älskar 1920-
talets tidsperiod och arkitektur.

I Gunnars fall kan vi se att han bl.a. 
hämtat inspiration från det klassiska, 
grekiska vasmåleriet med s.k. svart-
figurig stil till graalglaset ”Arkadien”.   
Hans konstglas ”Pyramid” i slipad 
kristall med massiv silvertopp är 
tydligt inspirerat av de egyptiska 
pyramiderna, som kröntes av 
förgyllda toppar. 

När det gäller Gunilla kan vi i 
kollektionen för våren 2008 se tydliga 
influenser från 1920-talets mode i 
vissa av plaggen. Gunilla älskar också 
det japanska vilket vi tycker oss se i 
flera av hennes kollektioner under 
1980-talet. 
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“PyraMid”, guNNar CyréN 1989 ur KolleKtioNeN 2008, guNilla PoNtéN. Foto: jeNNi PorKKa



Kan deras formspråk avspeglas 
i trädgården? Har trädgården 
inspirerat dem i deras 
formgivningsarbete? 

I studien har vi tillfrågat två specifika 
formgivare om trädgården har 
påverkat dem i deras arbete med att 
formge och om deras formspråk syns 
i trädgården. De svar vi erhållit och 
ev. slutsatser vi kan dra gäller således 
endast för just dessa två formgivare 
och inte formgivare i allmänhet.

Gunnar Cyrén menar att det 
naturligtvis finns ett samband mellan 
trädgården och hans formgivning. 
Han påverkas av allt han tycker om 
och han tycker om sin trädgård. 
Han har emellertid svårt att peka 
ut konkreta exempel, som pekar på 
sambandet mellan hans formgivning 
och trädgården.

Enligt Gunilla Pontén finns det 
absolut en påverkan mellan hennes 
formgivning och trädgården. Gunilla 
säger att hon hämtar inspiration 
till kollektionernas linjer, tyger 
och färger från trädgårdens färger, 
former och textur. En spännande 
bladfärg och barken på ett träd kan 
ge idéer till nya tyger. I ett svartvitt 
mönster ur den senaste kollektionen 

ser hon en hel trädgård. För henne är 
detta ett blommigt tyg.

¨

Både Gunnar och Gunilla säger 
att det finns ett samband och en 
påverkan mellan deras formgivning 
och trädgården. 

I Gunnar Cyréns produktion 
förekommer ofta djur- och 
naturmotiv.  Människor, grodor, 
flodhästar och lejon blandas med
träd, blommor och bladrankor. 
Motiven är således inte alltid 

hämtade från den privata trädgården, 
utan också sprungna ur vår jords 
stora och innehållsrika ”trädgård”. 
Hans trädgård är formgiven av 
landskapsarkitekter och har en 
tydlig ram med golv, väggar och 
tak. I den finns fruktträd och 
magnolior, en stramt, men lekfullt 
slingrande måbärshäck, klätter- och 
slingerväxter, rosor samt perenner 
som växer upp ur en matta av 
marktäckare. Trädgården har flera 
sittplatser och erbjuder en vacker 
utsikt inifrån huset.

Trädgården har enligt vår mening 
en stadig grundstruktur med tydliga 
linjer. Vi tycker oss se hans sinne 
för form i hans vård och omsorg 
av den slingrande häcken, som han 
nogsamt sköter, för att formen ska 

bevaras och vara tydlig. Häcken 
löper runt trädgården och länkar 
samman dess olika delar. Den gröna 
häcken associerar vi bl.a. till hans vas 
”Salamanderklocka”. 

De gamla fruktträden står likt tre 
Nobelglas stadigt förankrade i jorden 
och bildar taket till trädgården.
Gunnars uttryckta omsorg om 
träden och den fasta form de ger 
trädgårdsrummet visar på hans stora 
känsla för vad som ger balans i det 
formgivna.

liksom Gunnar har även vi svårt 
att hitta några konkreta exempel ur 
hans produktion som vi kan peka 
på härrör ur hans trädgård och vice 
versa. Detta tror vi kan bero på 
flera saker. För att det ska finnas ett 
tydligt avtryck av en formgivares 
konstnärliga uttryck i den privata 
trädgården måste personen ha ett 
trädgårdsintresse och ha ett behov av 
att få uttrycka sig där. Såvitt vi förstår 
av det Gunnar har berättat har han 
inte det. Hade så varit fallet kunde vi 
kanske på ett tydligare sätt upptäckt 
ett samband och en påverkan mellan 
hans formgivning och trädgården. 

“bloMMigt” tyg, guNilla PoNtéN, 
vårKolleKtioNeN 2008. Foto: jeNNi PorKKa

vas, “salaMaNderKloCKa”, guNNar CyréN 1994
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I Gunillas fall är det geometriska 
former, naturnära färger och en  
blandning av olika tyger och mönster 
i spännande kontraster. Inspirationen 
till detta hämtar hon från sin trädgård 
och naturen. Gunillas trädgård är 
egenformgiven. Här finns alunrot 
och palettblad i olika färger, gräs, 
silverpäron, lammöron, taklök med 
sina geometriska former, blommor 
i vitt och lila likt hennes fantasifulla 
hattar.

Vi ser tydligt hennes tygmönster i 
uteplatsens golv med kvadratiska 
betongplattor uppblandade med 
rutor av trä och runda stenar, likt

de prickiga och randiga tygerna hon 
använder i sina kollektioner. 

Hennes passion för kvadratiska 
betongkrukor och runda klot är 
former som också går igen i hennes 
formgivning. Färgvalen i trädgården 
är också medvetna och går igen i 
hennes kollektioner.

Vi uppfattar henne som en 
superestet, som har en stark drift att 
uttrycka sig i form och färg. Hon har 
ett trädgårdsintresse och ett behov 
av att få uttrycka sig här. Hennes 
beskrivning av sin trädgård är väldigt 
talande för vad trädgården betyder 
för henne och att hon hämtar 
inspiration ur den. Vi tycker att 
Gunillas trädgård mycket tydligt bär 
spår av hennes formspråk. 

Vad kan vi som trädgårdsmästare 
med inriktning på trädgårds-
formgivning lära av dem, som är 
aktiva inom andra discipliner än 
landskap, park och trädgård?

Att vi valde att studera formgivare 
inom andra discipliner än vår egen 
var ett medvetet val. Vi sökte 
formen. Gunnar Cyrén och Gunilla 
Pontén har enligt vår mening ett rent 
och tydligt formspråk. Genom att 
titta på vad andra gör, inte endast 
de inom den egna branschen, så 
kanske man öppnar sina sinnen och 
kan upptäcka andra saker, få andra  
infallsvinklar och bli inspirerad. 

Examensarbetet har gett oss 
möjligheten att fördjupa oss i 
formgivningens värld. Att studera 
formgivare som arbetar inom andra 
områden kan kanske även ge oss ett 
bredare register att arbeta utifrån när 
vi nu ska börja formge trädgårdar.
Inblicken i Gunnar Cyréns och 
Gunilla Ponténs områden visar hur 
viktig stommen, grundformen, är för 
att man ska uppleva en harmoni i det 
formgivna. Det visste vi kanske förut 
när det gäller trädgårdsformgivning, 
men arbetet har gett ytterligare 
verktyg för att sträva efter en 
harmonisk helhet i utformningen

Slutord

Vi tycker att vi har fått svar på våra 
frågeställningar.

När det gäller arbetet med Gunilla 
Pontén, så kanske vi blev färgade av 
hennes oerhörda entusiasm när hon 
beskrev sin trädgård och planerna för 
den att vi av detta så starkt upplever 
kopplingen mellan hennes trädgård 
och formspråk.

Det är möjligt att vi hade erhållit 
andra resultat om vi valt andra 
formgivare, t.ex. om vi valt två 
trädgårdsintresserade formgivare 
som bägge utformat sina egna 
trädgårdar eller en erfaren jämfört 
med en nyutexaminerad formgivare 
o.s.v.  

Om vi skulle fördjupa oss 
vidare i detta ämne så skulle 
det vara intressant att samtala 
med fler formgivare och titta 
på deras produktioner och där 
kanske finna andra byggstenar i 
formgivningsarbetet.
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ur vårKolleKtioNeN 2008, guNilla PoNtéN. 
Foto: jeNNi PorKKa



Från grafisk formgivning till 
trädgårdsformgivning

Med min erfarenhet av drygt 30 
år i reklambranschen, där jag till 
största delen arbetat som grafisk 
formgivare, känner jag många 
likheter i arbetssätten som Gunnar 
och Gunilla beskriver. De punktade 
momenten av deras designmetodik, 
som vi visar på sid 20, kan lätt 
översättas till reklamarbetet. 
liksom konstaterandet att även 
trädgårdsformgivning sker på 
ungefär samma sätt. 
jag har även under min utbildning 
reflekterat över att arbetet med att 
formge trädgårdar är som att göra en
trycksak. Det är viktigt att lära känna 
så mycket som möjligt av kundens 
önskemål. Studera marknaden 
(ståndort och jordmån, geografiska 
läget och väderstreck) och dess 
förutsättningar. Oftast finns en 
budget som innebär begränsning.
Skillnaden med trädgårdsfomgivning 

är att det blir långt mer bestående än 
det som produceras inom 
reklambranschen. Att välja växter är 
som att välja typsnitt och bilder till 
trycksaken. Att formge en trycksak 
rätt så att den når läsaren är viktigt.
jag måste ha kunskap om tryck-
metoder, välja rätt papper och följa 
upp tryckarbetet och att vara med 
vid första intagningen för att se om 
färghållningen är bra osv. Detsamma 
gäller ju för trädgården som ska 
skapa trivsel för ögat och själen. Att 
skapa en trädgård är en hel rad av 
moment som ska göras innan den 
står färdig.  
jag ska försöka beskriva hur en 
trycksak kom till när jag började 
arbeta med reklam och som jag på 
sätt och vis kommer tillbaka till 
genom att arbeta med formgivning 
av trädgårdar.  
Fram till 1990 var det grafiska arbetet  
ett hantverk. Man skissade upp hela 
trycksaker, markerade brödtexten 
med linjer och rubriker tecknades 

upp i valt typsnitt (växtval). Bilder 
tecknades in i skissen. Skissen 
presenterades sedan för kunden 
tillsammans med brödtexten, som var 
ett maskinskrivet dokument, därefter 
startade originalproduktionen. Då 
räknade man via en typometer ut 
exakt hur stor plats texten krävde 
(räkna fram växtmängden). Texten 
beställdes sedan från ett sätteri, 
därefter arbetade man fram 
ett original med linjal, skalpell, 
reprokamera. Texterna vaxades 
och monterades på kartongark. 
Färgöverlägg lades på transparent 
film. 
När originalet var färdigt lämnades 
det till reproföretaget. Det kom 
sedan i retur som blåkopia för 
korrekturläsning. Hela den process 
som jag kort beskrivit här var ett 
roligt, kreativt arbete. Där fanns 
mycket av tecknandet (skissandet 
i trädgårdsformgivningen) och 
hantverket (fingrarna i jorden). 
Processen krävde tid och 

framförhållning, det var ett hantverk 
att framställa trycksaker. 
Samma sak gäller även för 
formgivaren av glas och kläder att det 
ska uppskattas av köparen. 
Mitt sätt arbeta nu när jag ska formge 
trädgårdar känns alltså igen.
Att få arbeta med formgivning 
av trädgård är ett sätt för mig att 
utvecklas vidare inom formspråket.

Skissarbetet påbörjas. Nu gäller det 
att vara fri i tanken. Inte låsa fast 
sig i begränsningar.
Här ska det komma skisser som 
löper fram till kundens egentliga 
önskan och behov. 
Den stora skillnaden här är att vid 
arbetet med trädgårdsdesign har 
man ytterligare en dimension att 
arbeta med, tidsperspektivet.   
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Individuell processbeskrivning Karina Adolfsson Hörberg
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jag upplever samma födslovånda 
inför varje uppdrag inom 
trädgårdsformgivningen som när 
trycksaker skulle sättas till världen. 
Men det är en behaglig vånda som 
sätter igång tänkandet och till slut 
formas tankarna som samlas likt en 
salig blandning i en stor tratt. Där 
blandas tankar, idéer, intryck och 
fakta. När jag så sätter mig ner och 
börjar skissa då kommer ”flödet”. 
De idéer som då finns i huvudet 
sätter jag ner på papper och försöker 
samtidigt sortera. Tar bort sånt som 
inte håller, nya lösningar dyker hela 
tiden upp i skissandet och läggs i 
”tratten”.  jag får då en massa lösa 
skisser. Utifrån dessa väljer jag ut de 
jag tycker verkar fungera bäst (känner 
igen processen från Gunnar Cyréns 
beskrivning). När valet är gjort 
brukar jag testa förslagen genom att 
prata med någon som är oinvigd och 
känna om idéerna håller.
Därefter skissar jag ut förslag som 
sedan visas som första utkast för 
kunden. Skisserna är avsedda att 
diskuteras, för att jag sedan ska 
göra ett slutgiltigt förslag. Den här 

metoden använde jag mig inte av i 
reklamarbetet. Där presenterades 
endast en lösning. Skillnaden med 
trädgård är att den inte ska sälja 
på samma sätt. Trädgården ska ju 
köparen använda och trivas i. Den 
är högst personlig. Därför är det 
viktigt att försöka känna av kunden 
och dennes önskemål. Man ska träffa 
rätt, så att kunden får vad den vill. 
Kunden ska känna att det var så 
här jag hade tänkt mig, men mycket 
bättre.

Det har för mig varit väldigt 
intressant att få ta del av Gunnar 
Cyréns och Gunilla Ponténs 
arbetsmetoder. 

Tack, Gunnar och Gunilla, för att ni 
så villigt tog er tid att svara på våra 
frågor och lät oss se era trädgårdar.  
Det var spännande att få ta del av 
era erfarenheter. jag är glad att jag att 
genom detta arbete fått möjlighet att 
unna mig den lyxen att få fördjupa 
mig i två av våra största formgivare 
och deras alster. Det har gett mig fler

verktyg till mitt kommande arbete 
med trädgårdar. Det har lärt mig 
att titta mer på former, att vända 
upp och ner på saker, för att hitta 
nya infallsvinklar. Gunnar Cyréns 
beskrivning av städandet har jag 
tagit till mig för det tycker jag är en 
utmärkt beskrivning av hur
formgivningsprocessen fungerar.  
jag tycker mig se att båda två 
använder sig av ett antal ”bygg-
stenar” som de kombinerar ihop 
på olika sätt och på så vis skapar 
de fram nya spännande former. 
Gunnar Cyrén säger sig inte ha 
något direkt formspråk, men jag 
tycker mig tydligt se att det finns 
en genomgående linje i hans alster. 
Formen är stadig, maskulin, men inte 
tung. Alla glas har en stadig bas, ett 
harmoniskt förhållande mellan kupan 
och dess fot. Även om man kan 
hitta lättare, kvinnligare linjer i t.ex. 
glaset ”Helena” så är det ändå tyngd, 
balans, harmoni med ett stänk av 
humor, som jag uppfattar i Gunnar 
Cyréns formspråk. 

Gunilla visade stor entusiasm för 
formgivning i alla dess former. 
Gunillas produktioner visar 
tydligt på det formspråk hon 
konsekvent använder sig av. Hennes 
spontana idéer över trädgård och 
skapandelust var smittande. jag 
uppfattar i Gunillas formspråk starka 
geometriska former och linjer, en 
genomgående naturnära färgskala, 
kryddad med humoristiska inslag och 
starka färger.
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Gunnar Cyrén gör i huvudsak 
skålar. Gunilla Pontén bär alltid 
huvudbonad. Om man vänder 
upp och ner på saken så ser man 
att de arbetar med samma former. 
Skillnaden är materialet de arbetar 
med. 

Vad kan detta ge mig i trädgårds-
formgivningen? De fantasifulla 
hattarna som Gunilla gör har 
bl. a. inspirerat mig till att skissa olika 
växtstöd. Gunnar Cyréns silverskål 
med orm har inspirerat mig till 
skissen ”Paradiset” sid 29.

Smalt upptill med vidd nedtill. 
Glaset ”Helena” med vidd 
upptill och smalt nedtill. Även 
här är formen densamma. Gunillas 
karaktäristiska linjer i klänningen. 

Med mycket vidd i kjolen och smalt 
upptill. Det är som att vända glaset 
”Helena” upp och ner. Hatten till 
klänningen är min design. 

Mina tankar och skisser runt 
Gunnar Cyréns och Gunilla Ponténs formspråk

jag har valt att inte utforma en hel trädgård. Som plattform för mitt skissande 
har jag intervjuerna som underlag och besök på länsmuseet Gävleborg, 
Cyrénsalen. jag har även använt bilder som underlag för mitt skissande. jag 
har försökt fånga deras formspråk och låtit pennan och tankarna flöda fritt. 
Det här är en lek med skisser som förhoppningsvis för mig framåt och ger 
nya ideér när jag ska rita trädgårdar. Det är också en övning i att se och stu-
dera form.
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Lek med Gunnar Cyrens 
formspråk

jag tycker att Gunnar Cyréns alster 
uttrycker tyngd, harmoni, balans, 
elegans med inslag av klassisk arki-
tektur. Blandningen av glas, silver, 
och guld skapar kontraster. Det 
är rena, stadiga former, som ofta 
är kombinerade med djurfigurer. I 
dekorer hämtar han gärna sina motiv 
ur växt- och djurriket. 

Materialen
Glas = vatten, luft
Silver, guld = stål, järn, brons, sten

Det arkitektoniska i Gunnar Cyréns
alster bildar en stadig form med raka 
linjer. 
Hans formspråk är harmoniskt, väl 
avvägt och klassiskt.

vatteNsKulPtur i ForM av FlodHäst, Naturlig storleK. PlaCeras i daMM i ParKMiljö.

“lilla teMPlet”, guNNar CyréN 1988 



“vatteNtorN”. FoNtäN i steN oCH Metall, där vattNet riNNer ut ruNtoM läNgs alla sidor. 
PlaCeras i KvadratisK eller reKtaNgulär daMM.

ForMKliPPta träd soM PlaCeras iNtill 
vatteNyta För taNKeN till glas På duKat bord.

“Paradiset”. äPPelträd Med orMsKulPtur soM sliNgrar sig uPP För trädstaMMeN. 

29



30

Här har jag satt samman några av 
skisserna till en helhet - ett dukat 
bord  

Gunnar Cyréns formspråk inspirerar 
mig till att rita ett utkast på en 
arkitektoniskt ren trädgård, där 
vattnet som speglar omgivningen 
symboliserar glaset. 

De formklippta träden står på rad likt 
glasen på det dukade bordet. Grå och 
röd granit i trappor och stenläggning, 
gräsytor och formklippta buskar.

Flodhästen med huvudet över 
vattenytan i narurlig storlek. En 
fontän som för tanken till glaset 
”Helena”. 

FlodHäst

graNittraPPa

FoNtäN



Lek med Gunillas Ponténs
formspråk

Gunilla Pontén bubblar av idéer och 
arbetar hela tiden med att förnya 
sig, genom att år efter år ta fram två 
kollektioner.
Gunilla ger inspiration till trädgårds- 
konst. Hon arbetar med kontraster. 
Hårt och mjukt, chiffong och ull.
Det är ofta roliga tillbehör till plag-
gen såsom sjalar i rosa, lila, vinrött.
och fantasifulla hattar. 
Gunilla gillar japanskt och 20-tal.  

Här har hennes fantasifulla hattar 
inspirerat mig till pionstöd. De är 
smidda i plattjärn. 
Pionen på skissen heter ‘Mme jules 
Dessert’, en hög, senblommande 
sort. Den har stora, fyllda, per-
sikofärgade blommor med runda 
kronblad. De yttre kronbladen har 
ofta en gönaktig botten. Angenäm 
och mild doft. (10)
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växtstöd För PioNer soM På soMMareN 
är Full av blad oCH bloMMor oCH 
står På viNterN liKt trädgårdstoMtar.



“bloMMigt” PlaNK Med trädäCK. bloMMigt tyg För guNilla är geoMetrisKa Figurer. raNdigt, rutigt oCH PriCKigt.

Här är lek med “blommiga former”. 
Ett trädäck med plank och betong-
krukor med formklippt buxbom. 
japaninspirerat, som vi kunde se i 
Gunillas kollektioner på 1980-talet. 

En perennplantering där mönstret 
är hämtat ur ett av Gunillas tyger. 
Också här ett trädäck, men det kan 
ersättas av stenplattor, betongplattor,
gjuten betongplatta eller grus. 

“PriCKig” PereNNPlaNteriNg. blaNdNiNg av Material, MjuKt oCH Hårt, guNilla blaNdar ull Med CHiFFoNg, blaNKt oCH Matt tyg.
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Fågelbord. iNsPirerat av Hattar ur KolleKtioN FråN 1980-talet. 

Här har jag återigen blivit inspirerad 
av Gunillas roliga hattar. En skog av 
fågelbord i blanklackerad plåt med 
klot av omålat trä som blir grått 
med tiden. “Hattnål” av trä, målad i 
matchande färg. 

Stora skärmar med geometriska for-
mer som jag tänker mig ska placeras 
en och en på stora ytor, t.ex. ett fält 
med blommor, en stor, kortklippt 
gräsmatta eller äng.

En sommarblomsrabatt i zig-zag- 
mönster. Rabatter behöver inte bara 
vara raka och runda! 
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Zig-Zag rabatt Med aNNueller liggaNde i gräsMattaN.

sKärMar i trä, järN eller betoNg. där solljus oCH sKugga växlar uNder dageN.



jag tycker att det är svårt att fullt ut 
ta till sig de tekniker i formgivnings-
arbetet som Gunilla och Gunnar 
använder sig av. För min egen del så 
använder jag lite av båda sätten. 
Ibland så finns allt i huvudet och 
ibland så jobbar jag mig fram till 
slutresultatet med mycket skissande.

Vidare är det ytterligare några frågor 
som jag skulle vilja ställa till Gunnar 
Cyrén. 
Vilket uppdrag är du mest nöjd med? 
Vilket alster i din produktion är du 
själv mest nöjd med? 
Drar du likhetstecken mellan succé 
och bästa formgivningen?

Reflektioner

Under perioden som jag arbetat med 
att studera och skissat av former ur 
Gunnar och Gunillas produktioner 
har hela tiden nya idéer och tankar 
kommit. jag har hittat detaljer, som 
gett idéer till olika kopplingar med 
trädgård.

När jag tittar tillbaka på mitt arbete 
så önskar jag att jag hade varit ännu 
friare i mina tankegångar. Och att 
pennan fört mig längre i mina 
övningar. Men jag får se detta 
som en början till att tänka mer 
förutsättningslöst i mitt fortsatta 
skapande. Och jag har genom detta 
arbete redan börjat tänka in ele-
ment ur mitt skissande i kommande 
trädgårdsritningar.
Mina intryck börjar ge uttryck i form 
av egna avtryck!
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Två uttalande av Gunnar Cyrén som 
jag tycker är mycket tänkvärda:

“Den som kan befria sig från förut-
fattade meningar och fördomar 
tycker om mitt glas.” (Popglaset)

“Man måste tillföra glaset något av 
den tid man lever i men även något 
av sin begåvning. Det måste vara en 
mening med formgivningen, och ändå 
aldrig ge avkall på det eleganta. Det 
är överlägset i längden.”
(Ur vår intervju)

Det är ord som jag tar med mig i mitt 
framtida arbete som trädgårdsform-
givare.

jag skulle också vilja se Gunilla 
Ponténs trädgårdstomtar. Tomtar 
som inte skulle vara de vanliga med 
blå kläder och röda näsor, som 
Gunilla sade under vår intervju. 
De tror jag skulle tillföra trädgården  
nya, humorfyllda inslag. 

Till sist så vill jag säga att det finns 
egentligen inte så många former att 
arbeta med. Det är hur man 
kombinerar dessa former, byggste-
nar, som gör att det uppstår en ny 
form. Det gäller bara att kombinera 
rätt. Då uppstår den balans och det 
uttryck som ett bra formgivet alster 
ger uttryck för. Där finns ingen skill-
nad mellan glasformgivning, klädska-
pande eller trädgårdsformgivning.



Min personliga processbeskrivning 
består av två delar.

I den första delen finns mina 
reflektioner över formgivarnas svar 
på huvudfrågorna liksom mina 
tolkningar av deras formspråk.

I den andra delen redogör jag för 
arbetet med gestaltningen av två 
tematrädgårdar utifrån mina
tolkningar av Gunnar Cyréns och 
Gunilla Ponténs formspråk.

Designmetodiken

Gunnars Cyréns strukturerade 
arbetssätt passar mig som person. 
Hans liknelse om att man i skissandet 
städar, tycker jag om. Metoden att 
småskissa och på det viset rensa upp

i huvudet, tycker jag har varit 
förlösande. jag har insett att jag
måste släppa på snygghetskravet. 
Det jag skissar under 
gestaltningsprocessen behöver inte 
vara snyggt, bara vara begripligt för 
mig i efterhand. Den första skissen 
är ju endast en snabbt nedklottrad 
minnesnotering.

Gunnar tycker det är hemskt när ett 
projekt har ett pressat tidsschema. 
Han vill gärna ha ett år på sig, så att 
han hinner tröttna på sådant 
som ska bort. Också jag har behov 
av att tröttna på det som ska bort. 
Upptäcker jag att jag kan ta bort 
någonting, så gör det mig mycket 
glad. När det inträffar känns det som 
en jordbävning i kroppen, för jag har 
insett någonting viktigt: 
jag tillför mer genom att ta bort.

Det är särskilt svårt att döda sina 
älsklingar, oavsett om man arbetar 
under tidspress eller ej, men framför 
allt under tidspress. Att i det läget 
välja bort någonting, som kanske 
inte tillför så mycket, men som man 
fastnat för, är mycket svårt. Har 
man istället tid att tröttna, så kan 
slutresultatet blir mer genomtänkt.

Gunilla Pontén arbetar hela 
tiden och är otroligt kreativ. Hon 
sprutar idéer, bra idéer. Hon tänker 
tredimensionellt. De inre bilderna 
skissas ned. Det går fort. Pennan 
far över pappret. Ritsch! Ritsch! 
Förtydligar en linje här. Stramar till 
en annan där. Ritsch! 

Det här är inte lätt, känner jag, att 
försöka arbeta som Gunilla Pontén. 
jag undrar hur mycket personligheten 

påverkar valet av arbetsmetodik. 
Antagligen en hel del, tror jag. 
Gunilla tycks gå på alla cylindrar hela 
tiden. jag är lite lugnare överlag. 
När jag arbetar behöver jag tänka 
och ordna det jag gör på ett för mig 
logiskt vis. Att arbeta som Gunilla 
innebär verkligen att jag måste gå för 
fullt och ha en massa färdiga bilder i 
huvudet och skissblock och penna i 
händerna. Hon vet exakt hur den där 
linjen eller sömmen ska se ut när hon 
fäster dem på papper. Hon ser det så 
tydligt, som om hon har det färdiga 
plagget framför sig. Hon ser blixtlås, 
knappar, fickor, kapuschonger, vilka 
material plaggen ska vara av, hur 
kappans tyg ska falla osv. Det är 
imponerande. jag är inte där ännu. 
jag får försöka lägga band på min 
otålighet. Övning ger färdighet.
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Individuell processbeskrivning Siv Stagman



Formspråket

Gunnar Cyrén sa att det var svårt 
att beskriva sitt eget formspråk. Han 
ville inte vara så medveten om det. 
Han var rädd att hamna i ett läge, 
som förstärkte det han trodde var sitt 
formspråk. jag tror jag förstår vad 
han menar. Om han säger att han har 
ett behärskat, men lekfullt uttryck, så 
måste han skapa föremål, som endast 
visar just det uttrycket och ingenting 
annat. Hur beskriver jag hans 
formspråk i ord? Vilka är mina ord?

För att tydliggöra mina ord sökte 
jag objekt ur hans produktion, 
som skulle kunna fungera som 
bildexempel för mina definitioner. 

Intill visas några av objekten med 
definitioner.

Modernt: nutida
Figurativt: lätt igenkännbara 
avbildningar
Enkelt: innehåller ingenting utöver 
det nödvändiga
Diskret: inte iögonfallande eller 
påträngande
Funktionellt: ändamålsenligt
Kraftfullt: besitter stor kraft
Behärskat: kontrollerat
Lekfullt: skämtsamt
Elegant: fint och smakfullt utseende
Klassiskt: former och inslag t.ex. 
från antiken
Naturelement: t.ex. människor, djur, 
växter och de fyra elementen
Arkitektoniska element: t.ex. 
triumfbåge, torn, portaler, obelisk, 
pyramider och kolonner
Geometriska former: 
tredimensionella former t.ex. 
pyramid, sfär, kub, rätblock och 
cylinder
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Gunilla Ponténs formspråk är 
klassiskt modern. Det är rena och 
raka linjer, eleganta skärningar,
kontrasterande material, svart och 
vitt tillsammans med naturfärger eller 
en neonfärgad accent.
Kreationen kröns därefter med en 
liten överraskning, som en liten, 
spännande detalj. Allt hon gör känns 
så oerhört tydligt. Hennes ambition 
är att skapa roliga och formsköna 
kläder, som ingen annan har. Det 
tycker jag hon har lyckats väl med. 
Har man inte en egen stil blir man 
inte långvarig, säger hon. Hur 
beskriver jag hennes formspråk i 
ord? Vilka är mina ord?
 
För att tydliggöra mina ord sökte 
jag objekt ur hennes produktioner, 
som skulle kunna fungera som 
bildexempel för mina definitioner. 

Intill visas några av objekten med 
definitioner.

Modernt: nutida
Enkelt: innehåller ingenting utöver 
det nödvändiga
Funktionellt: ändamålsenligt
Lekfullt: skämtsamt
Sparsmakat: exklusivt
Djärvt: modigt
Asymmetriskt: t.ex. i skärningarna
Geometriska figurer: t.ex. 
kvadrater, rektanglar, trianglar och 
cirklar samt i mönster som rutor,
prickar och ränder



Inspirationen
 
Gunnar Cyrén berättade att han 
inte tror på inspiration som en 
arbetsmetod, utan mer som ett
uttryck. Någonting han har tagit 
intryck av och som påverkat honom 
som formgivare är bl.a. arkitektur. 
Detta framträder mycket tydligt i 
flera av hans alster, där han använt 
sig av olika arkitektoniska element. 
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De egyptiska pyramiderna tycker 
han är vackra i sin exakthet. Detta 
visar han i konstglaset ”Pyramid”. 
Inspiration till färgsättningen av 
”Popglas” fick han efter ett besök 
på ett akvarium i Köpenhamn. De 
tropiska fiskarna tyckte han var 
stiliga och de krockar mot alla regler i 
färgläran. (5)

Gunilla Pontén tycker att inspiration 
är viktigt. Inspirationskällan kan 
vara vad som helst hon tycker om. 
Färgen på himlen vid en solnedgång 
eller texturen på ett blad kan ge 
inspiration till ett nytt tyg. Hon 
kan också bli inspirerad av att vara 
minimalistisk. Att hon hämtar 
inspiration från exempelvis 1920-
talets mode, konst och arkitektur, 
tycker jag är tydligt. Under samtalet 

nämner Gunilla bl.a. ludwig Mies 
van der Rohe, som hade ett rent 
och rektangulärt formspråk, där 
den yttre formen var så viktig och 
framträdande. Han myntade mottot 
”less is more”, som beskriver vikten 
av formens renhet, för att uppnå den 
ultimata estetiken. Formen är mycket 
viktig för henne och den innehåller 
ingenting utöver det nödvändiga.

barCeloNaPaviljoNgeN ritad av ludwig Mies vaN der roHe  Foto: liau yusHeNgPyraMid i daHsHur  Foto: liau yusHeNg
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Kan deras formspråk avspeglas 
i trädgården? Har trädgården 
inspirerat dem i deras 
formgivningsarbete?
 
Gunnar Cyrén tar intryck av allt han 
tycker om och han tycker om sin 
trädgård. I hans trädgård finner jag 
inte några konkreta exempel på ett 
direkt samband mellan trädgården 
och hans konstnärliga formgivning. 
jag ser inte Gunnars hand här. Detta 
kan bero på att han inte formgivit 
trädgården personligen, utan anlitat 
en landskapsarkitekt, som har tolkat 
hans formspråk och paret Cyréns 
behov. Detta tycker jag tyder på att 
det är betydelsefullt för honom att 
även trädgården är formgiven. Den 
har en distinkt form med ett vackert 
innehåll. likt ringar på vattnet 
klingar husets form ut i trädgårdens 
stenbelagda ytor. En slingrande, låg 
häck löper runt hela trädgården och 
både separerar och binder samman 
dess olika delar. Kontrasten mellan 
det formgivna i bl.a. den formklippta 
häcken och det dekorerade i 
bl.a. växtligheten är mycket fin. 
Trädgården är tidlöst klassisk, diskret, 
elegant och lite lekfull, precis som 
Gunnars formspråk.

PlaNritNiNg guNNar CyréNs trädgård av rolF-guNNar aNderssoN oCH MariaNNe aNderssoN.
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Gunilla Pontén menar att det
absolut finns en påverkan mellan 
hennes modeskapande och
trädgården. Hennes formspråk, 
tycker jag, syns i trädgården, som är 
egenformgiven. Detta märks t.ex. 
i entréerna och sittytorna, som 
har tydliga former med rena linjer, 
samt i de raka betongkrukorna. I 
sina material-, färg- och formval 
har hon varit ytterst konsekvent. 
Materialen är betong, sten och trä 
i livfulla och spännande kontraster. 
Färgerna är Gunillas ”hemliga” 
i grålila, aubergine, gråoliv m.fl. 
tillsammans med vitt, grått, svart och 
växtlighetens grönska. Formerna 
är geometriska i symmetriska eller 
asymmetriska relationer. Här och 
var dyker en liten överraskning upp 
i form av en liten, vit gris eller ett 
fågelbad i betong med ett silverklot 
i. Gunilla är estet ut i fingerspetsarna 
och t.o.m. trädgårdsslangen är vit. 
Allt ska fungera tillsammans i en 
kontrasterande, men harmonisk 
helhet med en liten knorr. Gunillas 
trädgård är öppen och präglas liksom 
de japanska av ordning, kontroll och 
återhållsamhet.  
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Tematrädgårdarnas utformning

När jag började arbetet med 
trädgårdarna, så definierade jag 
uppdraget. Först tänkte jag skapa 
två idéträdgårdar. En sådan trädgård 
blir emellertid ett utställningsrum 
och upplevelsen kan liknas den som 
blir när man går på vernissage. Det 
kändes mer lockande att försöka 
skapa två möjliga hemträdgårdar 
utifrån Gunnars och Gunillas 
konstnärliga uttryck. Temat 
för trädgårdarna har varit mina 
tolkningar av deras formspråk. 
Mitt intryck av deras uttryck har gett 
avtryck i två tematrädgårdar.

Det har vidare varit ett medvetet 
val att inte presentera exakta 
planteringsritningar med växtlistor 
m.m. till tematrädgårdarna. 
Det centrala i min individuella 
processbeskrivning har varit att 
redogöra för mitt arbete med 
Gunnars och Gunillas metodiker och 
formspråk och min överföring av 
detta i tematrädgårdarnas uttryck. 

Trots att trädgårdarna inte är skapade 
åt privatpersonerna Gunnar Cyrén 
och Gunilla Pontén, så har jag tagit 
intryck av en del saker de nämnt 
under intervjuerna rörande sina 
trädgårdar och har med det i min 
utformning. 

Sättet jag arbetat på har varit 
enligt de av dem beskrivna 
designmetodikerna.

Vad gäller trädgårdarnas mått, 
så har jag utgått från den gyllene 
rektangeln med måtten 8 x 13 m. 
Proportionerna 5 x 8 m blev för 
litet och 13 x 21 m för stort. jag 
vet emellertid inte om Gunnar och 
Gunilla arbetat utifrån det gyllene 
snittet någon gång, men eftersom 
de tar intryck av arkitektur och ofta 
arbetar med geometriska former, så 
har jag valt att göra det. Trädgårdarna 
har fått två avdelningar: mat- och 
sittplats samt trädgård. Indelningen 
är gjord utifrån proportionerna i 

det gyllene snittet, då de anses vara 
estetiskt tilltalande.

Det gemensamma för trädgårdarna 
har varit att de ska vara moderna, 
enkla, funktionella, med lekfulla 
inslag och geometriska former. 
Till Gunnars trädgård tillkom 
det figurativa, diskreta, kraftfulla, 
behärskade, eleganta, klassiska med 
natur- och arkitektoniska inslag.
För Gunilla tillkom det sparsmakade, 
djärva och asymmetriska.

I intervjuerna nämnde både Gunnar 
och Gunilla kontakten mellan ute 
och inne. För dem är det viktigt 
att kunna se ut över sina privata 
trädgårdar inifrån. Det här tyckte jag 
var viktigt att ha med. Trädgårdarna 
är därför utformade så att de ska vara 
överblickbara inifrån huset. 
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För Gunnar hade jag med en stor 
yta för en matplats. jag förknippar 
till stor del hans produktion med 
det dukade bordet, så av den 
anledningen gjorde jag plats för ett 
sådant. Han har även i uppskattande 
ordalag nämnt träden i sin privata 
trädgård och det tak de ger. Av det 
skälet ville jag tillföra viss rumslighet 
med träd. Träden adderar också 
stadga, form och kraftfullhet. 

Gunillas kläder är funktionella och 
mycket bekväma. Detta vet jag av 
egen erfarenhet, så givetvis ville 
jag att även hennes trädgård skulle 
vara det. Därför finns en sittplats 
med stora, sköna soffor och fåtöljer 
att sjunka ned i. Gunilla har ett 
kombinationstänkande och nästan 
alla hennes plagg är reglerbara. 
De valda trädgårdsmöblerna är 
av det skälet i moduler, som går 
att variera i olika kombinationer. 
Att hon tar intryck av japansk 
arkitektur och trädgårdar liksom av 
modernismen känns tydligt, så detta 
ville jag försöka lyfta in i hennes 
tematrädgård. 

Både Gunnar och Gunilla är 
konsekventa i sina formspråk. De har 
en egen stil. Formen är oerhört viktig 
för dem. Den påverkar helheten. 
Detta gäller också för gröna miljöer. 
En trädgård eller park utan en tydlig 
form med rena och starka linjer och 
där dess olika ingående delar inte 
samspelar blir obegriplig och håller 
inte ihop. 

Mitt arbete med formen och 
linjerna har inte varit enkel. Där en 
linje eller form slutar, vad tar vid 
i omgivningen? Detsamma gäller 
hanterandet av kontaktytorna. När 
jag har arbetat med en sådan yta, 
så har det påverkat en annan, som i 
sin tur påverkat en tredje o.s.v. Det 
är inte lätt att få balans. Det får ju 
inte bli en massa konstiga ytor över, 
som man inte vet vad man ska göra 
med, utan alla ytor måste bearbetas. 
Samma sak gäller för arbetet med 
skalan och proportionerna.

Via konceptbilder har jag illustrerat 
den atmosfär och några av de 
karaktärsbärande elementen i
tematrädgårdarna. På engelska kallas 
denna visualiseringsteknik, mood 
board. jag har valt att kalla dem 
konceptbilder. Med konceptbilder 
kan man illustrera hur en plats 
upplevs vid olika årstider, tider på 
dagen eller andra tillfällen. 

guNNar CyréN: 
ModerNt, Figurativt, eNKelt, disKret, FuNKtioNellt, 
KraFtFullt, beHärsKat, leKFullt, elegaNt oCH 
KlassisKt Med iNslag FråN NatureN, arKiteKtureN 
oCH geoMetriN.

Konceptbilderna har utgjort 
ett visuellt stöd för mig. Mina 
konceptbilder för Gunnars och 
Gunillas tematrädgårdar kan ses här 
nedan.

guNilla PoNtéN:
ModerNt, eNKelt, FuNKtioNellt, leKFullt, 
sParsMaKat, djärvt, asyMMetrisKt oCH Med 
geoMetrisKa Figurer.
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Processbeskrivning för Gunnar 
Cyréns trädgård

Mina första tankar var att skapa en 
peristyl, men min tidigare fastställda 
yta för tematrädgården var för liten 
för en sådan. Trädgården delade jag 
in i två ytor: matplats och trädgård. 
jag ville separera funktionerna. 
Trädgårdsytan skulle vara möjlig att 
överblicka inifrån huset, men ändå 
innehålla rumskänsla.
 
Mina första skisser utgick ifrån den 
gyllene spiralen och gyllene trianglar, 
men detta kändes omotiverat 
och alldeles för tillkrånglat. jag 
skrafferade partier av massa och 
provade olika geometriska figurer, 
men det väckte ingenting i mig. 
Det blev istället en nyttig övning 
i att få upp rörelsen i handleden. 
jag använde även en rutad plan i 
skala 1:100. Rutorna kan vara en 
hjälp, men också ett hinder för ens 
fria tankar, märkte jag. Man kan 
lätt bli låst och till slut endast utgå 
från dessa rutor och inga andra 
mönster. Rutorna kan försvåra 
det tredimensionella tänkandet 
beroende på när och hur de används 
i processen. jag växlade emellertid 
mellan skissblocket och 

rutsystemet. I skissblocket kunde 
jag skissa mina tredimensionella 
bilder över hur jag föreställde mig 
hur det skulle se ut när man kom 
ut i trädgården, därefter överförde 
jag dessa till rutorna, där jag bl.a. 
hade stöd i hanteringen av linjer och 
kontaktytor när jag arbetade med 
rabattytorna, gräsmattan och gång- 
och sittytornas relation till varandra.

jag hade inga svårigheter att ta till 
mig Gunnars designmetodik. Hans 
strukturerade arbetssätt passar mig 

som person. Min första städning 
bestod av drygt hundra enkla skisser. 
Bland dessa valde jag sedan ut några 
stycken, som kunde fungera som 
huvudspår. Därefter fortsatte mitt 
städande med ytterligare skissarbeten 

tills jag funnit en form, som jag 
tyckte kunde fungera. 

Nedan visas några bildexempel från 
några moment. 
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Eftersom trädgårdens form är 
väldigt öppen och enkel, så måste 
jag addera intresse av något slag. jag 
valde att arbeta med nivåskillnader 
i trädgårdens markplan och mur, 
upphöjda växtbäddar i olika nivåer, 
vertikala linjer, rumskänsla och 
intressanta blickfång. Arbetet med 
nivåerna kändes utmanande.

Trädgården nås via en trappa från 
den stora sittytan. Nivåskillnaderna 
skapar intresse och variation och
både separerar och binder samman 
de olika ytorna.

Trädgården ramas in av en gräddvit 
mur. Gunnar har hämtat mycken 
inspiration från antiken, vars 
trädgårdar ofta var muromgärdade, 
så av det skälet valde jag en mur. 
Muren är i två nivåer, eftersom 
trädgårdens markplan i huvudsak 
består av två nivåer. I muren finns 
några reliefer med motiv hämtade 
från antiken. Den hårda muren 
mjukas upp av växtmaterialet. 

Växtbäddarna är i samma material 
och färg som muren och upphöjda 
i olika nivåer utmed denna. 
Bäddarna innehåller bl.a. spaljerade 
äppelträd, murgröna, clematis, 
klätterhortensia, formklippt buxbom, 
cremevita rosor, lavendel, hosta, vita 
fingerborgsblommor, ormbunkar och 
gräs och kantas mot gräsmattan av 
en gång med släta plattor i gräddvit 
färg. Pyramider av spegelglas är 
utplacerade i några växtbäddar 
och speglar vackert de omgivande 
blommorna och grönskan.

Vatten var ett viktigt inslag i antikens 
trädgårdar. Utmed trädgårdens 
bortre kortsida finns därför ett 
vatteninslag av modernt snitt, 
eftersom det Gunnar producerar 
är modernt. Utkastet är i rostfritt 
stål. Vattnet rinner utmed en skiva 
av ljusblått akrylglas ned i en smal, 
rektangulär bassäng. I denna finns 
undervattenslampor, vars belysning 
kvällstid kastar ett vackert sken 
genom glasskivan och utgör ett 
vackert blickfång.
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I gräsmattan placerade jag två 
klotkatalpor, som blickfång, rums- 
avdelare och inramare av vatteninslag. 
jag valde klotkatalpan för dess vackra 
och starka form. Gräsmattan håller 
ihop den öppna trädgårdsytan och 
skänker ett lugn till den.
 
Belysningen är viktig, eftersom 
trädgården ska vara fin att se på 
inifrån huset oavsett tid på dygnet 
eller året. I växtbäddarna passar det 
med en underifrån riktad belysning 
upp mot relieferna samt inne bland 
växtligheten för spännande skuggspel 
mot muren. Klotkatalpornas krona 
belyses underifrån och upp via en 
markmonterad lampa. Sittytorna 
bör vara belysta bl.a. utmed muren 
mellan krukorna samt för att 
tydliggöra solytans högre nivå.

Matplatsen placerade jag på vänster 
sida om dörren ut i trädgården. Den 

högra delen blir en något upphöjd 
solyta. Papyrus kan placeras i stora, 
höga krukor utmed muren vid 
sittytorna. Denna gör sig fint mot 
den vita muren. Formklippta växter 
kan också placeras i stora krukor på 
ytorna.

Markbeläggningen är densamma 
över hela trädgården och binder 
samman de olika delarna samt ska 
färgharmoniera med muren och de 
upphöjda växtbäddarna.

Gunnar Cyréns tematrädgård är 
diskret och lågmäld, enkel, men 
kraftfull, behärskad och av klassiskt 
snitt. Den är överblickbar inifrån 
huset. jag anser att jag fått med 
samtliga av mina definitioner av hans 
formspråk i tematrädgården.  

Exempel på formspråkets inslag i 
tematrädgården redovisas intill. 

Modernt: utformningen är 
klassisk, men nutida, vatteninslaget, 
materialen
Figurativt: murens reliefer
Enkelt: utformningen är 
okomplicerad liksom växtbäddarnas 
utseende
Diskret: frånvaro av påträngande 
inslag och starka kontraster, 
vatteninslaget
Funktionellt: matplats och solyta, 
trädgården kan ses inifrån huset
Kraftfullt: trädgårdsinramningen 
med de upphöjda växtbäddarna, 
vatteninslaget
Behärskat: trädgårdsinramningen 
med de upphöjda växtbäddarna som 
omger gräsytan och dess innehåll, 
spaljerade äppelträd
Lekfullt: spegelpyramiderna, 
relieferna, formklippta växter, 
klotkatalporna

Elegant: trädgårdsdelen, 
vatteninslaget, inramningen 
med de upphöjda växtbäddarna, 
klotkatalporna
Klassiskt: utformningen, muren, 
relieferna, spegelpyramiderna, 
formklippta växter, papyrus
Naturelement: växtligheten, 
vatteninslaget
Arkitektoniska element: muren, 
trappor
Geometriska former: utform-
ningen, spegelpyramider, formklippta 
växter, klotkatalporna

En planskiss och miljöbild över 
tematrädgården utifrån Gunnar 
Cyréns formspråk återfinns som 
bilagor sid 51-52.



46

Processbeskrivning för Gunilla 
Ponténs trädgård
Även denna trädgård delade jag in 
i två ytor: sittplats och trädgård, 
då jag ville separera funktionerna. 
Trädgårdsytan skulle vidare vara 
möjlig att överblicka inifrån huset. 
  
jag skissade olika geometriska 
former och lade dem intill varandra, 
delvis överlappande och separerade, 
diagonalt och horisontellt samt 
symmetriskt och asymmetriskt. Här 
begick jag mitt första misstag. När 
jag i början skissade dessa former, 
så både såg och skissade jag dem 
plangeometriska. Gunilla ser det hon 
skissar tredimensionellt. Det gjorde 
inte jag. 

jag fortsatte att skissa på vitt 
skisspapper och gled därefter över 
till rutat A4-papper. Det här var mitt 
andra misstag. Gunilla arbetar inte 
med rutat papper, men det gjorde 
jag tills jag upptäckte mitt felgrepp. 
Återgick till skissblocket, men det 
rutade pappret kändes inetsat på 
min näthinna och påverkade kanske 
ramens slutliga utformning och 
ytornas förhållande till varandra.
 
Efter en stunds funderande över vad 
jag egentligen höll på med och en 

utvärdering av vad jag åstadkommit, 
så var jag tillbaka i rätt läge igen: att 
tredimensionellt visualisera hur det 
skulle kunna se ut när man tittar ut i 
trädgården. Det är så Gunilla arbetar. 
Hon har färdiga bilder i huvudet som 
hon sedan skissar ned. 

Att försöka arbeta som Gunilla 
var lite svårare i början, men efter 
min utvärdering gick det betydligt 
lättare. Det är ju synnerligen viktigt 
för oss som vill arbeta med rumslig 
gestaltning att tänka i massa och 
tomrum, att tänka i volym. När jag 
funnit en form för trädgården, så 
överförde jag min perspektivskiss till 
det rutade pappret, där jag kunde se 
ytornas relation till varandra. Det här 
momentet i arbetet liknar jag vid det 
när Gunilla överför sina skisser till 
mönster, som sedan ligger till grund 
för plaggen som ska sys upp.  

Nedan och intill visas några 
bildexempel från några moment. 



Också denna trädgård är väldigt 
öppen och enkel och kräver att jag 
adderar intresse av något slag.
Horisontella linjer finns bl.a. i 
muren, växtbäddarna, markplanet 
och i dammen. Vertikala linjer finns 
bl.a. i muren, häckarna, slinger- och 
klätterväxterna och den murade 
eldstaden vid sittytan. Snedställda 
linjer finns i muren och häckarna.

Gunilla älskar svart och vitt, därför 
valde jag att rama in trädgården med 
en vit mur. Den bakre murens övre 
del är snedställd i en V-form med 
en infällning av horisontellt lagda 
träribbor i svart. Dessa fungerar 
dels som insynsskydd, dels som 
kontrast. Vinkeln går också igen i 
de formklippta häckarna framför. 
Formen på muren har jag hittat i en 

del skärningar och plagg, som
Gunilla har gjort.

Växtbäddarna är upphöjda och i 
samma material och färg som den 
vita muren. Växtligheten mjukar 
upp murens hårda intryck. Mot 
murens vita partier avtecknar 
sig mörklila clematis dramatiskt, 
murgröna och klätterhortensia. Mot 
den bakre murens svarta parti syns 
glansmiskantus ’Silberfeder’ med 
sina vita vippor, som också återfinns 
i växtbäddarna på vardera sidan om 
dammen. 

I bäddarna finns formklippt 
buxbom, perenner med mörkbladigt, 
silvrigt och frodigt grönt bladverk 
samt blommor i vitt, lila och purpur, 
alliumbollar och andra lökväxter i 

vitt och lila och olika gräs. Gräset 
är sirligt och volymbyggande. Det 
kontrasterar mot det hårda materialet 
och det minimalistiska, men förenar 
dem också, då det inte är massivt 
utan luftigt och möjligt att se igenom. 

De vid dammen formklippta 
idegranshäckarna är tuktade i sneda 
vinklar. Dessa vinklar återkommer 
i den bakomliggande murens svarta 
parti. Placeringen av häckarna 
möjliggör rörelse runt och mellan 
dem. Häckarna skänker viss stadga 
och är vintergröna.

I trädgården finns en damm, vars 
svärta ska ge en känsla av bottenlöst 
djup. De bakomliggande häckarna 
avspeglas i vattnets yta. Runt
dammen finns det möjlighet att röra 

sig fritt. Gunilla älskar silverklot, så 
vid festliga tillfällen kan silverfärgade 
flytklot i olika storlekar placeras i 
dammen.
 
Det dominerande blickfånget i 
trädgården är glansmiskantusens vita 
vippor mot det svarta, V-formade 
partiet i den bakre muren 
tillsammans med de formklippta 
häckarna och dammen. Belysning 
måste finnas, för att trädgården ska 
kunna ses oavsett tid på dygnet eller 
året. Uppåtriktade lampor bland 
växterna för spännande skuggspel 
mot muren, i de tre stora ruggarna 
av glansmiskantus och i dammen ser 
fint ut.
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Sittytan är generös i sin storlek och 
upptar hela främre delen av planen. 
Här kan man umgås med sin familj, 
sina vänner och affärsbekanta. 
Stora, bekväma soffor och fåtöljer 
lockar inbjudande liksom en liten 
cerisefärgad sittpuff  som accent. Till 
vänster om entrén finns en öppen 
eldstad, som ger värme kyliga kvällar 
och utgör en stor mysfaktor. På 
vardera sidan om eldstaden finns 
avlastningsbord i betong liksom på 
motstående kortsida. Formklippta 
växter kan placeras i stora 
betongkrukor på ytorna.

Markbeläggningen är densamma över 
hela trädgården och ska 

färgharmoniera med muren och de 
upphöjda växtbäddarna.

Gunilla Ponténs tematrädgård är 
modern, lite minimalistisk och 
djärv med en japansk touche. Här 
finns plats för familj, vänner och 
affärsbekanta. Den är överblickbar 
inifrån huset. jag anser att jag fått 
med samtliga av mina definitioner av 
hennes formspråk i tematrädgården 
utom det asymmetriska. I några av 
förslagen jag skissade på ingick det 
asymmetriska, men i det symmetriska 
förslag jag till slut valde passade det 
inte in.  

Exempel på formspråkets inslag i 
tematrädgården redovisas nedan.

Modernt: utformningen är lite 
minimalistisk, men nutida
Enkelt: växtbäddarnas utseende, 
dammen, sittytans utformning och 
innehåll
Funktionellt: sittytans utformning 
och innehåll, trädgården kan ses 
inifrån huset
Lekfullt: glansmiskantusens vita 
vippor mot murens svarta parti, de 
formklippta häckarna och speglingen 
av dem i dammen, cerisefärgad 
sittpuff

Sparsmakat: utformningen, muren, 
häckarna, dammen, eldstaden
Djärvt: glansmiskantusens vita 
vippor mot murens svarta parti, de 
formklippta häckarna, den svarta 
dammen
Asymmetriskt: 
Geometriska figurer: utformningen, 
murens svarta parti, häckarna, 
dammen

En planskiss och miljöbild över 
tematrädgården utifrån Gunilla 
Ponténs formspråk återfinns som 
bilagor sid 53-54.
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Analyser och reflektioner

Det mest spännande under arbetet 
har varit att få träffa Gunnar Cyrén 
och Gunilla Pontén och ta del av 
deras svar på alla våra frågor. Vi 
hade förberett fem huvudfrågor och 
ett tjugotal delfrågor. Intervjuerna 
utvecklades till spännande samtal, där 
vi kunde få ytterligare information. 
Bearbetningen av och djupdykningen 
i intervjuerna, tycker jag har varit 
både lärorik och rolig.  Det finns 
mycken bra information och många 
guldkorn i materialet. Gunnar och 
Gunilla har visat oss stor generositet.

Det som har varit svårast under 
mitt arbete har varit mina egna 
begränsningar. För det första, så 
fastställde jag i ett mycket tidigt 
skede tematrädgårdarnas yttre 
mått. Detta borde jag inte ha gjort, 
utan jag skulle ha låtit dessa ingå 
i tematrädgårdarnas uttryck och 
således vara en del av helheten 
jag arbetade med. För det andra, 
så borde jag heller inte ha arbetat 
utifrån det gyllene snittet, 
eftersom jag faktiskt inte visste 
huruvida Gunnar och Gunilla 
någonsin gjort det. För det tredje, 
så erfor jag begränsningar i mina 

faktiska kunskaper bl.a. när det 
gäller själva gestaltningsarbetet och 
hanterandet av former, kontaktytor, 
massa, tomrum, skala och 
proportioner.

Att egenhändigt lära mig en bra 
arbetsmetodik gör jag via min 
erfarenhet. Den kunskapen förvärvar 
jag över tid genom praktisk 
tillämpning. Det är ett bra sätt om jag 
samtidigt prövar metodiken genom 
att reflektera över vad, hur och 
varför jag gör det samt kontrollerar 
om jag når de av mig satta målen. 
Med mer erfarenhet inom ett yrke 
tillägnar man sig efter hand en egen 
metodik, som fungerar och känns 
bra. Som ny inom ett yrke anser 
jag det vara klokt att rådfråga och 
studera skickliga yrkesmänniskor, 
som har mer erfarenhet och 
kunskap än jag. Detta har jag fått 
göra i mitt examensarbete. Under 
processen med att tillämpa deras 
olika designmetodiker har jag fått 
möjlighet att skärskåda och reflektera 
över min egen metodik.

Arbetet med att definiera de i deras 
formspråk ingående elementen 
liksom överföringen av deras uttryck 
till tematrädgårdarna har varit en 

mycket bra och nyttig övning. Vad 
är det som gör att jag uppfattar 
någonting som kraftfullt eller djärvt? 
Hur ser dessa uttryck ut överförda 
och anpassade till en plats? Denna 
erfarenhet värderar jag mycket högt.

Gunnar sa att när han gör någonting 
idag, så blir det en produkt från 
början av 2000-talet och från norra 
Europa; det blir en produkt av 
hans tid, historiskt, och platsen, 
geografiskt. Det är intressant, 
tycker jag. För visst kan man placera 
många av hans objekt tidsmässigt. 
Detsamma gäller det Gunilla skapar. 
Modet speglar i allra högsta grad den 
tid vi lever i.

I intervjun sa Gunnar att planering 
av växtlighet och andra inslag i en 
trädgård eller park också är väldigt 
inriktat på den tid man verkar i. Så 
är det och exemplen är mångtaliga. 
Olika tider har olika gestaltningsideal 
och motiv till dem.

Gunnar uppmärksammade att 
det inom trädgård även finns ett 
annat tidsperspektiv, den fjärde 
dimensionen. Det är någonting 
han inte har erfarenhet av. Gunnar 
undrade om man skapar alléer och 

parker som ska vara vackra om 
trehundra år. Vi kom att samtala om 
landskapsparken och planeringen 
för eftervärlden. När dessa parker 
anlades planterade man träd, som vid 
planteringstillfället inte var större än 
små spön. Det måste ha sett mycket 
märkligt ut med alla dessa klungor av 
spön som stod i backen, statiskt och 
ofärdigt. Men idag, drygt tvåhundra 
år senare, står de i sin fulla prakt. 
Då sa Gunnar: ”Då får man ha 
självförtroende. Det gäller att sudda 
tidigt. ja, det är verkligen någonting 
för jordklotet.”

Det vi planerar för, planterar och 
sköter, det växer och förändras. 
Växtlighetens förändring över tid 
kan vi följa i årstidsväxlingarna 
och under åren. Det levande växer, 
mognar, dör och förmultnar för att 
sedan återuppstår i komposten. Det 
material vi skapar i förändras över 
tid. Det är inte statiskt. Det är det 
långsamma skådespelet. jag undrar 
hur Gunnar Cyrén och Gunilla 
Pontén skulle ställa sig till att skapa 
i detta material och hur det skulle 
gestalta sig.
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