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Sammanfattning
Jag har som examensarbete valt att inrikta mig på 
två olika saker. Dels har jag lärt mig att formge 
mönster, och gjort en kollektion med fem olika 
mönster. Jag valde att kalla kollektionen för 
Dreamhouse, då den visar olika delar av mitt 
drömhus jag bär med mig i mina tankar.  
Jag har även valt att visa upp min bredd som 
designer och illustratör med en utställning, där jag 
visar upp verk som jag gjort under min utbildning i 
mediedesign. 
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1. Bakgrund
Min examensresa började med att jag hade bestämt 
mig för att jag ville göra mönster.
Att dekorera ytor med mönster och målningar är 
något som går tillbaka tusentals år i tiden, och kunde 
visa samhällsstatus, trosåskådning och mycket 
annat. Även i dagens samhälle kan mönster visa var 
man härstammar från och vilken status man har i 
samhället. (Brown och Vickery, Pattern Design & 
Beyond, 2011).

Man råkar på mönster överallt i vardagen, även om 
man kanske inte alltid tänker på det.
Allt från tyget på sätena i tunnelbanan till gardiner 
och frukostbrickan kan ha mönster som någon 
formgivare har designat. I dagens samhälle finns 
det mer mönster och tryck än någonsin, då tekniken 
låter folk relativt enkelt utforma mönster digitalt, 
i jämförelse med förr då man var tvungen att göra 
dem manuellt. 

Mönster var något som jag alltid velat lära mig göra, 
och jag hade testat på det lite innan, men inte riktigt 
lyckats förstå mig på hur man gör. 
Jag tycker att det är fascinerande med riktigt kom-
plexa mönster, där jag får sitta länge och titta och 
fundera på hur de har gått till väga för att skapa det. 
Men även enkla mönster är intressant, för ibland kan 
det ju vara svårare att få till ett enkelt mönster än ett 
mer komplext.
Det som skapade idén att jag skulle göra mönster, 
vad faktiskt en bok; Print & Pattern av Marie Perkins. 
Hon driver en blogg där hon visar tryck och mönster 
från hela världen, och hon har satt ihop det bästa 
från hennes blogg i en väldigt inspirerande bok. 
Hur som helst så tänkte jag att det här skulle vara ett 
perfekt tillfälle att få lägga ner mycket tid på att lära 
mig hur man gör rent tekniskt, och vad man ska tänka 
på gällande tryck o.s.v. 
Jag satte som mål att göra två kollektioner, en 
handritad och en digital. 
Det började ganska segt, jag hade ingen riktig inspi-
ration till något, så jag la det lite på is ett tag. Sedan 
en natt när jag inte kunde sova så kom plötsligt 
inspirationen! Den har en tendens att göra det sådär 
på kvällskvisten. Då fick jag en vision om att jag gick 
in i något slags drömhus, ett stort fint hus som jag 
förhoppningsvis kommer att bo i någon gång i fram-
tiden. 
Jag har valt att kalla kollektionen för just Dream-
house, då den representerar mitt drömhus.

Det började med att jag gick genom ett sådant där 
pärldraperi. Inte för att jag har drömt om att ha ett 
sådant direkt, men det var där i alla fall. Så det första 
mönstret skulle vara inspirerat av ett sådant, och 
heta Beads. Det blev ett digitalt mönster, och de 
andra som följde var även de digitala. Det var inte 
riktigt som jag hade tänkt mig, men man måste ju 
följa sin inspiration!
Sedan strömmade idéerna in i huvudet på mig, jag 
kom på ett mönster som skulle heta Chandelier, ett 
mönster inspirerat av kristallkronor. 
För en kristallkrona har jag alltid velat ha, inte en 
sådan där stor prålig, utan en lite mindre fin. Detta 
mönster fick några delar som påminner som mask-
rosor som har blivit till en fluffig boll på sommaren. 
Dessa delar fick gå igen i nästa mönster som fick 
representera dammet under soffan i mitt drömhus. 
För damm finns det ju alltid, i alla fall under min 
soffa. Detta mönster kallar jag Dandelion Dust. 
Nästa mönster jag färdigställde kallar jag Dinner, och 
det är inspirerat av ett stort fint matsalsbord med 
plats för en massa vänner. Det är ganska abstrakt, 
men det representerar tallrikarna längs med bordet. 
Det sista mönstret kallar jag Wither, och det 
föreställer blad från växter jag kommer ha i mitt 
drömhus, dessa växter kommer jag antagligen att 
glömma vattna, så därför börjar vissa blad bli lite 
bruna. 
Jag beskriver varje mönster mer ingående längre 
fram.

Sen tog inspirationen helt plötsligt slut igen och jag 
gjorde ingenting vettigt på rätt så länge. Jag kände 
lite att jag kunde göra mönster nu, så det blev ingen 
riktig utmaning längre. 
På något vis ville jag också visa upp det jag gjort, 
men inte bara mönstren utan allt jag gjort under 
utbildningen. Jag ville visa upp det jag är riktigt bra 
på helt enkelt.
Jag funderade lite, och kom fram till att jag anser att 
jag är väldigt bra på att tänka annorlunda, ”outside 
the box” om man ska vara klyshig. Jag testar gärna 
nya saker, och om alla alltid gör något som en fyr-
kant, så tycker jag om att testa att göra det som en 
cirkel istället. Jag är även väldigt mångsidig, och gör 
både smycken, illustrerar och designar.
Att tänka innovativt är ju en rätt bra egenskap att ha 
i detta yrke, så hur kan man då visa upp denna egen-
skap? Genom att göra en trevlig utställning som inte 
riktigt ser ut som en vanlig utställning! Där kan jag 
visa upp min bredd, och min kompetens för folk och 
företag. 
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Alltså bestämde jag mig för att andra delen i mitt 
examensarbete fick bli en rolig utställning som 
marknadsför mig som illustratör och designer.
Så helt plötsligt tog allt fart, det är väldigt mycket 
man ska tänka på när man sätter ihop en utställning, 
och jag hade väldigt lite tid på mig. 
Men jag börjar med att beskriva hur den första delen 
av mitt examensarbete gick till.

2. Dreamhouse
Jag har ett alldeles eget drömhus som jag plockar 
fram ibland. Det dyker det upp när jag tittar på bilder 
från vackra hem, fyllda med färger detaljer och 
mönster. Då börjar jag alltid plocka delar från hem-
men och stoppar in dem i mitt egna drömhus. Vissa 
kanske tänker så när de ser en bild på ett futuristiskt 
vitt hem, och vissa när de ser en bild på ett rum med 
furu överallt. 
Bloggaren och stylisten Elsa Billgren beskriver detta 
bra i ett inlägg i hennes blogg;
” I min inspirationsmapp ligger mest bilder på 
sovrum som jag vill ha, och vintagebutiker som jag 
vill bo i. Med murgröna längs väggarna, ljusslingor 
överallt och så hängande klänningar i mängder 
såklart! Jag blir så lycklig av att titta på bilder med en 
miljon saker i. Något som en kattant eller liten flicka 
ser ut att ha inrett. När det är massa småplotter för 
ögat att titta på och leta efter med blicken.” 
Alla har ju olika smak, men de flesta vill nog bo fint i 
alla fall. 
Jag kommer antagligen också att arbeta väldigt 
mycket hemifrån, och då känns det extra viktigt att 
ha en miljö som jag trivs bra i.
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3. Mönster
Till min hjälp i mönsterskapandet hade jag två 
böcker. Den första skrev jag om tidigare, Print & Pat-
tern. Den var en stor inspirationskälla, och gav mig 
många bra idéer och tankar på hur man kan utforma 
ett mönster. Den andra boken är Pattern Design & 
Beyond av folket bakom Pattern People som är en 
hemsida med mycket mönster och print-inspiration. 
Denna bok var väldigt bra, den beskriver olika sätt 
att göra mönster i Adobe Illustrator, samt innehåller 
en massa bra tips, samt information om själva 
branschen. 

3.1 Beads
Som sagt så började det med Beads, inspirerat av ett 
pärldraperi. Jag såg ganska snabbt framför mig hur 
jag ville att det skulle se ut. Jag tänkte mig ett ganska 
ljust och lätt mönster, som inte tar över för mycket. 
Det är främst tänkt att användas som tapet, men 
skulle antagligen passa bra som tygtryck också. Jag 
satt länge och positionerade pärlorna innan jag blev 
helt nöjd, till slut så blev det bra balans och när man 
sitter och tittar på det länge så bildas det nästan 
kurviga mönster av pärlorna, det tyckte jag om! 
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3.2 Chandelier
Detta mönster tog allra längst tid att göra. 
Detta berodde mest på att jag aldrig gjort ett 
medaljongmönster förut, och vad osäker på hur man 
gjorde rent tekniskt. Det blev mycket pillande och 
matchande innan det tillslut fungerade. Jag ville att 
detta mönster skulle bli abstrakt, och att man inte 
riktigt ser att det föreställer just en kristallkrona. 
Jag tänkte mig ett luftigt och enkelt mönster med 
mycket linjer, och det blev väldigt likt det jag hade i 
huvudet innan jag började jobba med det.
Det var nog en ren slump att maskros-detaljerna 
hamnade där, men det blev väldigt lyckat, så jag 
valde att ha kvar det. Även detta mönster är främst 
tänkt som tapet, men jag kan tänka mig att det 
passar bra på ett fint sidentyg, som sjal eller 
liknande.
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3.3 Dandelion Dust
Här tog jag detaljer från det förra mönstret, 
Chandelier, och applicerade på ett nytt mönster 
inspirerat av dammet under soffan. Damm är ju van-
ligtvis inte något man tänker som vackert, men man 
kan ju alltid göra det vackert tänkte jag! 
Och eftersom fluffiga maskrosor på sommaren 
påminner lite om damm, så fick det bli dem som fick 
porträttera det. 
Det tog ganska lång tid att färdigställa detta 
mönster, det var mycket flyttade en pixel hit, och en 
pixel dit för att få en bra balans mellan varje objekt. 
Till slut tycker jag att jag hittade en bra balans, lagom 
luftigt och ingenting som känns konstigt när man 
tittar på det.  
Jag hade först tänkt ha lika tjock linjevikt på alla 
linjer i mönstret, men insåg ganska snart att det inte 
fungerade så bra, då de små delarna blev alldeles för 
tjocka rent optiskt sett, i jämförelse med de större 
delarna. Så jag fick gå in och ändra tjockleken till lite 
mindre på alla mindre delar, så att det skulle ser ut 
som att alla är i samma tjocklek.
Det här mönstret skulle passa bra på tyg, t.ex. lakan, 
samt tapeter. 
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3.4 Dinner
Nästa mönster fick som sagt representera 
matsalen, ett uppdukat matsalsbord. Dock väldigt 
abstrakt, och lite asymmetriskt. Jag tycker om 
mönster som är randiga, men inte vanliga streck som 
ränder, och detta mönster var ett experiment att 
framställa ett sådant.
Jag tänker mig detta mönster dels som tapet, men 
också som möbeltyg, kanske att det går på 
diagonalen till och med.

3.5 Wither
Det sista mönstret jag gjorde heter Wither, och rep-
resenterar växterna i mitt drömhus. Jag tycker verk-
ligen om gröna växter, eftersom de brukar vara rätt 
så lätta att hålla vid liv. Men jag brukar ändå lyckas 
ta död på dem, och det kommer jag antagligen göra 
i mitt drömhus också. Så därför gjorde jag bladen 
lite bruna i detta mönster. Men de är inte bruna och 
ruttna utan kan vara lite höstiga också om tycker det 
känns finare. Jag tänker mig detta tyg lite överallt, på 
tyg och tapet och kanske porslin!
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4. Utställningen
Så fort idén om en utställning såddes i min hjärna så 
började jag direkt sväva iväg och planera allting jag 
ville ha med i utställningen. Det svämmade nästan 
över lite, och jag fick försöka tänka lite mer realis-
tiskt eftersom det inte fanns så mycket tid. 
Jag satte mig ner och skrev en checklista på allt som 
jag ville ha med, och en med allt som måste fixas 
klart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av de saker jag ville ha med var en vägg med en 
del av alla affischer jag gjort till olika events här på 
skolan. Många har sett det jag gjort på väggarna i 
skolan, men inte vetat vem som gjort dem. Så på 
detta vis kunde jag visa dessa människor att det var 
jag som gjort dem.
Jag har illustrerat en hel del djur i mina dagar, så en 
djurhörna vill jag också ha.
På en kurs i skolan så gjorde jag som slutprojekt 
ett dress-up spel i Flash. Det är alltså som en slags 
klippdocka med olika kläder som man drar på henne. 
Detta spel ville jag att folk skulle kunna sitta och 
spela på utställningen, så ett bord med dator plan-
erades också in.
Eftersom jag också gör egna smycken så bestämde 
jag mig för att ha ett visningsbord med utvalda smy-
cken som folk kunde känna och titta på.
Jag ville ha en mysig ”hemma-stämning” i lokalen, så 
två soffor och ett bord fick agera myshörna där folk 
kunde sitta ner och ta det lugnt ett tag.
En annan idé jag fick var en skiva med en illustra-
tion på, och sedan två hål som besökare kan sätta 
ansiktet igenom och sen bli fotade. De brukar finnas 
på tivolin och liknande. På grund av tidsbrist och lite 

annat så fick det bli två ”halva” hål i toppen av den 
som man kunde lägga hakan i och på så sätt agera 
huvud i illustrationen, istället för hål som jag tänkt 
ursprungligen. 

En sak jag kände ganska tidigt var att jag verkligen 
ville att utställningen skulle vara rolig för besökaren, 
och inte en sådan utställning som man bara går runt 
och tittar och egentligen har lite tråkigt. En interak-
tiv och intressant utställning vad jag ute efter. Jag 
såg framför mig lite saker som hänger ner från taket, 
t.ex. ljusslingor, girlanger och liknande. Då dök en idé 
om en tvättlina upp! Stora utskrivna och utklippta 
illustrationer av olika söta klädesplagg som hänger 
med klädnypor på en lina tvärs över något hörn av 
lokalen. Nästan så att man måste ducka lite när man 
ska gå förbi den. Det fick bli en stor blommig klän-
ning, ett par trosor samt en prickig behå som fick 
hänga på tvättlinan. Klänningen skrevs ut på A1 och 
klipptes ut. Jag upptäckte att den inte kunde hänga 
som den var, då den rullade ihop sig lite i botten. Då 
fick jag limma fast den på en kapaskiva och sen skära 
ut den så att den fick stadga.
Tvättlinan och smyckena fick ingå i en hörna som jag 
kallade ”tjejigt”, där även alla mina illustrationer av 
olika kvinnor fick hänga.

Ända sen jag var väldigt liten har jag alltid älskat ut-
klippta saker. Jag brukade klippa ut bilder på hästar 
och människor och leka med. Även nu har jag någon 
konstig fascination för det, och tycker att det är jät-
tekul med utklippta illustrationer som jag gjort. Så 
till utställningen ville jag ha en massa sådana, och då 
började jag titta på vilka illustrationer jag har. 
Djurhörnan fick bli full med utklippta djur, svanar 
som flög och ugglor som överlappade andra illustra-
tioner. Jag tyckte det gav lite mer liv åt utställningen, 
istället för att ha en illustration uppmonterad på en 
kapaskiva t.ex. 
När jag tittade bland mina djurillustrationer 
hittade jag en fisk jag illustrerat för ett tag sedan. 
Helt plötsligt dök en idé till en affisch upp, jag 
behövde ju marknadsföra min utställning på något 
vis. 
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4.1 Marknadsföring
Då kom jag på att jag ville ha min fisk utklippt och en 
skylt hängandes nedanför den. Alltså sattes arbetet 
med den igång, och fiskaffischen blev klar. Skylten 
blev till en pratbubbla med en söm runtom, sömmen 
går igen i fisken som har små sömmar på varje fjäll. 
Jag ville också ha lite visitkort att kunna dela ut till 
folk, och i och med pratbubblan i affischen blev även 
visitkorten till små pratbubblor. Det var bara att 
sätta sig och klippa ut igen! Pratbubblorna tänkte jag 
skulle synas även i skyltar här och där som visade 
besökarna vad som händer på olika ställen i rummet.
Affischerna sattes upp på skolan och i Acusticum 
och jag skapade även ett evenemang på Facebook 
där jag bjöd in alla jag kände.

4.2 Praktiska saker
Det är ju mycket småsaker man inte tänker på som 
måste ordnas också, exempel på detta är ljus och 
ljud, samt dryck och tilltugg.
Ljuset bestod dels av några ljusslingor som jag 
nämnde tidigare, för att få en mysig stämning. Men 
man behöver ju se mina verk bra också, så några 
spotlights fick utgöra resten av belysningen, samt 
dimmad takbelysning. 
Jag ville inte ha det alldeles tyst i lokalen, för då blir 
det lätt lite stelt och konstigt. Alltså behövdes någon 
typ av bakgrundsmusik. Lyckligtvis känner jag mån-
ga musiker, så en spellista iordninggjordes snabbt 
med 1-3 låtar var från ungefär sju olika vänner och 
bekanta. Jag handplockade varje låt så att musiken 

verkligen skulle spegla känslan jag ville få fram med 
hela utställningen. Mitt mål var att alla skulle känna 
sig avslappnade och glada. 
När det kom till tilltugg så ville jag inte bjuda på snit-
tar och cider som det vanligtvis brukar finnas. Jag 
valde att bjuda på chips, gelégodis, ostbågar samt 
Nötcrème. Det sistnämnda var för att skapa en lite 
nostalgisk känsla hos besökarna, då de flesta åt den 
typen av godis när de var små. I dryckesväg så fanns 
det olika sorters läsk med roliga färger, samt bub-
belvatten för dem som helst inte dricker läsk. Jag 
tänkte att jag skulle ha marginal, så jag handlade så 
mycket att jag tänkte att det skulle bli över en hel 
del, men nästan allt gick åt eftersom det kom 
mycket mer folk än väntat! 
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4.3 Holy Beasts
Jag passade också på att göra lite nytt till utställnin-
gen, och kombinerade det med en kurs i Photoshop 
som behövde ha ett slutprojekt. Först var tanken att 
jag skulle göra några olika annonser med illustration 
och foto, men den dök en annan idé upp. Den idén 
gick ut på att jag frågade några vänner om de fick ha 
ett magiskt låtsasdjur, eller ett riktigt djur, vad skulle 
det vara då? Så vi satt några stycken om funderade 
fram djur åt varandra. Ett vän ville ha ett blått tiger-
randigt lejon med vingar och kronhjortshorn, och en 
annan var en giraff med ett robotben till exempel.    

Vi kom fram till ett namn på projektet; Holy Beasts, 
och konstaterade att det skulle vara lite som 
samlarkorten man hade när man var yngre, med djur 
som har olika egenskaper som står på. Så alla fick 
svara på några bestämda frågor om sitt djur som i sin 
tur skulle stå i en faktaruta på bilden.
Efter det bestämde vi om de ville stå bredvid djuret 
eller sitta på eller liknande så att jag visste hur jag 
skulle fota dem. Sedan var det bara att börja illus-
trera och sätta ihop illustrationen med fotot! Jag 
designade även en logotyp åt projektet som skulle 
sitta nere i hörnet som en vattenstämpel. Det hann 
bli fyra stycken klara till utställningen, och dessa 
skrevs ut i A2. 
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4.4 Bilder från utställningen

Ovan: Den tjejiga hörnan, med smycken och illustrationer av kvinnor, samt tvättlinan utsträckt snett över. 
Nedan: Närbild på klänningen. 
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Ovan: Holy Beasts med tillhörande faktaruta nedanför. 
Nedan: Djurhörnan med svanarna som gick över hörnet mot Holy Beast-delen. 
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Ovan: Affischväggen.
Nedan: Bordet med dress-up spelet.
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Ovan: Snacksbordet. 
Nedan: Myshörnan.
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Ovan: Här kunde man fotas i min illustration! 
Nedan: Några som fotas.
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Nedan: Bilder som togs av besökarna av sig själva i min illustration.
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5. Diskussion
Utställningen gick väldigt bra, jag tycker att jag 
verkligen lyckades få den stämning som jag ville ha. 
Den kändes väldigt opretentiös och avslappnad, 
och de kommentarer jag fick bekräftar detta då folk 
var väldigt imponerad över vilken bra stämning jag 
lyckades få till. 
Det kom som sagt många fler än jag trodde, runt 50 
besökare ungefär. Det var väldigt roligt, då jag hade 
väntat mig att mest folk jag känner skulle komma. 
Men det var många som jag aldrig hade träffat förr 
som kom fram och pratade med mig om utställnin-
gen. 
Mina smycken var också populära, och många var 
intresserade av att köpa dem. Ett halsband blev 
reserverat direkt av en besökare.
Såklart kan ju inte precis allt gå perfekt hela tiden, 
t.ex. så rasade tvättlinan ner två gånger under 
utställningen, men den sattes snabbt upp igen 
med hjälp av några vänner så det var ingen större 
katastrof. Förutom det gick allt som det skulle och 
efter ungefär två timmar hade den sista besökaren 
gått hem och jag kunde pusta ut i min myshörna ett 
tag innan det var dags att plocka ner allt.

Jag är väldigt nöjd över mina mönster som jag gjort 
i början på mitt examensarbete, jag känner att de är 
väldigt användbara och kan tilltala en bred målgrupp. 
Jag kommer definitivt att undersöka om jag kan få 
dem tryckta, eller eventuellt sälja in dem till något 
företag. Nu när jag vet hur man gör så kommer jag att 
göra fler mönster, och antagligen utöka Dreamhouse 
kollektionen då jag har många fler idéer på mönster 
till den som inte har blivit till än.
Under arbetet med mönster och utställningen så 
har jag verkligen tvingats fundera på varför jag gör 
saker som jag gör. Jag brukar alltid säga ”nej jag vet 
inte varför, jag bara gör något!”, men jag har tankar 
bakom saker egentligen, även om jag inte vet om 
det själv. Det var väldigt nyttigt att tvinga sig själv 
att fundera på varför. Som att jag helst vill skriva ut 
saker jättestort kan ha att göra med att jag är ganska 
inåtriktad människa, och därför uttrycker mig genom 
mina illustrationer. Jag är hur som helst väldigt glad 
att jag har gjort detta arbete, och känner att jag har 
blivit säkrare i min roll som illustratör och grafisk 
formgivare!
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