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InlednIng
Arbetet handlar om att ta fram ett tapetmönster ritat 
för hand. Mönstret är helt unikt och gjort på fri hand 
från grunden, det är sedan färglagt i datorn för att 
blanda ny teknik med hantverk. Mönstret är inspir-
erat av Art Deco och Arts&Crafts, djur och natur. 
Målgruppen spänner sig från ung till gammal, mön-
stret och dess färgkombinationer ska passa de flesta. 
En designprocess baserad på inspiration och skissande 
redovisas. Tapetens historia avhandlas i korthet för 
att ge en fördjupad syn på tapetmönster och dess 
formgivning.   
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BakgrUnd 
Att utsmycka sin boning och dess väggar är ingen nymodighet ända sedan människan levde 
i grottor har man målat väggarna. Man har hittat målningar som är daterade till mellan 
32-30 tusen år f.kr. (1) Om grottmålningar enbart hade ett dekorativt syfte eller var till för 
att berätta, låter jag stanna i det forum den diskussionen hör hemma. Det man kan säga med 
säkerhet är att människan har haft kunskapen och verktygen för att utsmycka och dekorera 
sin levnadsmiljö. 

Tapeter skapar stämningar och atmosfärer i rum, beroende på motiv, storlek, färger, intensitet 
och tryckteknik. Tapeter eller rättare sagt papperstapeter gjorde debut i England under tidigt 
1500-tal. Vid mitten av 1700-talet började tapeterna spridas de gick från att ha varit enbart 
för den absoluta överklassen till att även finnas i gemene mans hem på slutet av 1800-talet. 
Möjligheten att trycka tapeter kom under tidigt 1700-tal, trots detta var handmålade tapter 
vanligast till mitten av seklet. Men de tryckta tapeterna skulle så småningom fasa ut de 
handmålade, den främsta orsaken kan antas vara den stora arbetsbesparingen tryckta tapeter 
innebär. Tapeter har genom historien haft olika syften, t.ex. som att imitera andra material i 
slutet av 1800-talet, panoramatapeter som var till för att skapa totala verklighetsillusioner var 
vanliga under samma tid. Utvecklingen har gått framåt i takt med att nya tekniker introduc-
erats och olika epoker och stilar har avlöst varandra. 

I dagens tapetutbud kan man hitta väldigt vackra och invecklade mönster som är ritade med 
hjälp av dator, de mönster som är ritade för hand är ovanliga. Det är en del av tapethantverket 
som är på väg att försvinna, något jag tycker är synd och därför vill jag arbeta med att ta fram 
mönster som jag ritat för hand. Jag kommer ta hjälp av dator för att färglägga mönstret  

(1) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4468261

Frågeställningar

Hur skapar jag ett mönster ritat för hand?
Hur använder jag mina skisser från inspirationsfasen i det färdiga mönstret?
Vad händer när man färglägger mönstret med olika färgkombinationer? 
Hur ser produktionen ut för andra mönsterskapare? 
Hur påverkas väggen som yta av tapetmönstret? 
Hur har tapetmönstren sett ut genom tiderna? 

arBetet

Arbetet handlar om hur ett enskilt handritat motiv kan kombineras med ett annat och bilda 
en helhet i form av ett tapetmönster och hur olika färger påverkar detta mönster. Gestalt-
ningsprocessen av tapetmönstret utgår från personliga upplevelser, som jag skaffat genom att 
studera blommor, djur och natur och även influenser inom konst och formgivning.
Arbetet innefattar även tapetens historia och trender inom tapetindustrin, trycktekniker, och 
rumsuppfattning.

Mål

Arbetets mål är att skapa ett tapetmönster som uttrycker en känsla av hantverk, samtidigt 
som det moderniseras med hjälp av färgsättningen. Grundmönstret ska vara gjort för hand

Målgruppen är unga och äldre (20-75år) med ett intresse för design och inredning. Mönstret 
kommer att vara genomarbetat och ska passa såväl äldre som yngre. Mönsterkollektionen 
kommer att bestå av 3 färgavrianter på mönstret, för att tilltala en så stor målgrupp som 
möjligt. Arbetets mål är också att få en fördjupad kunskap om formgivningsarbetet, teknik 
och produktion inom mönsterskapande.

syFte

Arbetets syfte är att för hand rita och ta fram ett tapetmönster och att experimentera med 
visuella strukturer och skapa en känsla av rörelse, volym på väggen. 
Syftet med arbetet är också att få en inblick och ökad kunskap om tapeter. Arbetet kommer 
även att handla om trender ur ett historiskt och nationellt perspektiv.



FörBeredelser
För att få en så bra utgångspunkt i mitt arbetet som möjligt ville jag samla inspiration och 
fördjupa mig i själva yrket illustratör/mönsterformgivare. Vidare kändes det viktigt att ha 
koll på tapetens historia och bakgrund, vilka trender som varit och hur utvecklingen har sett 
ut. För att bilda mig en fördjupad bild av yrket gjorde jag intervjuer med aktiva illustratörer/
mönsterformgivare via mejl. Inspiration valde jag att samla från naturen och historiska eror 
inom design. Jag ville inte påverkas av de trender som är idag, därför valde jag att inte kolla 
på de nutida tapettrenderna. Efter att ha studerat dessa områden kunde jag arbeta med mitt 
mönster utifrån kunnande om ämnet och yrket. Samt att jag hade min inspiration att utgå 
ifrån när jag började skissa.
 
inspiration

I början av arbetet ägnade jag tid åt att hitta inspiration. Jag tog inspiration från naturen och 
tittade på både djur, växter och blommor. Arts&crafts- och Art deco-eran.



Jag valde att arbeta vidare med blommor. Eftersom jag inte ville påverkas av andra nutida 
blommönster, valde jag att inte titta på sådana mönster. Jag ville att min referensram skulle 
komma från andra källor, och på så sätt få fram ett eget unikt uttryck för mitt mönster. Mina 
inspirationsblommor var liljor som jag studerade genom fotografier och rent visuella intryck 
jag fått när jag tittat på blommor.

andra Mönsterskapare

För att få en fördjupad bild av hur det är att jobba som mönsert- illustratör/formgivare och 
hur arbetsprocessen kan se ut skickade jag ut en mail intervju till några inom branchen. Det 
var 10 korta frågor om hur de jobbar:

	 •	 Hur	ser	din	skapandeprocess	ut?
	 •	 Vilka	tekniker	använder	du	dig	av?
	 •	 Hur	gör	du	när	ditt	mönster	ska	tryckas,	hur	för	du	över	ditt	mönster	från		 	
  papper till produktion? Skannar du in det i dator eller löser du det på annat sätt?
	 •	 Vad	fick	dig	att	börja	med	att	rita	mönster?
	 •	 Vilka	är	dina	3	största	inspirationskällor?
	 •	 Handritat	eller	enbart	gjort	med	dator?
	 •	 Hur	gör	man	för	att	lyckas	i	branschen?
	 •	 Vad	bör	man	ta	betalt	för	sitt	mönster/tapet?
	 •	 Har	du	några	tips	till	en	ung	aspirant?	
	 •	 Har	du	någon	fast	samarbetspartner/återförsäljare?

Utifrån de svar jag fick från intervjuerna så kunde jag bilda mig en uppfattning över hur 
branschen ser ut och vilka områden jag skulle fokusera på i mitt arbete. 
Resultaten finns att läsa om i min branschreflektion.

tapeter kort historia

Under arbetets gång undersökte jag även tapethistoria och då framförallt svensk 
tapethistoria. Nedan följer en kortare sammanfattning av de trender som varit i stort.

Den äldsta papperstapet man lyckats hitta tillverkades 1509 i Cambridge, England. Sveriges 
äldsta tapet kallas Rosenvingetapeten, den heter så eftersom den hittades i det Rosenvingeska 
huset i Malmö. Rosenvingetapeten härör från 1570-talet.

Vid 1700-talets mitt började papperstapeten spridas från den absoluta överklassen till 
herrgårdar och borgerliga hem. Blomstermotiv mot ljusa bottenfärger är typiskt för 
rokokostilen som dominerade vid den här tiden. Att tillverka tapeter var ingen lätt sak då 
man målade dem för hand, men i och med tryckteknikens intågande blev arbetet lättare. De 
första handdrivna tryckmaskinerna fanns redan på 1730-talet, detta till trots var handmålade 
tapeter fortfarande vanligast vid mitten av seklet.

1800-talet
I början av 1800-talet minskade antalet tapettryckare i Sverige men det fanns ändå några som 
har en stor betyelse för den svenska tapeten. Dekorationsmålaren Adam Petter Holmberg 
(1762–1819) är en av dem. Han var den ende i landet som gjorde tapeter i så kallad etruskisk 
stil. Carl Fredrik Torsselius (1764–1836) målarmästare och hovmålare var den störste bland 
Stockholms tapettryckare på 1820-talet. Det finns cirka 500 av hans mönster bevarade i 
Nordiskamuseets samling. 
 Samtidigt som svenska tapetmakare blev allt färre blev import av franska tapeter 
mycket vanligt. I slutet av 1700-talet hade fransmännen utvecklat tapettrycktekniken till 
fulländning och de äldre sidentapeterna byttes mot moderna papperstryck. Ytmönster 
med bårder, draperi- och panoramatapeter, iriserande mönster, satinerade bottnar med 
sammetsliknande tryck var vad de specialiserade sig på.
 Under det tidiga 1800-talet uppfanns också en ny lysande och vacker färg som kallades 
schweinfurtergrönt. Den blev snabbt populär på allt från tapeter till bakverk och innehöll 
blan annat arsenik. I slutet av 1830-talet kom de första hälsovarningarna och 1876 förbjöds 
arsenikhaltiga varor och kontrollerade tapetrullar stämplades ”arsenikfri”.

Vid 1800-talets mitt hade svenska tapettryckare blivit skickligare och importen från utlandet 
minskade än en gång. De moderna tapeterna med ytmönster och bårder återfanns nu i de 
flesta hem även i bondstugorna. På 1870-talet delades tapetmarknaden i två olika delar, 
en lyxig för de förmögnas hem och en billig på obehandlade papper till alla andra. De 
obehandlade tapeterna blev lätt fläckiga vilket krävde ständig omtapetsering, därför är det 
inte ovanligt att hitta många tapetlager i gamla hus.
 En nytänkare inom tapetkonsten var engelsmannen William Morris (1834-1896). 
Hans motiv bestod av blommor och fåglar och han handtryckte även sina tapeter. Morris 
tillhörde den nya Arts & Crafts-rörelsen som ville sprida skönhet åt alla.

Till vänster 1700-tals tapet. Till höger 1800-tals tapet av William Morris.



1900-talet
Jugendstilen kom till Sverige omkring 1895 och var på tapeten fram till 1915. Typiska 
jugendmönster var växter med slingrande stjälkar. Tapeterna fanns tillgängliga i alla 
prisklasser och nådde därför ut till alla svenska hem. 1904-1905 ändrades jugendstilen från 
levande motiv till stela ornament.
 1917 arrangerades ”Hemutställningen” av Svenska slöjdföreningen. Målsättningen med 
utsällningen var att både gynna svenska konstnärer och att få fram en vackrare vardagsvara, 
fulheten skulle helt enkelt bekämpas. Det genomfördes även en kvalitetsprövning av 
tapetmarknaden. All materialimitation underkändes och ”bra” alster fick stämpeln ”Godkänd 
av Svenska Slöjdföreningen”. Detta medförde en klar konstnärlig förbättring, men 
spridningen av de godkända tapeterna blev begränsad.

Funktionalismen som hade sina glansdagar på 50-talet, hade till en början svårt att slå sig in 
i svenska hem. Utvecklingen stannade av under tidigt 40-tal på grund av kriget. Efter kriget 
hade Sverige ett stort försprång och svensk design fick världsryckte under en kort period. En 
av de få svenska tapetformgivare vid den här tiden var arkitekten Josef Frank. Han gjorde 
färggranna prunkande tapetmönster som än idag är populära.
50-talet kom och funktionalismen slog igenom på allvar. Enfärgade neutrala bottenfärger 
med linjära mönster och färgaccenter i gult, rött, grönt och blått var vanligt. De djärvare 
mönstrena och färgerna syntes mest på fondtapeter som nu blev populära. 1959 tillverkades 
den första vinyltapeten i Sverige, ytan var gjord av pvcplast vilket gjorde tapeten lättskött, 
hållbar och populär.

Under senare hälften av 1900-talet har färgsprakande trender avlöst de diskreta. Under 
60-talet dominerade tapeter som var något färglösa med svaga mönster, på 70-talet byttes de 
ut mot färgprakt och stora mönster ett typexempel på detta är medaljongtapeten. 

På 80-talet var de ljusa väggarna populära igen ofta i form av strukturtapeter, annars var det 
pastellfärger som gällde. Pistagegrönt, aprikos, rosa och ljusblått både på möbler, tapeter 
och bårder. Sedan slog allmogeromantiken igenom och höll sig kvar in på 90-talet. Den 
övergicksenare  i engelsk cottagestil med bland annat blommönster. Nu blev också jordfärger 
och levande ”handgjorda” tapetmönster populära. Väggarna skulle se svampade och laserade 
ut.

2000-talet har precis gjort sitt intåg och idag är de diskreta helvita, brutet vita, beige och grå 
tapeterna tillbaka. Fantasi och kreativitet lever ut på fondväggar med stora mönster i starka 
färger. En retrotrend med rötter i 1900-talets stora trender finns parallellt med det nya. Hur 
framtidens tapeter kommer att te sig får vi se.

 
ruMMet

Färg
Färger och rätt färgsättning ger ditt hem ett livfullt innehåll. När man färgsätter ett rum, en 
bostad eller en arbetsplats finns det några viktiga aspekter som påverkar kulörvalet: rummets 
syfte, uppbyggnad, proportioner och formspråk, befintliga material i golv, sist men inte minst 
dagsljus och belysning.

ljUs
Ljuset är viktigt att tänka på när man väljer tapet. Har man en tapet med blanka inslag bör 
man tänka på hur ljuset faller in i rummet från fönster, lampor etc. Hur ser rummet ut? 
Ljuset kan spela stor roll i hur rummet framhäver tapeten.

Mönster
Ju större mönstret är desto längre betraktelseavstånd behövs för att man ska se mönstret som 
en helhet. Det kan därför vara bra att ha i åtanke vilket rum som tapeten ska appliceras i
och om mönstret är stort eller litet. Mönstret spelar stor roll för hur rummet upplevs. Ett 
stort mönster i ett litet rum kan göra att rummet känns ombonat, men det kan samtiigt göra 
att det känns plottrigt. Stora mönster lämpar sig bäst i större rum där man kan betrakta dem 
på håll. Samma gäller små mönster som lämpar sig i mindre rum eftersom man kommer 
närmare och kan se vad mönstret föreställer.

avgränsning

Efter att ha skissat och börjat ta fram mönstret med liljorna, märker jag att det tar väldigt 
lång tid att göra. Därför väljer jag att inte fokusera lika mycket på tapetens historia, rummet 
och hur de påverkas av färger och mönster, utan fokuserar istället mer på att få ett genomar-
betat mönster. Självklart testas mönstret i olika miljöer även fast arbetets fokus inte ligger där. 
Arbetets tyngd kommer ligga vid framtagningen av mönstret och hur man kan exprimentera 
med färg för att ge olika visuella uttryck.

50-tals tapet.



Process

skisser

När jag samlat inspiration började jag skissa utifrån de intryck jag fått. Jag skissade på papper 
med några olika tekniker blyerts, bläck och tusch för att pröva hur de olika teknikerna 
utrycker sig visuellt. 

Jag skissade på flera olika motiv med fåglar, blommor... 

och fantasi former...



...men i slutändan föll jag för liljorna jag skissat på och arbetade vidare med dem.



När jag arbetat med att ta fram mitt tapetmönster har jag övat väldigt mycket på att skissa. 
Jag har studerat blommor väldigt ingående, deras struktur eller anatomi om man så vill.  
Därefter arbetat med att få dem så naturtrogna som möjligt. Det har varit lärorikt och mitt 
maner vad gäller teckning har utvecklats. Nu kan jag ur minnet hämta fram formen av 
exempelvis en blomma och sedan rita den på papper. Tidigare behövde jag ofta ta referenser 
från foton medans jag ritade.

Mönstret

Jag valde att döpa mönstret. I mitt val av namn tänkte jag väldigt bokstavligt. 
Mönstret heter 9 Liljor. Det heter så eftersom mönstret innehåller just 9 stycken lijor.

att rIta För Hand
Mönstret ska följa temat hantverk samtidigt som den ska kännas modernt. Hantverk/
handgjort vs. modernt är den röda tråden genom mönstret och dess färgkombinationer.

Samtidigt som jag vill att tapeten ska kännas modern vill jag att den ska ha ett lite 
gammaldags intryck över sig. Den ska kännas som att den är handgjord det ska vara ett 
hantverk inte något med perfekta hörn och rundningar gjorda med hjälp av dator. Därav valet 
att handrita blommorna. När jag ritat mönstret har jag låtit mig inspireras av Arts&crafts 
med sina blom och djur motiv, samtidigt som jag låtit mig influeras av Art deco-eran med 
sina detaljer. 
 Jag ritade hela mönstret för hand, först men blyerts som jag sedan fylldes i med 
tuschpenna. När det handlar om ett större motiv som detta ritar jag nästan aldrig direkt med 
tusch eller bläck. Utan föredrar att fylla i en blyertskiss för att ha stödlinjer att falla tillbaka 
på. Blyerts går att korrigera, det är inte möjligt med tusch och bläck. När detta var klart 
scannades det in i datorn där det frilades. När mönstret var frilagt så började jag arbeta med 
färgläggning. När jag färglagt har jag använt mig av penselverktyget och ett digitalt ritbord 
med tryckkänslighet för att kunna reglera hur skarpa färgerna ska vara. Att ta fram ett 
mönster på detta sätt, både ritat för hand och färglagt i datorn tar lite längre tid än vad det tar 
att gör ett enbart digitalt. 

Det behövdes en hel del mätande och passande innan alla sidorna passade ihop. Att rita detta 
för hand var en utmaning, att fortsätta på samma blomma fast på motsatt sida av papperet 
kräver lite knep och knåp. Allt som allt har jag ägnat ca 2 veckor heltid åt att rita ner 
mönstret. Räknar man med att skissa upp blommorna och knoppar och ta fram råmaterialet 
till mönstret så tog det ca 5 veckor allt som allt. Själva färgsättningen av tapeten tog i sin 
helhet ca 4 veckor då är det inräknat arbetet med att välja ut färger och att testa olika färger. 
 Det har varit en lärorik period som fört med sig fördjupade kunskaper i illustrering. Jag 
har även lärt mig att använda ritplattan som verktyg när jag illustrerar. Att anända ritplatta 
när man illustrerar är inte helt nytt för mig, men något jag bara använt vid ett fåtal tillfällen 
förren nu. Till en början var det lite krångligt med proportionerna på pennrörelserna kontra 
datorskärmen, det blev dock lättare när man lärt sig storleksskillnaden.   



 Mönstret under uppbyggnad.
Utseende BeskrIvnIng
Mönster rapporten är 48 cm på höjden och 53 cm (standard tapetvåd) på bredden. Jag har 
ritat ett utfallande mönster det vill säga att mönstret går ända ut i kanten och fortsätter på 
motsatta sidan. 

Mönstret består av liljor och knoppar som sitter på stjälkar. Totalt är det 9 liljor i varierande 
storlek. Några är större medans andra är mindre. Om det endast hade varit de större liljorna 
hade motivet sett stelt och tråkigt ut. De mindre liljorna ger mer liv till motivet likaså 
stjälkarna med knoppar. Mönstret känns livfullt och har ett bra “flyt” i sig. Med flyt menas  
att motiven inte upplevs hackigt eller inte passar med varandra. När man repeterar mönstret 
flyter det ihop, det vill säga att man inte kan se några tydliga skarvar mellan rapporterna. Jag 
låter resultatet talar för sig själv. 

Mönstret (förminskat) i sin helhet ej upprepat.



Mönstret (förminskat) i frilagversion upprepat. Färger
 
När jag valt färger har jag försökt tänka mig in i olika grupper en hipp och trendig, en något 
försiktigare och en mer tidlös/klassisk. Detta för att experimentera och visa hur ett mönster 
förändras med hjälp av färg. Det går att göra många färgkombinationer men jag har valt att 
avgränsa mig till tre stycken. Dessa har jag tagit fram genom att testa mig fram eftersom jag 
arbetat.

FärgkoMBInatIon 1

Denna färgkombination är tänkt som en fondtapet och att skapa en somrig/vårig känsla över 
väggen. Därför valde jag en knallrosa som akompanjeras av vitt och lus rosa till blommornas 
kronblad. Till ståndare och pistiller använder jag mig av en vårgrön/gul just för att det är 
vad dessa brukar ha för färg. Stjälkarna är lite mörkare och träigare för att skapa en känsla 
av djup. Blommorna ska kännas verklighetstrogna färgerna ska vara någorlunda realistiska, 
motivet ska inte kännas påhittat. Jag har lagt in skuggor på blommorna för att de ska kännas 
mer 3-dimensionellt och förebygga att motivet upplevs som platt. Bakgrunden är svagt 
mönstrad för att lyfta fram blommorna ännu mer och ge mer djupkänsla i motivet. 



Färglista färgkombination 1:

Stjälkgrön1 C=25 M=3 Y=100 K=14

..................................................

Stjälkgrön2 C=15 M=20 Y=96 K=48

..................................................

Blomma3 C=20 M=0 Y=100 K=0

..................................................

Skugga C=11 M=16 Y=8 K=4

..................................................

Blomma1 C=11 M=89 Y=0 K=4

..................................................

Blomma2 C=0 M=9 Y=0 K=0

..................................................

Bakgrundsgrå C=3 M=2 Y=4 K=5 

..................................................

Bakgrundsvit C=0 M=0 Y=0 K=0

FärgkoMBInatIon 2

Färgkombination 2 är svartvit, den är en minimalistisk variant av mönstret. Den är mer 
grafisk och diskretare i sitt utryck och passar därför på fler ställen. Den är dock fortfarande 
tänkt att vara en fondvägg. Bakgrunden är inte kritvit eller off-white utan lite mer gulnad typ 
som antik eller elfenbensvit, detta för att tapeten ändå ska ge ett mjukare uttryck. Svartvita 
tapeter ger ett rent och enkelt utryck samtidigt som de passar på de flesta ställen, de tilltalar 
även en bred målgrupp därför känns det rätt att ha med detta som en färgkombination. 



Färglista färgkombination 2:

Skugga C=11 M=16 Y=8 K=4

..................................................

Blomma1 C=0 M=0 Y=0 K=30

..................................................

Blomma2 C=0 M=0 Y=0 K=80

..................................................

Blomma3 C=5 M=4  Y=3 K=0 

..................................................

Bakgrundsgrå C=3 M=2 Y=4 K=5 

..................................................

Bakgrundsvit C=0 M=0 Y=0 K=0

FärgkoMBInatIon 3

Färgkombinationen är de två andras motsats, den visar endast blommornas siluette i en svag 
toning mot bakgrunden. Denna färgkombo är tänkt att passa som tapet i ett helt rum, med 
sitt diskreta utryck passar den på de flesta ställen. Färgerna är, svagt antikvit som ligger som 
kontrast i blommorna mot en litet mörkare biege. Även knopparna har den antikvita färgen, 
stjälkarana har en mer grå ton för att skilja ut dem. Bakgrunden är ljus grå biege. Här är 
motivet helt platt och skuggor och annat som ger mönstret djup har fått lämna plats för ett 
mer diskret och anpassningsbart uttryck.   



Färglista färgkombination 3:

Stjälk C=3 M=2 Y=4 K=0

..................................................

Blomma1 C=0 M=0 Y=3 K=0

..................................................

Blomma2 C=8 M=9 Y=11 K=0

..................................................

Bakgrund C=4 M=4 Y=7 K=0 

..................................................

på väggen

Jag gjorde testbilder för att undersöka hur mönstret upplevs på en vägg och testa hur färgerna 
ter sig olika i miljöer. Jag fotade en köksmiljö att testa mönstret i. Med hjälp av photoshop 
placerade jag mitt tapetmönster på väggen. Genom att göra en sådan här bild kan man bilda 
sig en uppfattning om hur mönstret ser ut på väggen, och hur det upplevs i den specifika 
miljön. Jag har har valt att redovisa alla tre färgkombinationer i samma miljö för att man ska 
se skillnaden mellan dem. Färgkombination 1 det vill säga den rosa, var svår att få att smälta 
in och jag har inte riktigt gjort den rättvisa. Detta beror enbart på mina bristande photoshop 
kunskaper. Men man får ändå ett hum om hur de olika färgkombinationerna ter sig olika i 
samma miljö.



FärgkoMBInatIon 3FärgkoMBInatIon 2



saMManFattnIng

Allt sedan tapeter började tillverkas har olika trender avlöst varandra och i samband med den 
tekniska utvecklingen har även uttrycken blivit fler. När tapter först kom målades de för hand 
och var en lyxvara. Nu hittar man de i var mans hem och det är en stor variation på de olika 
uttryck som finns, allt från vanliga släta papperstapeter till tryck med flockteknik d.v.s. en 
sammetsaktig yta på mönstret. 

Inspirationsfasen av arbetet bestod av att studera djur och blommor och skissa utifrån mina 
personlig intryck. Utifrån de intryck och skisser jag fått fram i min inspirationsfas utvecklade 
jag ett mönster. Mönstret består av liljor som ackompanjeras av knoppar. Mönstret är ritat 
helt för hand och sedan färglagt i dator. 

Dess färgkombinationer är tänkt att vara anpassade för olika ändamål, en hipp och trendig, 
en något försiktigare och en mer tidlös/klassisk färgsättning. Detta för att tapeten ska passa 
in på så många ställen som möjligt.
Genom att testa tapeterna i olika rum, har jag utforskat vilken inverkan de har, beroende på 
rummets storlek, funktion, placering av tapeterna och färgval.

FärgkoMBInatIon 1



dIskUssIon

Mitt arbete har resulterat i ett tapetmönster med nio stycken handritade liljor på stjälkar 
ackompanjerade av knoppar. Mönstret är ritat med tuschpenna och sedan frilagt och färglagt 
i dator. Arbetsprocessen med att ta fram mönstret tog längre tid än jag räknat med, dock 
blev resultatet där efter. Blommorna i sig är väldigt levande och med färg så lyfter de från 
papperet. Mönstret ger ett gracilt intryck och låter betraktarens öga leta sig över ytan, det 
lockar ögat att titta. 

Arbetet med skisserna och att studera blommorna märks i slutresultatet. Liljorna är 
naturtrogna och det syns att det är just liljor. Nästa utmaning var att få ner blommorna som 
ett sammanhängande mönster på papper. Mönstret fick inte heller bli fyrkantigt med det 
menar jag att man ser skarvar när man repeterar det. Det var därför viktigt med placeringen 
av blommorna, de måste placeras så att mönstret flyter på utan avbrott och synliga skarvar när 
det repeteras. 

Att för hand rita ett utfallande mönster var en utmaning och det krävdes en hel del mätning 
och tankeverksamhet när blommorna skulle fortsätta på motsatt sida papperet. Rapporten på 
längden var det inga problem att få till, det kunde lätt klippas till i datorn. Det var rapporten  
på bredden som var en utmaning, den var jag tvungen att rita dit från början. 

Färgläggningen blev en extra piff till mönstret som fick det att lyfta. Arbetet med att välja 
färgsättning var väldigt lekfull och de tre varianter som presenteras i denna workbook är 
resultatet. När jag valt färger har jag försökt tänka mig in i målgrupper, detta för att visa hur 
det går att förändra ett mönster med hjälp av färg. Resultatet låter jag tala för sig själv. 

Arbetet med att ta fram mönstret tog mycket tid i anspråk och arbetets tyngd ligger där. 
Det skulle dock vara en rolig utmaning att ta fram en hel kollektion med liknande maner. 
Då skulle jag ta fram mönster med både större och mindre blommor, jag skulle även arbeta 
med olika blomarter för att skapa mer variation. Att arbeta med olika trycktekniker för att ge 
mönstret olika utryck skulle även det vara en tänkbar vidareutveckling.      

källor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4468261
www.nordiskamuseet.se/upload/documents/234.pdf
TAPETBOKEN - papperstapeten i Sverige (ISBN: 9789179882549)
Intervjuer- Lisa Bengtsson, Byracka design, Beatrice Fagnell (se bransch reflektion)

Bilder
 
http://www.artsycraftsy.com/morris/trellis.html
http://www.odla.nu/fragor-svar/l/liljor/lilja
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/tapeter-1700-tal/
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/tapeter-efterkrigstiden/
(alla andra bilder som följer där efter är mina egna.)


