
Hanna Wendelbo-Hansson beskriver sig själv som entusiastisk, målmedveten och glad. Tre ord som uppen-
barligen är en vinnande kombination inom tapetbranschen. Efter en lång karriär vid andra mönsterbord har 
hon gjort sig hemmastadd i teamet av designers på Boråstapeter. Mottot är mera mönster och favoritmo-
tivet är fåglar. På årets möbelmässa blev Hanna tilldelad Årets Tapet för den kulturhistoriska kollektionen 
Karlslund, som ger nytt liv åt flera hundra år gamla tapetmönster ur Boråstapeters arkiv. Därför känns hon 
som den självklara experten att tipsa om årets tapettrender. Så vilka tendenser visar sig just nu?

– Eftersom tapeter ska passa in i hemmet under flera år är trenderna lite långsammare än inom annan 
inredning. Vi har pratat ett tag om att blått är på väg in och det har tagit tid men nu kommer blått stort. 
Blanda olika blå nyanser som aqua, indigo och marinblå med krispigt vitt, tänk ”nytvättade lakans-vitt”, 
säger Hanna.

Industriromantiken tar över 
Bilden ovan föreställer en tapet ur kollektionen Soul, som kombine-
rar asiatiskt lugn med nordisk stillhet. Den lantliga stilen med bok-
stäver och väggdekorer i handstil fortsätter och har hämtats upp 
av kollektionen Vintage som kom i januari. Samtidigt börjar den 
industriella stilen dominera mer i allt från köksinredning till tapeter 
och ger en effektfull kontrast tillsammans med det romantiska. I 
industritrenden ingår även uppluckrade former och skavda ytor. 
När det gäller tapeter syns metaller och imitation av textil eller 
naturmaterial. Kollektionen Vintage blandar shabby chic med den 
avskalade, industriella trenden med spets, betong och metall. 

Våga personliga våder 
En trend som har hängt med ett tag och fortsätter att växa är den 
individuella stilen.  
– I bistra tider träffas och umgås vi mer hemma och det blir viktigt 
att lyfta fram personliga värderingar i inredningen. Vi är stolta 
över dem vi är och vi vill visa att ”det här är jag och det här står 
jag för”. Till exempel solid och säker eller spontan och färgspra-
kande. I den individuella trenden ingår även det personliga urvalet. 
Många trendteman pågår samtidigt och vi blandar inom och över 
gränserna. När det gäller tapeter gör många sin egen mix från olika kollektioner eller med oväntade färger. 
Det finns en uppfriskande oräddhet i att blanda arvegods med nyköpt och inredning med olika prisnivåer, 
tycker Hanna.

Vårens kollektioner för små och stora

Den kommande kollektionen Everyday påminner om den skandinaviska och japanska Soul, men har ett mer 
nordiskt tema, med poetisk och subtil känsla.  
– I Everyday blandar vi genuint, asiatiskt hantverk med mönster ur den nordiska faunan. Det blir till ex-
empel hundkex och bladslingor med insprängd textilstruktur. Den passar väldigt bra in i öppen planlösning, 
eftersom alla delar av kollektionen växer tillsammans på ett naturligt sätt.

I maj kommer dessutom en nyhet för de små – barnkollektionen Lilleby.  
– Som många andra har vi på Boråstapeter inspirerats av prinsessan Estelle. Nu får barnen mer uppmärk-
samhet och ett extra fint rum. Vi har tagit fram många härliga mönster med pippifåglar, ballerinor, cowboys 
och sportmotiv. Det är ju också ett stort sportår, med sommar-OS och EM i fotboll, påminner Hanna.

Lila utmanar basfärgerna

När det gäller färg nämner Hanna något intressant om lila. 

– På bara några år har ljung och ljus auberginlila gått från att vara en accentfärg till att nästan klassas 
som en basfärg. Nyanserna är lite mörkare och nedtonade, inte för feminina. Nu ingår en lila tapet i alla de 
senaste kollektionerna. Däremot vacklar vi ofta i valet av grönt, som tidigare var en självklar basfärg. 

Som avslutning ger Hanna ett generellt tips i valet av tapeter. 

– Om man vågar välja lite mer än man tänker från början så blir det oftast bättre. Till exempel är vitt mot 
vitt fint i boken men oftast står man inte så nära en vägg. Det blir en detaljgranskning som inte stämmer 
överens med hur tapeten kommer att uppfattas i ett rum. Våga välja färgställningen som är ett steg djär-
vare än den du funderar på, kanske beige, grå, lila, röd eller blå.   

Vill du läsa mer om färger? 

Gå vidare till artikeln om de nya spännande trendfärgerna på webbmagasinet Nya Hem.  
Där kan du även lära dig att tapetsera som ett proffs. 

Boråstapeter står för svensk och internationell design som har sitt ursprung i klassisk och modern stil.  
Välkommen in på Boråstapeters hemsida.

Våren är blå!
Tips från tapetexperten
Nu lämnar vi fondväggarna och blickar framåt mot heltapetserade rum som 
inreds efter personlig smak. När du väljer inredning till ditt nya hem hittar du 
flera designlinjer från Boråstapeter. Här berättar designern Hanna Wendelbo-
Hansson om trender och Boråstapeters nya kollektioner. 


