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Sammanfattning
Idéen var från början av att samarbeta och göra ett mönster till-
sammans. Vi hade nog en lite romantisk föreställning om att 
båda skulle bidra med sitt och snabbt blir eniga om ett vackert 
mönster som vi kunde fortsätta att applisera på olika produkter. 
Att något så självklart som att samarbeta kan vara så svårt för två 
starka viljor! I detta fall visade det sig helt enkelt vara en omöj-
lighet. Där den ena vill ha ränder vill den andra ha prickar, där 
en vill ha svart/vitt vill den andra ha färg och där den ena vill 
ha stilrent och enkelt vill den andra med säkerhet ha snirkligt 
och bohemiskt. Att göra ett mönster ihop skulle innebära en 
maktkamp från början till slut, och sluta med att båda skulle vara 
missnöjda över resultatet. Vi har därför valgt att samarbeta sida 
vid sida, stödja varandra i processen och låta varandra göra det 
båda gör bäst;- formge på vårt eget sätt!

Syftet med vårt arbete var att marknadsföra oss själva som graf-
iska formgivare och även att lära oss vägen från dator till ferdigt 
material. För att göra detta på ett bra sätt har vi arbetat efter en 
metod som kallas ängeln, djävulen och domaren.

Designen ligger inom området kontorsmaterial och riktar sig mot 
kvinnor som är i behov av sådana produkter.

Under arbetsprocessens gång har vi stött på problem med ut-
formingen av våra produkter, tryckerikostnader och dålig 
kvalitet på trycksakerna. Vi har även lärt oss en hel del om 
trycksaker och tryckeriproblem.

Tanken bakom
Vår grundidé med detta arbete var att marknadsföra oss själva 
genom att göra det vi tycker bäst om, – formge, men även att få lära  
oss vägen från formgivning via tryckeri och till färdig produkt.  
Att rita illustrationer och sätta in dem i ett sammanhang verkade 
mycket roligare än att bara sitta och leka vid datorn .  Vi funderade 
under en period och bollade olika idéer mellan varandra. Vi ville 
ha kul och samtidigt skapa en hållbar produkt. Eftersom vi båda 
gillar snygga pappersprodukter blev det ett ganska naturligt val 
att göra något inom detta område. Våra produkter skulle rikta sig 
mot kontorsmiljö och till studenter i behov av förvaringsmaterial.
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Inspirationsbilder Cecilia

Inspirationsbilder Tone

Strama linjer, knalliga färger, svart på vitt, 
vitt på svart, färgglada stilistiska växter och 
sneda streck. Så kan man kort sammanfatta 
Cecilias formspråk. 

Hos Tone ser man inte särskilt många raka linjer, 
här handlar det mer om organiska former, växter 
som slingrar sig, prickar som bildar mönster och 
mysiga former. Färgglatt men i en lugnare skala 
som går mer mot natur.
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Formgivning

Syftet med arbetet var både att marknadsföra oss själva som 
grafiska formgivare, och att lära oss om processen från skiss till 
färdig produkt. Eftersom vi har olika sätt att uttrycka oss ge-
nom valde vi att göra varsitt mönster som skulle användas inom 
samma användningsområde. Trots att vi arbetat på egna mön-
ster har vi under hela arbetsprocessen jobbat bredvid varandra 
för att kunna ge feedback för att våga pressa oss själva ett steg 
längre. I mönsterskissandet har vi arbetat efter en metod som är 
utvecklad för att se om goda idéer håller. Denna metod går ut på 
att man sätter sig in i de olika rollerna och, utifrån dessa lever-
erar kritik. Metoden kallas Ängeln, Djävulen och Domaren.

Ängeln betraktar idéns fördelar, användningsområde och ut-
vecklingsmöjligheter. Under denna del av processen får kri-
tiken endast vara positiv. 

Djävulen däremot ser till idéns dåliga sidor. Har den fall-
gropar? Vilka delar är svaga och hur kan dessa förbättras. En 
djävul försöker att finna fel och brister hos idén. Denna del i 
processen är oerhört viktig eftersom när vi får en bra idé, blir 
vi så upplivade att vi glömmer rätta till de småfel som hindrar 
idén från att bli perfekt. 

Slutligen har domaren fått en inblick i vilka idéer som är an-
vändbara. Detta genom att väga för- och nackdelar emot varan-
dra. När domaren agerar ska även aspekter som tid och budget 
finnas inräknat. (D. Nielsen, 2003) 

Malgrupp

I våra avgränsningar kring målgruppen har vi tagit med funder-
ingar som vem vi riktar oss till lika mycket som vem vi inte riktar 
oss till. Vem är det som kommer att köpa och använda produkten. 
Vet vi något om målgruppen som kan hjälpa oss i formgivningen? 
Hur tänker och känner de? Vad vill vi att det ska tänka och kän-
na? Vad ska vår formgivning väcka för känslor? (D. Nielsen, 2003) 
 
Genom vårt formspråk ville vi nå ut till en målgrupp som an-
vänder sig av kontorsmaterial. I vårt fall riktade vi oss mot unga 
vuxna. Gymnasie- och universitetselever men lika gärna i ar-
betsmiljöer där dessa artefakter är nödvändiga. Sekundär mål-
grupp är möjliga arbetsgivare som genom våra mönster vill skapa 
ett samarbete. I vårt formspråk är vi båda kvinnliga och troligtvis 
tilltalar våra slutprodukter mer detta kön. 

Formspråket i våra mönster vill att betraktaren ska känna att 
det är stilfullt och hållbart. Vi har i vår formgivning arbetat för 
att få fram det lätta luftiga med känsla av natur och frihet. 
Vid närmare titt på vårt sätt att formge, har vi två olika sätt 
att uttrycka oss genom. Sammanfattningsvis kan man säga 
att det är mjukt mot hårt, taggigt mot runt. Trots detta har 
vi efterstävat samma slutmål. Att betraktaren ska känna den 
glädje vi får av att formge.  

 
Budget & tidsplan

Inför arbetet planerade vi en budget. I den räknades tryckkost-
naderna och frakten in. Vi räknade på att vi skulle beställa cirka 
fyra stycken produkter med ett antal av tio av vardera produkt. Vi 
eftersträvade att finna sponsorer som var villiga att betala tryck-
kostnaderna. Detta visade sig vara svårare och mer tidskrävande 
än väntat, därför bestämde vi oss för att betala tryckkostnaderna 
själva. Budgeten som vi arbetade fram beräknade vi till 2 500 
kronor per person. I den var det medräknat tryck av mönster på 
fyra produkter, frakter och moms. En del av budgeten var även 
beräknad för tryck av rapport i en mindre upplaga.

För att få en bättre överblick hur vi skulle fördela tiden under 
arbetes gång gjorde vi en tidsplan. I den tog vi med punkter som 
handledningar med lärare, tryckning av både mönster och rap-
port. Redan i planeringsstadiet räknade vi med att förseningar 
och problem skulle uppstå under vägens gång och valde därför 
att lägga en egen deadline två veckor innan verkligt slutstopp. 

Gillar dina färger
– ÄNGELN
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Konstnärligt perspektiv 

Vi ville formge någonting hållbart, vackert, roligt, och även an-
vändbart. Vi ville att andra skulle känna att detta var någonting de 
ville ha när de såg våra produkter, att det skulle kännas nytt och 
fräscht samtidig som det för oss skulle vara nytänkande och för-
bereda väg för vidare formgivning. När kunderna ser våra produk-
ter ska de köpa, både till sig själv, och som presenter till andra.

Förebilder

Det finns en formgivningsdjungel ute på marknaden, och det 
finns en uppsjö av bra, mindre bra och dålig formgivning. Vi har 
tittat på Karin Mannerstål, som gör stilrena, enkla produkter, på 
Lisa Bengtsson som har hittat en helt egen stil som verkligen går 
hem på marknaden och på annan formgivning som råkat befinna 
sig i vår närhet där vi har varit.

Tillvägagangsätt

Vårt projekt har varit kantat av upp- och nedgångar. Vi hade 
turen att få Karin Mannerstål som handledare, men oturen att 
hon inte har gett riktig kritik utan mest ”bra, - jobba - på” feed-
back. Detta har gjort det hela svårt att vetat vad som har varit bra 
respektive vad som borde arbetas mer med.

Cecilias arbetsprocess

Cecilia har under en längre tid inspireras och imponerats av 
kollage där vektorgrafik är blandat tillsammans. Denna teknik 
används ofta när bakgrundsbilder skapas eller skärmsläckare 
till datorskärmar. Tekniken handlar om att skapa en lager på 
lager struktur. Cecilia kände att detta var ett ypperligt tillfälle 
att själv försöka bemästra detta uttrycksätt. 

Under skaparprocessen har aspekter som trender inom visuell 
kommunikation för 2009 och färgval spelat en roll. Hon valde 
att arbeta med CMYK färger (cyan, magenta, yellow och key), 
eftersom produkterna skulle tryckas i en liten skala. Det hade 
inte varit lönsamt att arbeta med Pantonefärger ur en ekono-
misk synvinkel. I upplagor med en kvantitet under 1000 stycken 
är ofta CMYK färger att föredra eftersom det är billigare att 
trycka med flerfärgstryck jämfört med Pantone. Däremot finns 
det chans att färgen inte kommer att se likadan ut som på skär-
men när det är tryckt med CMYK. Vid användning av Pantone 
är färgen alltid densamma vid tryckning.

Ser man till trenderna under 2009 tror formgivare som Chris-
tina Bolander och Per Boström att man kommer våga använda 
typografi mer i sitt formspråk. Framförallt kommer det klassiska 
färgerna som cyan, magenta, gult och svart blandas till helt nya 
nyanser. Färgerna kommer inte vara lika pastellinspirerade som 
under 2008, utan istället blir färger som plommon, blåbär och 
mossgrön mer populära. (Cap & design nr.1, 2009) 

I valet av färger till mönstret fanns även tankar om målgrup-
pen. Vad betyder färgerna för dem? Framför allt riktar sig 
formspråket mot det kvinnliga genuset, och genom en under-

sökning av färgbarometern (www.fargbarometern.se) anser 
kvinnor att svart färg representerar hårdhet, styrka, glamour, 
sofistikerat, framgång, modernhet men även att den är provo-
kativ. Att tillägga till testet var att kvinnorna som deltagit i un-
dersökningen var alla bosatta i norra Sverige med åldern 18-50 
år. Dessutom hade samtliga ett arbete inom kontorsbranschen. 
Antalet kvinnor som deltagit i undersökningen var 30 stycken.

Cecilia valde i tidigt stadium av skissande att använda mycket 
svart i mönstret eftersom det är en färg som är anpassnings-
bar till mycket. 

Hon arbetade med en accentfärg som skulle sticka ut från 
det mörka i mönstret, samtidigt som färgen skulle anpassas 
mot 2009 års trender. Valde från början att arbeta med en 
mörkgrön färg, men eftersom mönstret blev väldigt platt ljus-
nades den gröna nyansen upp och fick mer inslag av äppelgrön 
(se fig. D). Cecilia kände att denna färg även tilltalade mål-
gruppen då färgbarometerns (www.fargbarometern.se) under-
sökningar visar att kvinnor tycker grönt representerar glädje 
och hälsa. Även här var deltagande kvinnor i en ålder mellan 
18-50 år och bosatta i Norra Sverige. De hade alla ett arbete 
relaterat till kontor och 30 stycken deltog. 
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Formspraket

Något som kändes rätt för Cecilia, var att använda en randig 
bakgrund med olika ornament som växte upp framför denna. Det 
svåra var att hitta ett uttryck som var tilltalande för ögat och an-
passat för flera olika format. Mönstret var tvunget att vara lämpat 
för former som kvadratiskt, rektangulärt, stående, liggande och 
med eller utan rundade hörn. Illustrationerna i mönstret skulle 
bestå utav insekter, blommor, blad, hela- och streckade linjer. Allt 
tillsammans skulle vara sammansatt till ett mönster. Eftersom 
bakgrunden blev hård genom färgval och linjer fick ornamenten 
mjuka former för att lätta upp mönstret. För att få fram formerna 
på blommorna, som var den första delen av mönsterskissandet 
användes papper och penna. Cecilia ritade olika former och vari-
anter men framför allt två blommor utmärkte sig lite mer. (se fig. 
A) Dels en blomma med böljande former med en skruv in mot 
mitten. Den hade inslag av fyrklöver utan att likna allt för 
mycket. Den andra blomman som stack ut var mer taggig och 
spretig, vilket gjorde att dessa kompletterade varandra bra. 
Dessa blommor har under hela skaparprocessen funnits med 
under mönstrets förändringar. 

Handskisser av Cecilia

Skisser som utmärkte sigFig. A

I skissandet arbetades det med att variera streckade linjer med 
heldragna (se fig. B). Olika opacitet användes på linjerna för att 
skapa mer liv i mönstret. Linjerna skulle ge intryck av att vara 
böljande och mjuka som att de var ritade för hand. Vissa av lin-
jerna skulle ge intryck av att föreställa grenar som växer ut från 
blommorna. På dessa grenar skulle det sitta blad som blev en 
del av mönstret. Varken blommorna eller bladen skulle framhäva 
en viss sorts blomma, utan bara vara karakteristiska för hur en 
blomma respektive ett blad ser ut. 

I nästa skede av mönsterproduktionen byttes grenarna ut mot 
streck som skulle ge en illusion av att mönstret var i rörelse. Här 
arbetades med verktyg som övertoningar för att få ett intryck 
av skuggningar. Cecilia eftersträvade att ränderna skulle böja 
sig fram över mönstret med hjälp av övertoningar. Detta för att 
bilden skulle få ett djup och inte vara platt på pappret. Hon fick 
inte fram den effekt som efterstävades och återgick därför till 
att arbeta med illustrationer ritade till grenar (se fig. E).
Precis som tidigare blev skisserna ritade för hand och sedan 
inskannade och i datorn vektoriserade med hjälp av illustrator. 
(se fig. C) Hela mönstret är ritat med noder. Cecilia arbetade 
med att placera blommorna på ett ställe som tilltalar ögat. I första 
skedet handlade det om det vänstra nedre hörnet, varifrån blom-
morna växte upp i bilden. Denna placering komponerades utefter 
gyllene snittet, som sedan tidigare är en beprövad metod om vad 
som tilltalar ögat när det gäller bild- komposition.

G yllene snittet

Gyllene snittet är detsamma som den grekiska bokstaven fi. Detta 
är ett förhållande som uppstår när en sträcka delas i en längre 
respektive kortare del. När gyllene snittet tillämpas inom design 
delas bildytan upp i rutor (2:3, 3:5, 5:8, 8:13).  Placeras grafiken 
där linjerna korsar varandra uppstår ett jämviktsförhållande och 
harmoni bilden uppstår. Med andra ord kan man säga att gyllene 
snittet används för att framhäva bildinnehållet.
(www.wikipedia.se)
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Vidare i processen flyttades illustrationerna diagonalt vilket 
gjorde att det upptog en större del av bilden. (se fig. G ) Däremot 
uppstod problem när mönstret skulle anpassas till olika format. 
Mönstret passade på ett rektangulärt format men problem uppstod 
när det skulle vara kvadratiskt. Den diagonal som bildades gjorde 
att kompositionen fortfarande var tilltalande för ögat. 

Som ett tredje alternativ placerades blommorna återigen i det 
vänstra nedre hörnet, denna gång som en sväng vilket skapade 
en vinkel. Denna placering gjorde att mönstret blev möjligt att 
använda på flertalet format (se fig. F).

Fig. b

Fig. C

Fig. D

Cecilas färgskala

Handskissade rankor

Fig. F
Färdiga produkter från VistaPrint
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Fig. E

Cecilias Mönster under arbetet 
av övertoningar.

Produkter
Cecilia arbetade vidare på det sista alternativet, men valde att 
göra två liknade varianter till samma kollektion. Den ena med ett 
lättare ljusare intryck. Blommorna och ornamenten ser likadana 
ut på mönstrarna, den största skillnaden var bakgrundsfärgerna. 
Det ljusare alternativet fick en vit bakgrund med gråa ränder. 
Detta mönster var tänkt att användas till skrivmaterial. Valde 
dessutom hon att lägga in en vit textruta med rundade hörn för 
att öka skrivbarheten. 
Det mörkare mönstret fick behålla den ursprungliga svarta 
bakgrundsfärgen. Tanken var att detta mönster skulle använ-
das på mappar, musmattor och som framsida på kollegieblock. 
Hon flyttade även blommor med tillhörande ornament till höger 
nedre hörn. Denna anledning eftersom mönstret ska placeras på 
material som ska bläddras i.

Adobe design achievement awards

En designtävling som riktar sig mot studenter över 18 år. Tävlin-
gen har flera kategorier och i detta fall rör det sig om kategorin 
illustration. Tävlingen pågår fram till 5 juni 2009 och priserna 
är resor och pengar som uppgår till en summa av 50 000 kro-
nor. I denna tävling deltar Cecilia med illustrationerna som är 
designade till detta mönster. Skulle det visa sig att dessa illustra-
tioner går vinnande ur den hårda formgivningskampen, vore det 
en stor möjlighet att kunna marknadsföra sig som formgivare. 
Både genom tyngden av titeln som vinnare men även som hjälp 
av kostnader av marknadsföring. 
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Tones arbetsprocess

I arbetsprocessens början skissade Tone på kapselformer i olika 
varianter som sedan skulle sammanbindas till ett mönster (se 
fig.1). Hon hade svårt att komma fram till vilken typ av mönster 
det skulle bli, och det stod still ett tag. Detta tills hon var med på 
en föreläsning med Lisa Bengtsson. Efter att ha blivit inspirerad 
av henne lämnade hon kapslarna till ett senare projekt, och bytte 
arbetssätt. Nu började hon istället arbeta med mönster som helt 
bestod av prickar, något som hon ofta använder vid skissande. 
Mönstret ritade hon för hand och scannade in. Här uppstod det 
problem eftersom prickarna var så små att det blev svårt att få 
färg på mönstret. Därför gick hon över till att använda design-
programmet illustrator istället. Som hjälpmedel använde hon 
tryckkänslig penna på wacombord för att få olika storlekar på 
prickarna. Detta för att skapa mer känsla och liv i mönstret. 

I sitt färgval eftersträvade hon vår– och sommarfärger som 
skulle vara klara utan att bli skrikiga. Dessa färger återkom-
mer varje vår/sommar i många olika former, både i tyger, kläder 
och hemtextilier. 

Vissa färger som kändes rätt på nära håll blev dock svåra att se 
på längre håll, framförallt toner med gult i (se fig.2). Färgvalet 
fick därmed anpassas för att mönstret skulle synas ordentligt. 
De prickar som hade varit gyllengula till att börja med fick 
samma gröna färg som bladen för att synas ordentligt. De gula 
hjärtblommorna blev ändrat till gulorangea klockor, eftersom 
det kändes som en somrigare form (se fig. 4) De blå klockorna 
blev utbytta mot blå cirklar med prickar runt, för att dessa lät-
tare kunde sättas in i mönstret där det behövde fyllas ut. De 
röda blommorna samlades på ett ställe i rapporten, så det skulle 
bli tryck i färgen, och inte för mycket variation. Det största job-
bet för Tone har legat i att hitta färger som syns även på lite 
avstånd, och att få flyt i mönsterrapporten. 
 
En vänlig grönskas rika dräkt

När Åhléns gick ut med en designtävling med temat “En vänlig 
grönskas rika dräkt” anpassade Tone snabbt mönstret för tex-
tilier för att hon skulle kunna medverka där (se fig.2). I detta 
fall rörde det sig om gardiner, pläd och kuddar. Denna process 

Fig. 1  Tones första skisser på kapslarna. 

Fig. 2 Prickarna som blev till tävlingsbidrag. 

Fig. 3  Första försök med heldragna linjer. 
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var mycket lärorik, både för att allt skulle ske snabbt och för 
att hon var tvungen lära sig en ny metod för att göra rapporter 
utan att få hål i mönstret.  

För att utveckla sitt mönster vände sig Tone till en grafisk form-
givare i Norge för kritik. Kristin Granli, som har jobbat som 
formgivare sedan 1997 tyckte att Tone hade för lite tryck i sitt 
mönster. Detta kunde korrigeras genom att exempelvis blanda 
prickarna med linjer. Tone själv ansåg att det var svårt att få flyt 
i mönstret eftersom det var många element som skulle upprepas. 
Hon ville få fram en variation utan att det skulle bli rörigt, och 
framhäva vissa delar i mönstret utan att det blev för mycket. Fun-
deringar fanns kring att ha vissa detaljer större, men hur skulle 
då de mindre räcka till utan att hon skulle upprepa dem för ofta?

Hon provade många olika varianter där hon ritade blommorna 
eller detaljer av blommorna, men det kändes inte riktigt rätt i 
alla fall (se fig.3). Eftersom hon tycker om den luftiga känslan av 
små prickar, var det svårt att rita in större detaljer utan att den 
känslan försvann (se fig.3). Till slut blev hon nöjd efter att ha ritat 
in cirklar i mönstret. (se fig. 4) Hon jobbade även mycket med att 
få mönstret att ligga diagonalt, men hade svårigheter med hål i 
mönstret. I slutresultatet ligger rapporten horisontellt/ vertikalt, 
men går att vända diagonalt om man vill göra mindre produkter. 
Kollegieblocket har fått en annan design. Här har mönstret lagts 
dit i större skala och vridits så det ligger diagonalt, detta för att 
det inte skulle bli så plottrigt( se fig.5).

Efter att ha fått produkterna från VistaPrint visar det sig att det 
var stor skillnad i färgen på post-it lapparna och blocken, fast hon 
skickade både filerna i CMYK.  Det var också en oskärpa i tryck-
et. Det fanns dock inte nog med tid att göra om beställningen. Fig.5

Pdf på Tones kollegieblock 
med mönstret diagonalt. 
Med rätt färgskala. 

Fig.6 

Tones notisblock och post-
it block som i tryck fick 
helt olika färger fast mön-
stret kommer från samma 
original...
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Den gemensamma arbetsprocessen

Eftersom det visade sig att vi inte kunde arbeta tillsammans 
när det kommer till att formge, fick vi i stället göra det bästa av 
situationen och stötta varandra så gott vi kunde. På grund av att 
vi bor på olika orter har kontakten mellan oss till stor del skett 
via telefon och internet. Vi har mailat varandra skisser för att 
få kommentarer om vad som kan förbättras och arbetas vidare 
med. Även utomstående personer har fått tittat på skisserna för 
att ge sin feedback. 
Det största gemensamma arbetet har varit att bestämma vilka 
produkter vi skulle trycka upp och var dessa skulle tryckas. När vi 
startade vårt arbete var vi inne på kontorsmaterial som musmat-
tor, snoddmappar, dokumentsamlare, skrivbordsunderlägg och 
desk skin. (Ett desk skin är ett stort klistermärke som fästs på 
den bärbara datorns ovansida. Detta riktar sig till den som är less 
på datorns trista utseende eller bara vill ge den en förändring.) 

Minst erfarenhet av tryckmetod hade vi när det gällde desk skin-
net. För att få bättre begrepp om vilken typ av vinyl som skulle 
användas vid tryckningen beställde vi vinylprover från tryckeriet 
Stickit (www.stickit.se). Här hittade vi flera varianter av tjocklek-
ar på vinyl som skulle passa. Desk skinnen skulle enligt Stickit 
tryckas med screentryck för bästa resultat. 

Screentryck innebär att man skapar en schablon av det digitala mön-
stret och belyser denna med ett ultraviolett ljus på en finmaskig duk. 
Därefter pressas tryckfärgen igenom duken till det underliggande 
tryckmaterialet. (www.screenbolaget.se)
Offerten på desk skinnen slutade på 1195 kronor plus moms. Vi 
fick därför prioritera bort dessa för att hålla oss inom budgeten.   
För att hålla nere kostnaderna på snoddmapparna valde vi att 
arbeta efter en befintlig stans hos Luleå Grafiska. Den hade måt-
ten 350 x 290 mm. Mappen skulle då göras efter originalmått. 
Vi ville att mapparna skulle tryckas med papper som innehöll 
stadga, vilket innebar att digitaltryck inte var ett alternativ. 

Digitaltryck innebär att tryckmaskinerna har ersatts av stora dator-
skrivare som ibland ser ut som stora kopiatorer. “Print on demand” är 
ett vanligt uttryck för digitaltryck, eftersom man kan trycka precis 
när man behöver produkterna. Digitaltryck är snabbt och billigt och 
man använder sig av ett digitaliserat orginal som enkelt hanteras i en 
dator. Sen är det mer eller mindre en knapptryckning som behövs för 
att få färdiga produkter. På detta sätt hålls startkostnader och tiden 
nere vilket gör att digitaltryck är ett bra alternativ vid små upplagor. 
(http://www.digitaltryck.biz/)

Till att börja med kontaktade vi Luleå Grafiska för att få en of-
fert på vad det skulle kosta att trycka upp 10 stycken mappar. 
Offerten slutade med att bara att starta tryckpressarna skulle gå 
på en kostnad av 3 000 kronor och att de därför inte vill ta på sig 
uppdraget. Vi var även i kontakt med tryckeriet Arkitektkopia i 
Luleå som heller inte ville ta på sig uppdraget på grund av den 
låga kvantiteten. Detta eftersom de måste trycka mapparna med 
offset.

Offsettryck är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna 
informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens mate-
rial, via en gummiduksbeklädd cylinder (“offset”, set off, vilket avser 
den indirekta tryckmetoden). (http://sv.wikipedia.org/wiki/Off-
settryck)

– men, hur tänker 
hon egentligen!

– DJÄVULEN
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Vi var alltså återigen tvungen att tänka om, och denna gång 
radikalt. Vi tittade på olika hemsidor för profilreklams för att 
se vilka produkter de hade, och vad det skulle kosta. Tillslut 
kom vi fram till att vi skulle trycka post-it block med tryck på 
varje sida, och vanliga små notisblock även dem med tryck på 
varje sida. Till detta valde vi VistaPrint som hade bra priser. För 
Cecilias del så blev kostnaderna hos VistaPrint 458 kronor efter 
att beställt två notisblock och tre anteckningsblock. Varje block 
har vardera 50 sidor. 

För att få mer produkter till vår skrivbordserie ville vi även ha 
A5 kollegieblock med blanka sidor för att kunna rita och skriva 
idéer i. Här bestämde vi oss för en transparant plastsida längst 
fram, både för att det ska hålla bättre och för att det ska gå att 
trycka framsidan med digitaltryck för att hålla nere kostnad-
erna.

Vi hade lite svårt att släppa snoddmapparna och därför gjorde 
vi en billighetsvariant på dessa. Institutionen för musik och 
medier har sedan tidigare en skrivare som klarar av att skri-
va på tjockare papper i upp till 1600 x 700 mm. Här valde vi 
att skriva ut våra mappar och sedan skära till dem själva efter 
Luleå Grafiskas mall.

Slutresultatet

Ängeln: – Men ni, det här blev ju JÄTTEFINT!
Djävulen: – Fint??? Har du sett hålen i mönstret? Har du sett att 
mönstret upprepas i sidled och inte diagonalt??? Hur tänker du 
egentligen? För att inte tala om alla hack i linjerna. Efter tre års 
utbildning så kan hon fortfarande inte använda noder! Skandal! 

Ängeln: – Men ser du inte färgerna, de fina linjerna, att allt blir 
en helhet? De har jobbat stenhårt för att komma så långt, det 
förstår ju vem som helst!

Domaren: – Lite hål i mönstret kan också kallas för luft. Ett 
lätt och luftigt mönster. Hack i linjerna... Konstnärlig frihet, 
mera liv i bilden, dessutom syns det ju inte med bara ögat. De 
verkar ha jobbat på bra, och får med sig en hel del lärdomar till 
nästa gång! Mönster upprepas bättre diagonalt, det kommer nog 
Tone att komma ihåg, och noderna, ja, de går alltid att rätta till 
med förstorningsglaset och den vita pilen som hjälp! De starka 
kontrasterna skapar bara ett nytt utseende. Varför ska man vara 
som alla andra? Och jag håller helt med om att de vita skrivru-
torna lättar upp både läs- och skrivbarheten.

Reflektioner

Den största reflektionen som uppstått under detta arbete är att 
samarbete är inte en självklarhet. Vi är båda goda vänner sedan 
tidigare men på grund av krockar i vårt sätt att formge var sa-
marbete inte möjligt på denna punkt.
 
 Tone reflekterar

För att det inte skulle dra iväg ekonomiskt blev det vissa begräns-
ningar när vi skulle bestämma vilka produkter vi skulle trycka 
upp. Vi hade gärna tryckt snoddmappar och dokumentsamlare, 
men eftersom offset blev så dyrt så föll det på detta.

När Tone gjorde om mönstret för att passa tyg (i samband med 
Åhlénstävlingen), fick det en känsla av detta även sen, och 
denna känsla var svår att få bort. Planer finns på att trycka 
mönstret på tyg senare, och rita ett annat mönster som passar 
bättre till kontorsprodukter.

På post-it lapparna och notisblocken använde hon en vittonad 
platta för att det skulle gå att skriva på, men mönstret framträdde 
för mycket i alla fall. Efter noggrant arbete efter VistaPrints mal-
lar blev den vittonade rutan ändå inte centrerad. Detta är en lär-
dom att ta med sig, i verkligheten ser det inte ut som på skärmen, 
även när det gäller sådana saker. Ska man göra ett bra jobb så 
måste det göras ett provtryck, annars finns ingen kontroll. Tone 
fick även höra av en bekant att om man trycker på VistaPrint är 
det lite som ett lotteri, man vet aldrig vad man får, och det visade 
sig tydligt i färgskillnaden på de två produkterna. (Se fig.6)

Så här i efterhand skulle hon gjort på ett annat sätt, tänkt nog-
grant igenom vad mönstret skulle anpassas till från början istäl-
let för att börja rita ett mönster, bestämma vilka produkter det 
skulle bli, och sen fortsätta på mönstret även om dessa två inte 
riktigt var anpassade till varandra.

Cecilia reflekterar

Tittar man närmare på de trender som slått igenom under 2009 
håller Cecilia med om att typografin kommer att spela en allt 
större roll. Till exempel kommer typografi att användas istället 
för symbolik för att förmedla ett budskap. När det gäller färgva-
len är det typiska höstfärger som säkerligen kommer att komma 
starkt under denna period av året. Under sommaren anser hon 
att ljusa lätta färger är det vi föredrar.

Även fast trender har funnits med i formgivningen, har detta 
inte fått ta över helt. Hon ville med mönstret att Cecilias sätt att 
formge skulle komma fram. Detta sätt är ofta kliniskt med få ele-
ment och starka accentfärger. Kompositionen bygger ofta på lin-
jer, antingen som grafik eller uppbygd av olika element.

Färgvalen till detta mönster blev för Cecilia självklara. Dels för 
att svart och vitt troligtvis för alltid kommer anses som graf-
iskt etiskt. Grönt, framför allt de mörkare tonerna (närmare 
bestämt “British Royal Racing Green”) tillhör formgivarens fa-
voritfärg. Mönstret skulle representera vem hon är och därav 
tonerna. Den mörkgröna tonen fick korrigeras eftersom mön-
stret blev för mörkt med denna färg. Den ljusa gröna fick drag 
av en äppelnyans. Genom att färgen ändrades fick mönstret mer 
djup och det blev mer rörelser i det. 

När mönstret började skissas fram skulle innehåll som blad, 
insekter (i form av fjärilar och nyckelpigor) och linjer i olika 
tjocklekar finnas med. Så blev det dock inte i slutresultatet, 
utan där finns enbart blommor med ett ornament förestäl-
lande grenar. Formgivaren kände själv att mönstret blev mät-
tat av detta och kunde med mer innehåll lätt bli överarbetat. 
Därför prioriterades dessa bort. Dessutom kändes det som att 
insekterna skulle bli svåra att tyda där mönstret skulle applic-
eras på litet format. Exempelvis på post-it lapparna.
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Cecilias val att göra två olika kulörer på mönstret var något som 
hon funderade länge på. Hur skulle detta tolkas och skulle det 
se ut som två olika kollektioner? Tanken bakom var att använda 
en ljusare bakgrund på material som ska skrivas på. Visserligen 
kunde det varit en svart bakgrund bakom den vita rutan, men hon 
kände att kontrasterna mellan dessa färger blev för stor. Risken var 
att det skulle bli jobbigt att läsa vad som skrevs på lapparna. Den 
vita färgen kunde visserligen även ha använts på de större format-
en, så som mappar och kollegieblock, men kontrasten blev åter väl-
digt stark. På större ytor mot en ljus bakgrund blev linjerna skarpa 
och hårda och fick en skärande effekt mot ögonen. För att tona ned 
detta en aning användes därför svart bakgrundsfärg. Cecilia kän-
ner själv att i det stora hela är mönstren  lika och håller samman 
till en och samma kollektion. En positiv effekt av att använda flera 
färger är att det finns variation. Förhoppningsvis kanske man inte 
tröttnar lika fort på utseendet när en variation skapas. 

Något som Cecilia uppmärksammade i denna arbetsprocess var 
begränsningarna som finns hos de olika tryckerierna och vilka 
ofantliga summor det kostar att producera tryckmaterial. Vista-
Print visade sig vara ett av de billigare tryckerierna men valmöj-
ligheterna av format och former är en stor begränsning. 

När hon tittar tillbaka på slutresultatet känner hon sig ändå 
nöjd. Visst finns det grejer som hon skulle göra annorlunda 
om arbetet skulle göras igen, som att börja kolla tryckeriers 
möjligheter först och se om det finns färdiga mallar/stansar för 
att hålla kostnaderna nere. Tittar man på designen känns det 
som att Cecilia speglas i den, vilket var meningen. 

Syftet med arbetet var att försöka marknadsföra oss själva som 
formgivare, och även att ta del i prcessen från skiss till fär-
dig trycksak. Vi har båda två deltagit i designtävlingar under 
tiden vi arbetat med uppsatsen och försökt skapa kontakter 
genom redan befintliga formgivare. Detta har lett till en ökad 
förståelse om designbranschen. Slutuppgiften har bidragit 
till att Cecilia har vågat släppa sitt kontrollbehov och kommer 
under sommaren 2009 att starta ett eget företag där denna 
kollektion kommer finnas till förfogande. 
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